
' 

~~~~~~~~~=~=~~,~==~~~-~-~-~~~~~,~~~D~lre~to~r~-G~e~re~n~te~:~~~~~===allá~~~O 
ANO XIX I Diretor: São Paulo, 6 de Janeiro de l946 Francisco Monteiro Machado NUM~., rc Plínio Corrêa de Oliveira 

Epifania do Senhor 
Registramos com saHsfação o ges. 

to do governo do sr. Linhares, pon
do a disposição de nossos "tres" 
Cardeàes um navio nacional, para 
os conduzir a Roma. 

Esta · àtitude sobremaneira aten · 
ciosa. só pode honrar as tradições 
diplomaticas do Brasil, aos olhos de 
't-Od.os Os povos. 

• • • 
Será superiJ.uo acvesoentar que 

.vemos com satisfação a elegancia 
com que o nosso governo poz á 
disposição dos demais purpurados 
latino-americanos as necessarias 
.acomodações no mesmo navio. Este 
gesto constitue uma especial defe
rencia á Santa Sé, e ás nações ir. 
mãs da America Hespanhola. Re· 
cebemos a Fé, a cultura e a forma. 
_ção mental, .de povos irmãos. Bem 
é que juntos compareçamos aos 
"tés do Vigario de Cristo. 

• • • 
O dever do . jornalistd catolico 

está na imparcialidade. Com a me,. 
ma isenção com que elogiamos es
te gesto do governo, desejamos 
m,encionar aqui mais outro. ()•1e, 

llo momento em que foi publicado. 
nos escapou. Foi uma rt:>gulamenta· • 
Ção das Faculdades de Filosofia ofi
ciaes e equiparadas, que dá aos 
Religiosos muitas facilidades, para 
o exercicio do magisterio. 

• • • 
E, com a mesma ;mparcialidack , 

1am~ntamos um:\. decisão de ,; um2 1 

~a,pfopósito da 'refor:,- . 
ma da lei eleitoral 

Tem esta redação recebido nu
merosas cartas, sobre o inquento 
que instaurou, acerca da. reforma da 
lei eleitoral. ll)felizme:::ite, o pre
sente formato de n<>sso jornal no~ 
torna iml)oSsivel a integral Publica
ção de t.odas elas. Continuamos. 
,contudo, a recebe-las com pr:izer, 
dand-0 um estracto do que elas 
contêm de mais relevante. 

Nossos missivistas não tem duvi
das quanto á procedencia de nossae 
criticas á lei eleitora!. 

Enviou-nos um excelente trabalho 
· sobre o assunto, o dr. Raul da Ro
cha MedeirOs F,0

, Juiz de Direito 
·,em Mococa, ex-redator e ami*o, 
· sempre lembrado, <lo "Legionario' . 
Analizan<lo a presente lei, S· Ex
cia. conclae: 

" ... fica o eleitor independente, 
· não filiado a partido, e é atuaJmen
·te a maioria coagido a votar mui
:ta., vezes em candidatos que a sua 
: consciencia desaprova, porque o 
·!!:CU voto aproveita á chapa toda -
,ou a deixar de votar, votar em 
·branco". Em seguida, considera S 
Excia. uma objecçã.o favoraveJ ao 
iregime eleitoral em vigor: soman
do-se os votos livres aos. votos de 
1egenda, 0 ., eleitores avulsos adqui 
rem vantagem sobre .os eleitores de 
1,artiao. S. Excia. Propõe, então, 
um interessante si~tema Para tempe 
rar a influencia do voto livre e do 
voto partidario-. 

Recebemos tambem uma carta do 
Rio de Janeiro, d,o oficial de Mari
nha. JàYme C. Dutra da Fonseca. 
·s. Excla. manifesta seu aplauso 
ao nosso artigo "Periecos". apou
t.ando os vicios da lei eleitoral. 
Destacamos de ~ua carta este tre
cho solida e vigorosamente argu
meritaao: 

"E' um absurdo o sistema de vo
too em legendas, o qual perm!te a 
eleição d:e deputados que não te

' nham recebido um voto siquer no
. minai, basta que no partido ha
ja. um nome de grande proJecãO 
nacional. Exemplificando: vota
ram 300 mil eleitores num determi
nado Est.ado que deve eleger 10 de 
p11tados; quociente eleltoral - 30 
mil: ·um ·partld.o Pôs na eh.ava um 
nome de l?Tande projeção que re
CE.beu 90 mil votM nominais; os ou-
1:Tos, da metm1a chapa não obtive
ram slquer um voto e o partido te· 
rã 3 deputados, dois d<>s quats des

c.0nhec1d'0s". 
Nos,cio m! 0slvl1'ta r1Ponta ainh 

varios outros defeito, sensíveis da 

:{Conclue na 2a. pagina). 

O "LEGIONARIO" DESEJA OONHEOER 
'.A OPINIÃO DE SEUS LEITORES SOBRE 
O SISTEMA ELEITORAL UTILISADO NO 
ULTIMO PBJ/JITO. TEll D EFEITOS 1 
QUAT8 SÃO? QUAL O MODO DE OS 
CORRIGIR? QUE REFORMAS SE DEVE 
PEDIR? 

OONSFJRVARFJMOS FWB 
NOMES DOS MISSIVISTAS 
PEDIREM. 

SlGILO OS 
QUE NtJ-·LO 

NÃO PUBLICAREMOS TOPIOOS QUE 
TENHA1ll CARATER DE PROPAGANDA 
A FAVOR OU CONTRA PARTIDOS, PES-
SOAS, REGIMES OU INSTITUIÇÕES. VÍ-
SAMOS TÃO SOMENTE GARANTIR A 
MANIFESTAÇÃO EFICAZ DA OPINIÃO. 
OATOLIOA NA VIDA OIVIOA. . 

ê\t' •. I 

Irradiações da Ljga das 
S€nhor as Católicas 

A Liga da.s Senhoras catolicas 
irra,d:ia, todas as sextas-feiras, ás 
20,15 horas, pela Radio ExceJsior, 
uma programa gestinado a suas as
,sociadQ.S e ao publico em geral. 

Na sexta-feira pp., ultima . deste 
ano findo falou o · dr Plinio Corrêa. 
de oliveira, diretor desta foiha. 

SS. Jembrou qUe falava precisa
, itr.::ente · no dla/cótrs'agrado pela Igre-

Ja á fe.~ta · dos Santos Inocentes, 
imolados Pór. Her-odes para evitar 
que --o· . ; M:é,s,;ilas, cumprisse. sua ;Ol)ra 
~e,4entora. :Era ·a, notá triste .. qúe se 
~omava a todas as ·. n9tas Jubilosas 
do natal- Era a nota da compalxão, ... 

1 

inse-paravel d~ todas as alegriae 
verdadeiramente cristãs. 

Em segulda, o orador lembrou que 
0 Santo Natal, ainda hoje, se cele-

bra concomitantemente com uma 
· verdaiera · matança dos inocent.es. 
, Morrem <~e 'fome os UlOCôlltes, em 
' variô.s' lUgàres da. temi. Morrem 

sobretudo, n~ mUildo inteiro, alma, 
' ir.:ocêntes que, transviadas pela se, 
· duções do ·mund:o contemporaneo 
' perdem a vida sobrenatural da gra: 

çn. mil vezes mais . p·reciosa que ~ 

vidf ~~;:!1':a:
0 

~:~~rds Catoli~ 
Por_~~ obr~· d.e carJdade e morali 
2açao constante, lembrava. a todos 
a aesistencai · espiritual ·e ma.teria 
ciue se deye á mfancia. e em gera.1 a 
tOda as criaturas. · 

Concluiu S. S. por prestar um.a 
homenagem á. benemerita institui
{ão, e á. sua diretoria.. 

A Igreja celebra hoje a primeira manifestação de. N,osso 
Senhor aos povos pagãos. Os feliz<'s gentios . escolhid~s para· 
receber a Boa Nova foram três magos ou sabios, igualm~nte 
notavris por sua cirncia e sua virtude. G~.1.iou-os uma. estrela 
até o Presepio. Assim tambem a graça de Deus guia até Jesus 
Cristo os pagãos que, com vontade generosa, correspondem ao 
chamnmento divino. Rezemos hoje pela conversão das nações 
gentias, e, mais ainda, pela dos neo-pagãos qµe pululam entre as 
nações cristãs. (Quadro de Gumpolt· Giltlinter, no Loutre):. 

lonala(ão ~a farn!lafe Paulina de Bireitt 
Como tem sido amplamente no

ticiado, acha-se em organização em 
São Paulo, a Universidade Catoli~ 
ca cujos primeiros institutos serão 
a Faculdade de Filosofia Ciencias e 
Letras de São Bento, já em funcio
namento, e a Faculdade Paulista 

Apostolado 
INTENÇÕES GERAIS PARA 1946 

JANEIRO - As intenções gerais e particulares do 
Santo Padre. 

-------------------
da .Q -raca o 

~ 

INTENÇõES MISSIONARIAS 
I 

JANEIRO - Pela pacificação do Oriente. 

FEVEREIRO - Para que os cristãos se tornem 
FEVEREIRO - Para que todas as nações gozem conscios de sua u1·gente obrigação para com 

da devida paz interna e externa. os infieis. 

MARÇO - Para que todas as familias 
grandemente a vocação dos filhos 
docio. 

t· 1 
1 

MARÇO - Pelas Missões que spfreram maiores dé-
es 

1
m8 u e_ ~ !' vastações li-a guerra. ' ao ace,·· 

.1BRIL - Para que na America .Latina se afastem 
mais eficazmente os perigos para a verdadei-
ra fé. · · 

M:AIO - Para que se resista com mais energia á 
depruvaç'ão dos costumes. 

JUNHO - Por todo o mundo consagrado aos SS. 
Corações de Jesus e de Maria. . 

ABRIL ...:.. Para que os povos das Missões, levados 
por um falso patriotismo, não se oponham ã 
religião cristã. 

' MAIO - Para que os cristãos tenham uma carida
ue un1versa1- ·para com toaos os puvv,,. 

JUNHO -:- Para que a ocupação militar em terras 
longínquas auxilie a propagação da fé. 

JULHO - Para que, abolida a divisão dos protes
tantes, sejam os infieis mais facilmente atraí
dos á verdadeira fé. JUNHO - Pelos responsaveis na direção da, eco-

nomia social. AGOSTO - Para que os catolicos indigenas colabo-
AGOSTO _ Pelos médicos e enfermeiros. rem com solicitude na conversão dos infieis. 

SETEMBRO - Para que os ricos e os grandes usem ! SETEMBRO -. I_'~ra que se ~romova ~ amor p:i,ra. 
dos bens terrenos conforme a doutrina de i com as M1ssoes, p~r meio do ensmo, da ~-
Cristo. 

1 
prensa e da pregaçao. 

1 . • 
OUTUBRO - Para que aqueles que frequentam as OUTUBRO - Para qu~ s_eJam mais generosns as 
· UniversidadPs acatolicas conservem a pureza ' esmolas para as Missoes. 

da fé. 

NOVEMBRO - Pelos que morreram no tempo de 
guerra. 

DEZEMBRO - Para que todos, acima de tudo, te
nham caridade. 

~OVEMBRO - Para que o numno . das vocações 
missionarias cr<'sça de acordo com as crescen-
tes necessidades. - j 

DEZEMBRO - Para (!ue se promovam orações pu
blicas nelas Missões, 

de Direito. Esta ultima acaba de· 
ter o seu re~imento aprovado pelo 
Conselho Nacional de Educação, de 
vendo iniciar seus cursos no au, 
letivo de 1946. · 

A posse <lo Cor.po 'Docente da no· 
va. Faculd~de será dada a 8 de ja. 
ne1ro proxlmo ,no salão de atos da 
Coleg10 São Bento, ás 20,30 horas 

Nessa ocasião o Embaixador Hil 
àebrando Acci.oly, que já foi noss. 
representante diplomatieo junto 1 
Santa Sé, proferirá uma conferen
cia sobre o tema: "A organização 
<las nações unidas e a paz mundial", 

O Embaixador Hildebrando Ac· 
cioly, aut0r de conhécid-0 "Trátado 
de Direito Internacional" já tra. 
<luzido em diversos idiomàs. é o 
pr-0fessor catedrático de Direfü 
Ir.ternacional Publico da Faculdade 
Pôulista de Direito 

A sessão de pos;e do corpo d(>, 
cente deverá ser presidida pelo sr, 
Cardeal-Arc-t>bispo. Dom Carl-0s 
Carmelo de Vasconcelos Mota, pre. 
sidente do Conselho Superior da 
"Fundação S. Paulo", entidad, 
ntantenedora da Universidade Cato· 
lica. 

A Faculdade Paulista de Dirétc> 
fonc-i'onará inicfalmente no mesmo 
nredio da Faculdade de Filosofia, 
Cicnclrts e Letras de São Bento, § 
Av. Hi,zicnOpolis 890, ond~ a Secre. 
sacfos das 9 ág 11.30 horas. A ins . 
tari~ aten1e diariamente os interes. 
crição para o concurso de liahilita• 
c::ão Pstá aberta até o dia 1() de Fe 
verf'iro. 

DR.DURVALPRADO 
MltDICO OCULISTA 

Rua Senador Paulo Egídio, IS 
- 5. º and. • Salas 512 - 13 • 14. 
<Esq. da Rua· José Bonifácio). 
Cons.: 14,30 às 17.~0 horas 

Tel.: 2-7313 
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da 1.ª 

l'AGINA 

das repartições ão Mi-nis.terio da 
.\gricultura. Tendo os RR. e benc
meritos Irmãos Maristas do Ceará 
solicitado registro para captação e 
exploração de uma fonte hidro·ter
_mal, foi indeferido seu requ·erim-en
os Irmãos Maristas constituem uma 
to sob o es-pecioso pretexto de que 
-entidade que ob-edece a superiores 
localisados fóra do pais. 

E"' curioso. Es·se dignos Religiõ
sos podem educar - e educara.m 
com geral aplauso até aqui - nos· 
s<*-; meninos, C'OD-cor'rendo comô 
ipoucos, para a formação do Brasil 
futuro. Para isto, seu nexo com· o 
C"reral em Roma não é perigoso nem 
prejudicial. E tanto não é, que 
qualquer pessoa sensata se riria de 
bom rir, caso se oretendesse negar 
o vafor de sua obra educativa, sob 
este pretexto. 

Eles servem, pois, e muito, para 
a educação da infancia. Mas não 
inspiram confiança, para captação 
de agua mineral, 

Se- o "Legionario" tivesse un:a 
secção humoristi-ca, pór certo íana 
di9-to o seu "prato de resiste-nela" 
para, hoje 

:• .. 
Lamentamos que esteJam cami. 

nhando as providencias para estabe. 
lecimento de relações normaes en· 
tre o Brasil e a URSS. Assim. já 
~9j nomeado o sr. P~mentel Bran
dão paa Moscou, e o "camarada" 
Jakov Auzitz já ecebeu o "placet" 
de :nosso governo par;i. representar 
aqui os soviets. 

A razão essencial d.e nosso pe. 
Zai' facilmente i,e percebe: !I, em· 
paixada sovietica será por força, --= foco de propaganda cOmunista. 

V amos ver se :U-OSS-O governo im
pede, pelo menos, o estabelecimen
to de consulados wrmelhOs em to· 
d,oopaíz. - -

' 

MUNICH VERMELHO 
E' indiscutível que o sr •. Attlee _herdou o 

guarda-chuva do sr. Chamberlain. Terrível e 
ronceiro guarda-chuva, tudo mudou em torno 
dele nestes anos de guerra, e, do fumo de tan -
tos incendios, da ruína de tantas destruições, só 
ele emerge inalterado, intacto, incolume! Mor
reu Chamberlain, morreu Hitler, morreu Mus
solini, caiu Daladier, sumiu Reynaud, todos os 
comparsas do drama de Munich desapareceram. 
Mas o espírito de cegueira, de moleza, de aco
modação, que residia nas dobras do guarda
chuva chamberlainesco não morreu. E, depois 
da tremenda lição da ultima guerra, vê-se gue 
entre os vencedores ainda ha estadistas capa
zes ~ repetir os erros que antecederam a catas• 
trofe de 1939. 

"Remember Pear1 narbanr", é ,.ina J:l1:1se que 
ficou definitivamente no iclioma dos norte
americanos; ela nos veiu instintivamente ao 
espirito, quando vimos a delegaçã.Q americana 
apõr sua assinatura aos acordos de Moscou. O 
acordo foi tal, representou uma capitulação tão 
grande e tão inexplicavel, que é um verdadeiro 
Pearl Harbour diplomatico. Oxalá o "remem
ber Pearl Harbour" não venha a ser substituí
do algwn dia por "remember Moscow". 

• • * 
Vamos analisando os varios problemas de 

que se tratou em Moscou, e vejamos que van
tagem, ou ao menos que compensação tiveram 
os aliados, em troca dos beneficios concedidos 
á Russia. 

O primeiro problema é do Extremo-Oriente. 
A Russia manteve, durante toda a guerra,_ umn 
atitude de cínica neutralidade em relação ao 
Japão. Não dispendeu um cartucho de pol· 
vora -.ou um rublo, para forçar á capitulação os 
soidados do Mikado. Pelo contrario, enquanto 
morriam na Oceania os bravos norte-america
nos, os soviets negociavam um acordo de pesca 
com o Japão, em que este soube ser muito lar· 
go, para "compensar" - usemos este eufemis
mo - a neutralidade sovietica. 

Ao apagar dos fogos, a Russia entra em 
guerra contra o Japão. Era, evidentemente, um 
meio de adquirir vantagens em uma vitoria pa
ra a qual não concorrera. Este passe de ciga
no causou indignação universal. Pensava-se 
que os aliados negariam qualquer participação 
á Rus!da, nos frutos de um triunfo ao qual ela 
foi totalmente alheia. Pelo contrario, ei-la ago
ra instalada ao lado dos autenticos vencedores, 
discutindo, pondo, propondo e dispondo como 
se tivesse perdido um milhão de homens e cem 
milhões de rublos na·1uta·'co'ntra"ó~Japr,o;<:, ,; 

O fato não tem apenas um interesse,..,_diplo·· 
matico, mas ideologico. :E' claro que, se~do,
se desse novo meio de influencia, a URSS fará 
por todo o arquipelago niponico propaganda 
vermelha. 

Neste tel'rtmo, pois,· o resultado para n~ 
ocidentais e cristãos, foi só um: · capitulamos. -

* * * 
r E na China? A Russia se comprometeu 
pomposamente a não intervir na guerra chi
nesa. Do que vale este compromisso? A chan;. 
,elaria de Moscou não mandará tropas á Chi· 
na, mas evidentemente não se comprometeu a 
proibir aos comunistas chineses que façam o 
que entenderem. Mesmo porque, como "a III 
Internacional foi extinta", a URSS nenhum 
meio tem para impôr suas resoluções a qual· 
quer Partido Comunista no mundo. Nós; bra
sileiros, sabemos bem disto por experiencia · 
propria. 

De seu lado, os comunistas chineses entra
ram em um nebuloso armistício com o General 
Chang-Kai-Chek. Não sabemos o que o Gene· 
ral ganhou com isto. Sabemos que ele teve de 
dar pastas a comunistas, em seu ministerio, 
que era até aqui in.teiramente anti-comunista. 

* * * 
Voltamos nossos olhos para a Persia. Quem 

sabe. se as compensações não foram dadas lá? 
Tambem não. Não se tratou siquer da Persia, 
nesta conferencia. Ninguem ignora que, por 
sua situação geografica, a Persia está no ponto 
de encontro de todas as rotas que ligam a Asia 
Ocidental á Oriental. Instalado ali o comunis
mo, pode irradiar-se facilmente para a · India, 
pura a Arabia, para as provincias chinesas li· 
mitrofes. Na Persia existem famosos poços de 
petroleo cuja posse constitue um dos mais pre
ciosos elementos de economia na paz e na 
guerra. A URSS fez incursões neste territorio, 
pondo tudo a ferro e fogo. Entretanto, em 
i\loscou não se tl'atou disto. · 

* * * 
O mesmo se deu quanto á Turquia. Os tur"' 

cos reclamaram, protestaram, ámeaçarani re
correr ás armas, em caso de agressão russa. 
lUolotoff deixou tudo em suspenso durantê a 
conferencia. E á conferencia não tratou do 
assunto. 

* * *' 
Falando da Turquia, estamos proximos dos : 

Balcãs. O Rei Miguel da Rumania iniciou a 
mais original das greves: suspendeu o despa 
cho de papeis, até que os comunistas lhe des• 
sem inais liberdade de movimento. O que fez 
a conferencia? Desafogou o Rei? Não. Me,. 
diante a inclusão de um ou dois ministros não· 
comunistas em seu ministerio, deixou a Ruma
nia total e absolutamente sob as garras sovie· 
ticas. E quanto á Bulgaria, a solução foi exa• 
tissimamente a mesma. ,_ . 

* * * 
No meio- de tantas desilusões, uma só coisa 

nos contentou. Parece que os soviets não en
traram ainda no conhecimento da bomba ato
niica. E, evidentemente;·,enquanto este segredo"- . 
não estiver com eles, ainda se poderá remediar 

,· tudo. 
A grande questão está em saber se este se

gredo, um dia ou outro, não cairá de dentro do 
guarda-chuva do sr. Attlee. 

* PL'fNIO CORR~A DE OLIVEIRA 

* 
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insinuar como um Deus, pela ana. ti4a pela paroquia de São Januario, 
logia com a adoravel, Pessoa Hum.a. rneSta capital, e que ft{hciona á rua 
na e Divina, de Nosso SenhQl' Jesus da Mooca n.º 1416. 
Cristo. Esta ben.emerita instituição re-

Como sabemos, <pela doutrina 
catolú:a o Sacriificio de Nosso Se. 
nhor Jesus Cristo, o Sangue que 
l,Je verteu, não caiu sobre a terra 
~m vão: p-elo contrario redimuiu o 
ll11.tndo. Aos meritos de Nosso Se. 
nhor se acrescem os de todo o Cor
)0 Mistico ligado e como que iden
;ificado com Ele, isto é os catolicos 
que lutam e sofrem em união com 
Jesus Cristo. 

E é por todos estes meritos, que 
a Igreja vence. 

Leia.se agora no testamento de 
Hitler: "O sacrificio de nossos sol
dados e lllÍnha prOpria indentifica· 
ção com eles, até- na morte, foram 
a semente lançada que crescerá um I 
dia.·· para O restabelecimento do 
nacional-sodalismo. . 

A frase lembra invencivelmente 1 
• ~ca famos!L: que ~ Sangue 

gistrou, ao cabo de um ano de 
atividades, um belo ativo a íavor 
cos doentes necessitados daquele 
populoso bairro. de nossa . capital, 

de Cristo, é o sangue dos marlires 
"é semente de cristãos". 

•••• 
Nosci Senhor, antes de nos deixar, 

prometeu que enviaria o s.eu Espi. 
rito, o Consolador, que ficaria c<>
nosco a1é o ,~onsurna,ção dos seculos. 

Ouça.s,.. Hitler; "Todos eles 
(Os nazistas) ficarão unidos a mim 
por seu trabalho e por suà lealdade, 
,-3r.nesmo ·anos a morte e espero · 
que meu espírito permaneça sempre 
com eles e sempre junto deles-/' 

• • • 
Foi do que nos livrou Deus, no 

ano da arac:a de 1945. 

Transcorreu a 5 de janeiro p.p. o jubileu aureo do Revmo. P$.~ 
dre ·tuiz Salamero, Sacerdote da Congregação dos Missionarios ·Fi
lhos do Coração de Maria. 

Nasceu o Pe. Luiz em Pozán de Vero a 25 de agosto de 1872. 
Em 5 de janeiro de 189G recebia a sagrada ordem do sacerdocio, 
dedicando-se logo á pregação. Chegava á nossa Pátria a 22 de se
tembl'o de 1901. 

Durante alguns anos esteve ocupado na pregação d.e Missões, 
percorrendo diversas cidades. 

Foi, em 1909, nomeado diretor da revista "Ave Maria", perms;
necehdo nesse cargo até 1915. 

Noutro periodo de 1919 a 1920 teve de novo sob sua responsa
bilidade a "Ave Maria''; passando depois a Guarulhos, para lecio
nar no Seminario ali existente, o mesmo fazendo em curitiba. Nes
se longo lapso de tempo o Pe. Luiz não deixou a cátedra da iin
prení{a, difundindo os são princípios e empreendendo ·campanhas 
que muito têm contribuido para o bem das almas e gloria .diVlna; · 

No Santuáiro do Imac_uiado Coração de Maria, nesta Capital, 
onde vê passar o Jubileu de ·Ouro, ve1t1 sendo qign~:mente. honrado 
pela festiva data. · · ·· · . 

Por motivo deste gratissiliiô Jubileu -de 50 anos de sacerdocio; : 
justo é' que-·se- elevem aos eéus às preces fervorosas-dos ,fieis de ·toda 
a Arquic"iocese em favor destê· qúe em dez lustros se dedicou, ·desve-
ladaménte na salvação das a.tinas. ,. . - - . 

A propósito da rei or
ma da Jei eleitoral 

(Conclusão Q.\l. l.ª pâglna.) · 

lei, no que diz resPeitll á identl..flc: 
cação dos eleitores, o modo ~ alis-1 
tamento ex-oficio, ef.c.. 1_ 

Em papel t!Jnbtado de ~ .be-i 
nerr: ·-;a Ordem Re.igiooa, um ali~ 
nlmo... sem.1-anon!mo, "Teof~ 
Filantropo", lembra muito oportu
~amente que a campanha clvica p~ 
ra. que todos v0tem não ~ta: 6, 
preciso aind:a promover uma càm• 
Panha de preces para que ~s ·v0-
tem bem. 

Um leitor de Garça,, Sr. R. A• 
g-Jiano, escreve-nos tambem unu 
carta de aplauso, em que declara 
que a primeira questão a ser 
-:11 s c u t 1 d a quanto á reforma 
eleitoral é "a já debatica. por esse 
jornal. e ~ se refere âS Iegend~. 
Como está redigida, a lei eleit<mil, 
o inllMduo vê-ee coagido a votar 
em quem não merece ou nih go
za da menor •lmuat!a". Def>.ois, pe
c'ie provict-encias pa:ra c1,,í'::J'r os a bu~ 
sos, dos distrtbuidi:lres de oo,1ulas 
partldar1ae que organizam uma ge
nuina e desP.otica "c?.Ça 110 eleitor" 
nas visinhanças das secções eleito
rais, no Interior. 

De Curitiba. ~creve-nos o S!' 
'Maréel Marcial de Araujo. que "! 
lei eleitoral devia tomar outra re, 
<lação, permitindo ao povo a e!CO
lha livre. direta, de eeu~ candlda
t.os. Entt"e os dols partidos ma1o
res, · e alguns menores oue se en• 
trentaram no dia 2, hnvl<> elemen, 
tos nem "emnre recomendados. l)e• 
la T,ec". E cónclue que 06 a~im se 
poderá "formar verdadeira elite 
nas· re1>resentaçõoo federais e esta· 
duais". . ·. 

Tambem uma Filha de · N!ál'fa 
nesta cidade no<> escreve. nedl-iid< 
aue -Seu nome não se111. ·P'1'1l'cMlo, 
lndicrm~o varh'l prov!dei,dn~ na, 
rv. evitar os deplorav'P-is atrazoq_ · ita 
zErviço. que se verificaram emS. 
FaUJ(.). 

• * * 
Publlcttmos. agrl.m um!\ rei:: .. ,.,hg 

,fo tl:>das as cart<1. at.s M1'' "P.ee. 
bidiw. áes~io,-,o., out.rn.ct•hYl. na con• 
tlnUflr 11. nivul=r o·· mrtior ·nmn .. ro 
no.'lrlvel. de opinlõei, de nos~.os lei• 
t.orP.S. . 

A corre1:non<ler,~lr-1. .... 0-1,, r""' o..-.t,,.e. 
!s1l" '1"10 endereço d!'<-+<, fí'lhq "'' PP,S• 
soalrnente. á r1,a Quintlno Bocaiu
va I'í6 sala 3~3. 

CONGREGADOS 
-CAPAS E GUARDA
~HUVAS EM; VARIOS 

PAGAMENTOS 

Crediário · Vimar 
DE 

Vince, Marques & Cia. 
Rua Libero Badaró, 488 -

'1.0 andar - Salas: 68-69 
TEL.: 6-5949 -- S. PAULO_ 

Priora do Carmelo 
do Recife:',:,; 

•• I ,:::. 

A familia catolica de. ·Recife fÕi 
de>i_orosameiúe . ~ur~re0icliiiâ. ;~ci ,ilii 
21 d,~- àgt>std :último, .cori\. á·'ij.ofü:fa 
da morte dá ~evma. :· Madré'Ma%i 
d-e Lourdés de: Jesus, Hôstfi. Prioi'if 
do Carmelo de Recife. · 

Natural da Baia, à M~dre M. dé 
Lourdes professou nó ·Carmélo de 
Petropo!i.s a 2 de julho de 1918: 

A il de maio de 1924 · chegou a 
Recife com duas companheiras pa .. 
ra furi<iar o riovo Carmelo, sendo 
eleita: Prk>ra 5 ve~s. cow permis,, 
são da Santa Sé, o que provóu a 
sua piedosa e sabia orientação não 
obra tão excelente e- sobrenatural 
que Deus confiou á ·sua inteligen· 
da e ás altas qualidades d,o seu co. 
ração, 

Muito querida das suas fi1ha~ 
espirituais e muito relacionada com 
as íamiliàs pernambucanas, a su~ 
morte serttldissima Q que se- revq: 
!ou nas manifestações de pesar 1,· 
vadas ao Carmelo de· Recife. 
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São Paulo, 6 de Janeiro de -1946· j 

Um "Ano Bom e feliz" para 1946 
Pe. Adalberto de Paula Nunes, S. D. S. 

Est.im~? ainda nos primeiros dias 
~ ,.µio d~ l946. Por tOda a parte, 
i>ooemos ouvir ou ler a mesma sau-

. ça~ão e o mesmo estribilho, dirigi· 

do em todos os tons e por todos os 
ln,!:Íos: "Feliz eatrad? de ano novo"; 
·"desejo.lhe um ano bom e feliz"; 
'Jl, li!Ssitn por diante. Os correios a.
v~um;im ·as suas malas, os telegra. 
Í9S se ªfogam em pedidos de tele· 
ir.amM, que são despachados para 
to<los os quadrantes <la patria e qui
çá for11- de suas fronteiras. E ambos 
levam a mensagem de um parente, 
(j:e 1,1m J;tm:go, de um eonheddo aos 
piµ-entes, amigos e conhecidos. E 
es~ me1Jsagem de mil m,meir;i.s ex. 
ternada e diferentemente traduzida, 
exprime sempre aquilo qu·e vai mais 
dentro da alma humana: a felici
dade, o bem·est~r. a pa;?; dalma e a 
tr~nqi,iifü!irde da çond~da·. ' N:ão 
'Vale apenas sabe se tudo isto foi 
bem écpresso ou não, se s~iu 'da pe
na 4e t,1m · pensador ou literato, ou 
se foi. pronunci:;ido timidamente 
p~lo caipira desejando 'l a!guem "um 
bom pr.incip:d de :m novo''. 

Não poderia fazer excessão a ~
gra. Tenho tambem meus deveres 
SQ(:Íais. Por isso, aqui vão os _meu~ 
votos de um ano bom e feli<l a to
dó.s quantos vierem a ler este arti· 
go, a meus amigos ledores, quer o, 
conhe1;a pessoalmente ou não .. Não 
importa l 

Mas, queria tambem dizer a meus 
1eifo-1"és ·em· que praticamente consis. 
te, j'lâra um catolico, o voto de um 
"·~no bom e feliz••. Para um oom 
cetplico, um "ano l:>om e feliz'' se, 
rá· aquele, no fim do qual ele pOde, 
rá dizer com toda sinceridade: Fui 
fiel a Deus, á mi·nha Fé e a miMha 
r,figião. Cumpri cem a maior fid"
lld~:~e e com gratJde zelo. os meus 

deverei; :reliiP<>SOs, as obrigações d9 
meu estado e os coir :·omissoi, da 
ir.inha profüsão. Não falhei umli 
missa seq•ler aos domingos e dias 
santos de guarda; fiz a minha con
f:ssão pascal e comunguei na Pa~. 
coa da Ressurreição. Muito me es, 
forcei por diminuir as minhas faltas, 
os meus pecados. evitando sempre 
os çonflitos de çondencía dll- .Qllll-1 
dependeu em grande parte ou qu;ise 
sempre, a minh.i felicidade, a paz, 
finaimente todo_s aqueles voto~ de 
fe!iddade todos aqueles votOf de 
amigos me dirigiram no inicio de ano 
çle :946. 

O catolico que poderá afirmar 
tudo isto no fim do ano de 1946,· t"'ve 
t'm ano realmente feliz e bom. 

Naturalmente, ele não ,r'.)ç~tr:J.rã 
realizar tudo isto por ~irnl')-'es t'Sp•ri, 
to de farizaismo ou di':i,tantismo re. 
!igioso. Nem tão pouco ó neces~a
rio que o publiq1Je pe!0~ jornais e 
pelas estaçõe., de rad:o. '.J'.! 1ue sa:a 
a dize.lo a todos qual)tos encon
trarem µ,:·;; s ruas e pr.i<;as. . · asta 
que o possa rEconhecer inti111.;ine11 .. 
te O mie rez, e a cOci~nça O c0n:1r. 
me. Pois, um dever cumprido com 
fidelidade so poderá trazar fe!ici. 
c!ade aq•tele que foi concenc'oso pa • 
ra consigo mesmo . Nada há neste 
mundo que nos faça tão foliz"s do 
que a conciencia tranquila com rela. 
c;iío ao cumprimento dos devere~· 
rrindpalmente dos religiosos. ,Ja. 
queles que se referem a Peus. Tu
<lo o mais não poderá afetar o "ano 
bom e feliz" do bom catolico". 

1vf esmo osgra ndes contratem('.le>S, 
a!iãs inevitaveis na vida humana. 

E êste o "ano bom e feliz" que 
desejo, neste desabrochar lento de 
1946 a meus amigos leitores. 

E creio que assim o sejam. 

Aviso aos ass.inantes ~o leoionario 
Afim de provJdenciarmos com 'toda a ur--

,,; 

_g:e!}cia, reclama.ç.õ.es,.r.eformas.de pagamentos, 
torna .. se necessario que os assinantes nos en

viem seu nome e endereço, conforme acha-se 
impresso na margem do j ornai. 

A Medalha Milagrosa 
Pe. J. de Castro Engler, C. M. F. 

A VENERAVEL SOR CATA
RINA LABOURE' - Foi esta al
JlU! 'privilegiada escolhidl por Deus 
para·;·ser· i(. confjdente das. revela. 
ções <$o Coração de Maria em ia vor 
dos' pêcadõies. Oifã de mãe desde 
os oito anos,Zoé distinguira-se desde 
entto ·por um terníssimo amor a SS, 
Virgem que considerava duplamen
te sua Mãe. Com v~nte e quatro, 
anos; 1830, vencidas as dificuldades 
q~ t.nc,,nt:-ava no seio da familia 
á. vocação religiosà, entrava para o 
noviciado das Irmãs da Caridade de 
Chat11Íon, na França. Empreendeu 
com' ardor, genei:osidade e constan
cia a vida religiosa. professp\J com 
o nome· de Sor C!tarina Labouré e 
fale6eu em 1876, a,,ós 46 ano6 de 
vida religiosa. . 

AS AP ARIÇõES - Foi logo no 
inicio de sua vida religiosa. Noviça 
ainda a jovem fervorosa recebeu a 

/ visita de Nossa Senhora, no sábado, 
27 de novembro de D30. 

A SS. Virgem "-ixou.se ver so
bre a metade de um globo, vestida 
de branco e cob,,_rfa ainda .de .um 
manto· ou véu alvissimo que ·lhe 
descia da cabe1;a até os pés, sob os 
quais jazia a sernl"'nte vencida. Ti
nhas as mãos abertas e estendidas 
para a frente, despe":ndo raios de 
luz, simholo exoressivo das gra1;as 
que queria comunicar ao mundo, co 
mo Nossa Senhora mP<ma se dignou 
si~ific-ar dizendn "Eis o simbolo 
das ,:('ra<;as que (ierramo ~obre aque
les que me suprícam,,. Durava ain
da a visão. auanõn em torno da SS. 
Virgem . .se dt!imitou ,,uma -~11pedi 
cie ova! .em ou" • ., lia rlestaradamen. 
te a irvocadío · "(")' }.faria ro,.,,..,1-,; 
dà ch,,J ,,,.,_~ An ~n"'": -or nós que re 

va.r uma medalha por este modefo; 
as pessoas que as trouxerem consi
go. ind1ilgenciada, receberão gran
des graças. mormente usando.a ao 
peito ; as graças hão ser copioi,as 
para os que tiverem confiança". 
Nesse mesmo instante. prossegue a 
Irmã Labouré, o óvalo pareceu vo!. 
tar.se. E ela viu no reverso a le. 
tra M · encimada por u:rna cruz, ten
do por base os SS,Coraçaes de Jesus 
e de Maria, aquele cingido da co. 
roa de e,rinlws e este transpassado 
pe!,. "'t"arla. 

Mais uma vez em ,dezembro do 
mesmo ano teve a Veneravel Iriuã 
ig,,,,, :>riarkão. 

lHEDALHA - Dois anos mais 
tarde foi cunhada a Medalha se. 
~r,n(fo indicações do céu e espalho•,. 
se rani<lamen.te pelo mundo. graças 
ao atrativo irresistível rlos prodigin; 
011(' !'Or toda :> n::irtE' r,nArava vind0 
a chamar.se Medalha Milagrosa. co. 
m" hoje é conli"cirla. · · 

Desrle s<'u primeiro aparecimento 
a Medalha foi acolhida com simpa, 
tia e fer·vor i,efo P. Desgenettes, o 
Vigario .de Nossa Senhora das Vi 
torias de Paris. e ouando,· quatro 
anos m3i~ tarde (1836) se fondav:> 
ali a Arr111iconfraria do Corà1;ão dl? 
'Maria, ficaram insenaraveis esta 
Asssociação e a M ed~lha revelada 
vindo a ser esta o meio orovidericia1 
rle que o Cora(!~,; d<' Maria se va 
Teu frem,,,ntissimamente para a 
conversão dos _pecadores. 

Pregando 
e martelando 

Os comunistas arranjaram 
,;m mod·1 de combate avs que 
nã0 lêm pela cartilha e.e Moi, · 
cou e não se conformam com 
a ditadi1ra russa 110 Brasil. 
Quem não for comunista ou 
combater o comunismo será 

' 1 
NAZl~FAS-

unhas de urso totalitario. '!'e, 
mos o dever e o direito de com· 
bater o comunismo ateu por
que tambem combatemos com 
ardor e não menor zelo, o Na
zismo e o Fascismo. Andei 
sempre como jornalista entre :: 

1 C1ST A 
nazi-fascista. A ordem de combate, ou dlrei 
melhor, a senha do momento é esta. Si alguem 
se 1;nsurgir contra o bolchevl$mo seja logo aponff 
tado como nazi-fascista. 

A Igreja que em documentos de repercussão 
universal combateu os totalitarismos da esquer
da e da dh·eita com a mesma energia e cora
gem, mesmo nos dias de gloria e arrogancia de 
Hitler e Mutisolini, tem o direito de falar contra 
os que nesta hora de il1certezas e- de sofrimento 

· universal procuram explorar a ::;ituação em fa
vor das suas loucas ambições totalitarias ... Não 
vemos no que ã!ferem o totalitarismo russo do 
nazista e fascista... Até hoje não descobrimos 
porque Stalin deixa de ser um ditador e o regia 
me comunista a mais ferrea ditac.ura que se co
nhece no mundo. 

Não obstante a propaganda democratica com 
que se disfarça, o comunismo não pode esconder a~ 

cruz e a caldeirinha. Escrevia contra o Nazis
mo e o Fascio, recebia terríveis cartas e até uma 
furiosa nazista de São Paulo chegou a me tira? 
satisfações, armada de guarda-chuva... Quase 
vei.bo i;, tomar a primeira surra de uma mulher, 
c<"po~ de minha mãe. . . Havi~ por aí. a_rrepios
cie I1H,ir1dres quando ousava fe:.:-Jr Mussolini e de
fender o Papa. Agora que me ponho como an
tes em lutas de hnprensa contra o comunismo, 
acusam-me de nazi-fascista ... 

Quando se está com a Igreja pouco importa 
o ·,1,1zo ou a falta de juízo dos nossos adversarloo. 
Enqual).to Deus me ajudar, hei de tomar a es
pada de minha pena e sair a campo em defeSY. 
de minha Patria e de minha Fé. 

A acusação de nazi-fascista dos vermelhOE 
não me amedronta. Arranjem outra, senhorea 
vermelhos! 

* Mo n s. ASCANIO BRANDÃO * 
pastoral do Papa Instrução 

XII sobre 
Pio 

os S a e r·a me n tos 
Aos Parocos·--· de Roma-e Pre 11adores da · Santa· Quartsma 

· · i tendente e capaz de penetrar, su• 
As Graves Ob1·lgações da Cura crlSt iioii, m:undo certamente m ste- blimar, aperfeiçoar o homem todo. 

Pa.storal na Ho1•a Presente. rioso, mas nem por iSt O Irreal, ·an- Mae ao vermos ahumanidade &O 
Em =en'. de um ano, desde a tes da mais subl!mê realidade, que t 

,.. u 1 nosso redor e nos pergun armos se ultranassa a reallõade natura , co· ultima vez que tivemos a conso- " está disposta e apta a receber em · mo o eterno supera o temporaneo. 
laçãQ de Nos achar em vo;,,so meio, si esta realidade. não raro a res-

d . ia o permanente sobreleva o caduco. 
diletos ]!')lhos, na usual Au iene h A este mundo posta para muitos não pode ser 
aos parocos e preg'ad<;>res da Qua- 0 divino ª 0 umano. afirmativa. O mundo sobrenatura: 
resma de Roma ~ que enorme pertencem os Sacramentos. tornou-se-lnes estranho, e nada 
tragedla trouxe a sinistra ,!:onfir- Como lllil forças naturais, mas lhes Interessa; é como se os orgãoi 
mação do que naquela ocasiao, vos n11m ~rau lncomparavefmente su· espirituais do conhecimento de 
diziamos, falando do Decalogo e de perior, os Sacramentos são real!- coisas tão- altas e salutares estives-
alguns graves deveres de vosso sa- dades, e realidades operosas. Têm sem neles atrofiados ou mortos. , 
grado mlnlsteri<;>t Estes deveres, a virtude de elevar ao_ nomem aci- Pretendeu-se explicar tal esta,do 
sobremodo agravados por causa rria d·ele mesmo· e de toda ª ºrdem de alma com defeitos da Liturgia 
dos tremendos aconteclmentoll, vêm natural, . â esfera do divino; de da Igreja; creu-se que basta.ria 
impor-vos grandei, sacrifícios para infundir nele uma vida nova, para purificá.-la, reformâ-Ia, sublimá-la, 
e,;tenderdes vosso zelo solícito e viver deveras de Deus, e não só de para ver os errantes hodiernos re· 
vossa caridade, não só aos vossos a infundir, mas de ª conservar e encontrar o caminho dos dlvinoi 
paroquiano1,, mas tambem á multi, aumentar, de modo que o homem. misterlos. 
dão dos prófugos, provindos como nascido de Deus, não é mais só Quem raciocina assim mostra te1 
grande· enchente de toda parte ª criatura. mas filho de Déus num uma concepção muito superficü,· 
esta CW.ade. ' sentido verdadeiro e real, irmão e desta anemia ou apatia espiritual 

Quem poderia prever todas as co-nerdeiro de Cristo, com, um ti- Essa tem raizes 1ncomparavelmen· 
consequenclas de semelhantes <;>cor· tulo/ proprio da vida eterna, da te mais profunda.a. Disto já falamo~ 
rencias e de tal confusa migração visão beatiffoa e da. perfeita posse nos dois ultimos anos diânte de vó,; 
e avaliar com exação os resulta· de Peµs. A progressiva. exclusão da rel!giãc 
dos obtidos_ no campo da cura pas· Este carater é proprio unica- de todos os campos,da vida social. 
torai? Ess~s dependem principal· mente da fé crii.tã.; essa é a reli- a difusão da irreligiosidade em to· 
mente da correspondenc!a da livre gião da ami~áde pessoal, entre das as suas formas, a. fascinaçãc 
vontade do homem â graça divina. Deus e sua. criatura., .a. religião da obcecante dos surpreendentes pro· 
Este elemento essencial deve ser filiação divina do homem, e os Sa- gressos em todo o domlnio da vida 
tanto mais retamente considerado cramentos - entre todos o prl· material, enfraqueceram sensivel-
num tempo como o nosso, quando melro é o Batismo - são, por as- mente em muitos a prontidão e a 
os espirltos estão mais expostos ao~ sim dizer, os canais que comuni- disposição para compreender e as-
fortes assaltos das tentações contra cam ao homem esta nova existen· similar os valores da vida sobrs-
Deu e sua lei, e por isso, alem d•' eia, esta vida misteriosa. natural e particularmente os mis-
uma pressurosa e diligente assis- Nas nupcias cristãs a virtude do terios da fé. 
tenc!a espiritual. necessitam de Sacramento está unida ao mutuo Se, ·por ex., a fé na SS. Euea• 
uma ~ui particular assistencia e consenso dos esposos; 9 _seu "sim'' ristla fosse viva e inconcussa comei 
auxilio sobrenatural da ;;-raça, que ·torna-se uma fonte da graça; ~ antigàmente, como poderia a ob• 
se deve humlldémente implorar de assim o vinculo conjugal é distln- servação do preceito festivo se?' 
Deus na oração. Doutro lado, po- guldo daquela dignidade sobrena · negligenciada ··per ta:O:tos e a tal 
demos revelar com Nosso intimo tural, que o faz simbol_o da união ponto? Bem se pode hoje aplicai 
contentamento e conforto que o de Cristo e da Igreja, enquanto ao presente languor da vida reli. 
Clero de Roma e da Italia supe- com a mesma santificação do ma- giosa a palavra do Redentor: Quo• 
rou, em geral, e ainda vai supe- trimonio, redundam tambem sobre niam abundavit tniquitas, lrefriges 
rando · a · ·terrivel provação com a famili;i;, e mediante a familia so- cet caritas multonun: Pelo multi• 
g-rande dlgnidade, ê em muitos ca- bre toda a vida social, QS benefi· plicar-se da iniquidade se esfriar6 

· sos com verdadeiro e magnanimo cos efeitos do mundo superior da a caridade de muitos (Mt 24, 12.) 
herO!smo. graça. A maré crescente da indiferença 

Os Sacramentos, 
Vida Sobrenatural. 

Fontes da 

Mas estas forças sobrenaturais, 
esta graça· <llvina, · têm a sua fonte 
-primaria .na Santa Missa e nos Sa· 
cramentos, os quais constituem 
predsamente o tema assjna)ado 
,;lesta vez aos pregadores da Qu1r-
re:;,ma.. 

Neste ·maravilhoso rio da graça religiosa e do ateísmo enla.ngues• 
sacramental sobressai o verdadeiro ceu de modo inquietante a. força 
e real saterdocio do Novo Testa- da fé, que proma.na do esta.do da 
mento; o Sacerdote do Senhor, com graça e do amor de Deus. 
sua palavra perdoa os pec!dos e E' vosso dever, diletos Filhos, 
oferece o sacrific!o de Cristo, por nã.o menos na pregacão quaã-esma.l 
todos os tempos e lugares l~al- do que no constante exerclclo do 
mente real. i~almente presente. sagrado ministerio, reeducar o:s 
•,rnnlmente vivo. fieis a uma mais viva consciencla., 

c~treinos a Vós !" · 
Ouviu ainda Sor Cai.@rina 11ma 

ÍIM' ~-.;, clb.k: "Mand;:i- mantia t!'?a· 

D.est?.nup~"c ... '":""l-'"'! ... ~c:.J._.oc: -.f'afos .<'

mais extraorcHnario de todos, t;n. 
to ('m ,i mesmo como em sua~ con 
C:.P("ftt~,..,t"'ias~ ~ ronvP ... t"~"" rf,,. !Jr,,.....,t:. 
T?~ft<:hn,-,:;r_ i11ntl" ~ pf;....,.:,, ~~ \,fp~~ 
lt,~ "\.,r:1 ... ~ .... ~o;, tio r....,..,.~:,,. ..1,, C::f.,.. 

4.,,A.-t& i,.;J.~t .. t:" ... .;i,.,.,· ,..t;.. ~~-_,e._ ~.,..., 
~ re~,,o~ta do ré•t ~s o:::1r-(\.-.~ nu(' 
l,~ f.6mnn Sí:' f~-7:om 11~ L\, rr'ff1:r ...... ...,f .. ;t. 

tilí do Córai:ão ,fo M~t'l-i 11" l'a1·i~. 

Com Isso mesmo, eis-nos lntro· 
duzldos, sem mais no mundo da 
vida sobrenatural e dos mlsterios 

Cno~ns da Jn<llff>N'll('ll Reli· a un-ui.' mais cheia !nteli,gencfa., a 
gio,:.a. uma mat,, justa estima da graça e 
São es,tns vf'r<faii"'" r,oiJ,.~. ~ dne dhrtnos Sacramentos. 

é "llta uma realidade sobrehumana. (ConUDua no proximo n~~ 
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V enite, adoremus ! N s h 
A MISSÃO DO BEATO PEDRO JULIÃO EYMARD ossa e n li ora não ahamlóna- :"ccMatriz de_~: 

1 
· · f ._ __ lf igema "Jesus está-ali, yamos tod9J_,~ Ele'~_ :. ~~~"-'". -· --- -- · - -- - ·- -· -- ~ ,,~1:(.:::0'.~u e m n e · -.a . e o n ·.. l a Para celebrar- com'; it· -~_atc,t· 

Pe. Joaquim Brito, S. S. S. 
O Beato Eymard foi escolhido por Nosso 

Senhor Jesus Cristo Sacramentado para fundar 
a Congregação do Santíssimo Sacramento, ou 
dos Padres Sacramentinos. Esta foi a, missão 
que lhe confiou e para isso lhe deu luz especial 
ao mesmo tempo que a graça de fundação. .F'oi 
Nosso Senhor Sacramentado quem fundou o 
Instituto por intermedio do Beato Pedro Julião. 
Log~, dar-se ao Beato, promover-lhe a devoção 
particular, escutar os seus ensinamentos se
gui-lo e ama-lo, não é, definitivamente ~utra 
coisa senão dar-se a Nosso Senhor. · 

· Por isso todos devemos desejar e trabalhar 
orar e pedir até milagres, para que em breve seja promovida a c~· 
nonização do Pai e Mestre dos Adoradores. Que cumulo de grande
ns c9nfere ao Beato Eymard semelhante eleição por parte de Deus 
Escondido na Divina Eucaristia! e quem não vê a necessidade para 
todos seus filhos de conhecer a seu Pai em sua vida, em seus escritos 
inspirados na luz e no fogo eucarísticos, e em suas obras. 

. O Beat? ~ymard, adorador perfeito, doutor incomparavel da pie
dade eucanst1ca, pregador eloquente; Apostolo infatigavel da Euca
ristia; o precursor e _arauto do_ movimento eucarístico dos tempos 
mod~r~os, na. e~I?ressao da Bul~ de Beatificação. Ele é quem tem 
a m1Ssao de m1ciar-nos, de gmar-nos na vida eucarística· essa é 
sua graça de fundação. ' 

. ~ Beato EY_m~rd foi o fundador inspirado de duas Congregações 
rellgiosas eucanst1cas: a dos Padres do Santíssimo Sacramento (Sa
cramentinos) e a das Servas do Santissimo Sacramento. 

As obras mais tradicionais pelas quais o Instituto vem exercendo 
g seu apostolado eucarístico são as seguintes: 

1.0 ) Associação dos Padres Adoradores e Liga Sacerdotal 
Eucarística; , 

2.0 ) Obra da Primeira C-omunhM dos adultos pobres; 
3.0 ) Agregação do SSmo. Sacramento - Guarda de Honra· 
4.0

) Ob,ra das Semanas Eucaristicas ..._ (No Rio de' Janeird 
Obr~ _ do "O meu dia", fundada _ por S. Eminencia !) •. Se~ 
bastlao Leme, de saudosa memoria); · · 

,S.0 ) Fraternidade Eucaristica; · 
6.0 ) Adoração Noturna; 
7.0 ) Obra dos Congregados·Eucarist1cos. 
Oremos, pois, pera. Obra do' Beato Eymarct, para que tenha ver

tadeiros filhos, verdadeiros continuadores de sua obra, de seu espi
.rito e de sua graça de adoração - "Venha a nós -o Vosso Reino Eu
~istico, por Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, Mãe e Mo
delo dos Adoradores. 

Sejam e~es os votos ~o Coração Eucarístico de Jesus, no começo 
cio novo ano de 1946 ! . 

PRAÇAO LITURGICA DA MISSA, NO DIA 3 DE AGOSTO 

Senhor Jesus, Filho de Deus_ vivo, que, para propagar por toda. 
parte o culto solene ao SSmo. Sacramento da l:ucaristia, susci
tastes, de um ~odo admiravel o Bem-aventurado ;fedro_.Julião, 
e por seu intennedio dotastes a vossa Igreja com uma nova fa
illilia religiosa, dignai-vos conceder-nos que, pela intercessão do 
Bem-aventurado e a seu exemplo, cheguemos a ser adoradores 
~m espírito e em verdade do Augusto Mistério e propagadores 
fenorosos de sua gloria, Vós que viveis e reinais com Deus Padre, 
na unidade do Espírito Santo, por todos os seculos dos seculos. 

-4:men. 
Bem,aventurado Pedro Julião, rogai por nós. 

f eff eratão ff o CC. MM. ff e São Paulo 
· Pela ·passagem do Santo Natal, 
bem como pelo i,,nicjo do Ano Novo 
e -Festa dos Santos Reis Magos, de
sejamos deixai,'. aqui consignados os 
mais ardentes votos de felicidades 
do Revmo, Pe. Agostinho Mendi
cute, s. J ., Diretor -desta .Federa
.ão e dos componentes ~ sua Dire
toria e Conselho ConsuJ,tivo aos Rev
inos. Parocos e Revmos. Diretores 
s1e Congregações, aos membr<>s de 
1uas Diretorias e a toei-Os os queridos 
Cons-regados da Capital, do Estado 
e do Brasil, extensivos ás suas res
,ectivas familias. 

• , • e na terra Paz aos homens 
ie· boa vontade •. _ DepQis de varios 
anos de guerra, o mu1l<io teve um 
1'.atal em Paz. Peçamos ao Meni
:no Jesus que renasça novamente 
em todos os llOll<SOS coo:ações, tra
z.:ndo-nos tambem .Paz para as nos
sas oonci-encias, maior co,diança e 
aüandono na sua lJiv.ba Providen. 
.eia,- 'Qtie 1,odüs O'J liomcms tenham 
d~ . fato. boa v~dc, inspirada na 
cái-idà<l.e, p,.1r amor <.~ Deus~ Só as
si,m iécemDs tl8la Paz v~dadcira e 
por isso m6mo, daradoura. 

ROVAS DIRETOR.IAS 

CONGREGAÇAO MARlA)lA DE 
N;• SRA. D.AS VlTO«.IAS E S, 
V. DE PAULO~~: Revmo. 
Pc. l~ liikozr Presidente: 
Felipe Pic~h (NldeÍ*o) : 1., Assis
tcók: Lt,efo ~n: 2.• Assistein.. 
té: Ari B. Ji"ontOaa (Instrutor) 

1.~ Seé,qwio: A,,;,,tt A. Br-aSéhi: 2.º 
~= ''\.-i:bc.· Rebaclc 1.0 Te-

. S-OUÍ'ca : J:iranàleo Koehler: 2-° 
ºTe.c.i~:.iie: 'Cellào Ceia.r Campag
,-,.;.wrF~ : 'Iiiaêio· Ramos 
•!"'(~)' Oswildô' Guiss (Visita. 

dai1;·1.;~, V";. ·enoato( · Propa-
. _., .~ .c:C '.. . 

. . OONGREGAÇAO MARIANA 'DE 
CATANDUVA - Diretor: Mons
,\hfao ela C. e Silva: Presidente: 

Aa6:zioi Menezes: Vke-Presiden
,~ ~ Belissimo: t.• Secre. 

tario Antooio Gregorim: 2.º Secre
tario: Gentil de Morais: l.0 Teso1.1-
reiro: Arlindo Manzoni: 2.º Tesou
reiro: Manoel R. Calejas: Conse. 
lheiros Angelo Caliri: Emílio To
netto Piragobe de Souza: Manoel 
fJomin~ues. _ 
CONGREGAÇAO MARIANA N. ª 
SRA. ASSUNÇAO E SAO JOSlí: 
(Lins de Vasconcelos) - Diretor: 
Cônego A:b-crto Baccili: Presiden
te: Roberto de Barros: Vice- Presi
dente: José Naclério Homem: Mes
tre noviços: \Valdemar E. Graciano 
Secretario: Antonio Distádio: Te
soureiro: José Macéa: Consultores: 
Roberto Gavassa Nelson Nardi José 
Fernandes, 
CONGREGAÇAO MARIANA DE 

ITAPUI 
Foi organizado em Itapui, pe· 

la Congregação Maria'lla local, 
tendo á frente, como Presidente 
o Sr. Hermes Ribeiro, Gremio 
Dramatko "Padre Germano", que 
apresentou no palco do Cine Con
cordia, o seu primeiro espetaculo, 
com êxito. Dentro eb breve, convi
dados pelos bacharelandos do Gina
sio "Anchi-:ta", de Pederneiras, o 
Gr<!mi-0 em apreço dará um festi
val naquela cidade. 

NOVA CONGREGAÇAO 
MARIANA 

No dia l.º de novembro procedeu
se em Lucélia, neste Estado, a fun
dação de uma Congregação Maria -
na intitulada N-ª Sra. da Aparecida 
e São Luiz GOnzaga, contando a 
mesma com 40 memb: s. A novel 
Congregação apresentamos os para
bens e votos para que todos os seus 
membros atinjl,m as finalidades pa
ra as quais forarrr fundadas as Con
gregações Marianas. 

LER E PROPAGAR 10 
J.&W -"LEGIONARIO'' 

!&E .t .Qi. !J4?>'"%4&.IL ... W 
E .DEVÉR UE TODOS 
{)S CA'IOLICOS 

brilho· a· grand-e :festa da Eplfa.• 
Irmã Eletta Monteiro 

Aringa, Africa 
nia, 011 dqs Réis. · cÓtnÔ · o pdy~ 
cristão costuma . chaina"".lá, .· ~ 
qual para nós marca. à. datai 
inicial · da · Obra da Adoração 
P~rpetua a Jesus Sacramentado 
(pois foi justamente ha 89 anós. 
a 6 de janeiro de 1857. que,~ 
Beato Pedro Julião Eymard fe:a 
a primeira exposição em París) • 
será celebrado solene .. -TriduQ 
prepa:i:atorio na Igreja de Santa; 
Ifigenia, pregando .. ás 20 horas o. 
Revmõ. Pe. José Thurler, lente. 
do Sepiinario Centràl :do ·· Ipi• 
ranga, 

Valéria é o nol)le da heroina,. 
Muito séria e disposta para tudo, 

nã.o tardou a encontrar um eleito 
para seu coração. Veiu á missão 
para receber o sacramento do Ma
trimonio, com seu noivo de nome 
Natalio. Os nub 'ntes · voltaram pa
ra. a sua aldeia de Udupi, inuitissi

, mo felizes. Viviam um para o ou-
tro. Ele cultivava a terra, ela lhe 
I>leparava a polenta cosid:. e fume
gante, . acompanhada de algumas 
iguarias apetitosas. Que mais po
ciiam desejar? 

Mas eis que um dia Natalio vol
tou em campo com febre e nem a 
polenta pôde despertar-lhe o ape
tite. Parecia um mal-esoar Passa
geiro. · Contudo, se agravou e em 
poucos dias faleceu deixando a es
pc-sa em grande desconsolo. 

Natálio tinha um irr.:ião pa.gão e 
segundo os costumes deStee, Valéria 
devia ser herdada para o irmão de 
s~u ·marido. Porém, ela, como boa 
cristã, se recUt;Ou termim.,ntemente 
porque sabia que ele lhe preParav~ 
uma verdadeira perseguição. Rezou 
e se recomendou ás orações dos 
bons amigos, decidida a lutar para 
manter as .promessas feitas no 
santo -batismo. 
: ~quele Pagão não se deu por ven- · 

C}o:o. Pr.ocurou atr.ail-- com lison- ' 
jas. Ela,_ po1·em, fugiu para a mis
s~.-- âqill, fortalecida c0m o pão · 
das. fortes. resistia a tcdas as invcc-

·., -~fvas:· · ,:Efnti:.o,' ele se exxasperou, 
··a'm.eaçou vingança e <,onjurava aos. 
€:SPiritos que·. lhe fossem benignos 
em sua empi:_esa. Escondeu-se entre. 
~ ,altas hervàs -e· espreitava o5 mo- , 
vrmentos da que lhe interessava . 
Vem a _hora da ceia, um pouco de 
descanso, logo o rosario, orações e 
pouso. 

_Valéria tinha um mau pressenti
mento e o coração lhe dizia algo. 
Encomenda.~se á Virgem Santissi- . 
ma, reza, e vencida Pela fadiga cer
r~ os seus. negros olhos. Tudo está . 
quieto ; só .o uivar de uma hiena 
interrompe O pesado silencio. Mas, 
uma figura estranha se move entre 
as altas hervas ; um ser negro, c0m 
olhos relampejantes, avança. olha,. 
se dirige á pequena porta, de uma 
cabana, fechada Por ramos entrela
çados e de um. salto se apodera de 
Valeria. Tapa-lhe a boca amarra-a 
fortemente pela cintura e estando 
de posse do precioso tesouro, car-
1·ega0a rapidamente e· com· precau
ção. Quand.o se achava bem longe, 
seguro de não ser visto, nem per,e
guido, colocou-a em terra e orde
nou-lhe que o seguisse. Ela ne~ou-se 
e quis gritar, oedir auxilio. Então 

· o malvado deixa expandir t-- sua 
co}era, toma-a pela carda que lhe 
havia ~.marrado e arrasta-a pelas 
breJ:lhas, e o5 e/lPinhos, não atenden
ão ·sinão_ :em realizar o seu iníquo 

plano. .Arrastou_-a assim até à sua 
cabana .. Entretanto, Valeria l:lavia 
ciesfalecido; seu pobre corpo ensan
gventado foi encerrado em úma, Pe
quena choço bem guardada· e du
rnnte todo o dia não viu ningdem. 
Ao cair da tar<le, a porta se abriu e 
o raptor .entrou. Encontrou Va}eria 
sentada, . exausta pelos maUs · tra
tos, porém, rezando com 'o rosai'io 
na mão. Começou por Protestar 
contra os cristãos e cobril-a de in
jurias. Log.o após tomou a· larga 

,lança e lhe disse·: Valeria, se ·ê5c)a
iias de minhas mãos não escaparás 
de minha lança. Ela calou-se .e con-. 
t:nuou rezando.Quando ae feridàs @e 
cicatrizaram começou· a trabalhar, 
r,crém, era vigiada. Um dia coµ!le
guiu burlar a vigilancia e dirigiu0 se 
á casa de suá mãe- O Pagão, ao dar 
pela fuga tomou a lança decidido a 
aci>.bar com ela. Val0ria protegida 
pela Virgem Maria chegou antes 
ql.le ele. Sua mãe se pôs a gritar pe
dir-do auxilio, e ·num abrir e fechar 
de olhos surgiram de todas às Par
tes, negros providos de lanças. Mui
tos eram cristãos, De pé, firmes es
perar!l.m o malvado qUe não tardou 

. em . chegar. Receberam-n!l" ameaça
doramente e· prontos ::. defender a 
vitima. necepcicinad-0, desculPou~se 
dirigindo impreeações contra . os 
cristãos. 

Agora Valeria vive com sua· njãe 
· e o. preten!!o herdeiro, forçado pe
!a.'l ameaça" <l:OS chefes, teve que 

'desistir, ape~ar dos numerosos· :sa
' c,:rificios 0ferer.ido9 ao diabo I'>ara 
,.-obter a vitorla. 

(Do "El Eco de Africa")_ 

· A ~~sta d.a Epifania· e .alem 
disso, . a festa titular da "Ado
ração''; . e o exemplo de fé -e· de 
generosidade dos Santos. · R~is 
Magos deve despertar im1taçao 
da pai-te dos adoradores de Je
sus Sacramentado, os quaIS de
vem ofer.ecer ao Deus escondido 
a homenagem da piedade e da 
oferta, do proprio Corâção (sim• 
bolizados pelo incenso e . a mir• 
ra), :bem como o ouro do· seu 
obulo 1'para o explendor do cul• 
to (.em nosso caso particular, 
para a desejada e tão- necessa• 
ria "Gasa dos Adoradores">. 

Que a generosidade dos . Reis 
Magos desperte sempre mais em 
seús µnitadores o firme ,proposi
to de::trabalhar com entusiasmo, 
segun4o. as proprias poss~bili• 
c:ades~1-para a realização de uma, 
obra tão- santa. 

llXDCtXll%llllXXXll1_XllllXm:xmx~n: 
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São Paulo - Sa-ntos Ltda:
cr~s 20,Ó0:1 

()nibus diariamente de hora em· hora ·\,ntre São Paulo-Santo., . ·1, 
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r~·~-----:x~:x:x-x-1.i.: ............ :..f-XXXllllxtillXXl. ... ,.i.A.&Á u:} <XlliX~ 

--------------------
lndispensavel para_ Diretores 

,, ....... ,------- ._, 

membros·de Diretorias de CC. MMZ'::. 

''º Llder Mariano'' 
PUBLICADO SOB A DIREÇAO DO PE, WALTER MA~lAúX, 
S. J., E. DESTINADO ESPECIALMENTE A TODOS QUE AR
CAM COM RESPONSABILIDADES NO MOV.lMIONTO MARIANO~ 

'* ''O-Lider Mariano'' 
CONQUISTOU EM POUCOS MESES A ESTIMA E CONFIANÇA 
DOS CHEFES MARIANOS EM TODO O · BRASIL. -

* ''º Lider Mariano',, 
DA' ORIENTAÇAO .SEGURA E ABUNDANTE MATERIA PARA 
TODOS OS SETORES DA VIDA · MARIANA. 

* ''º Lider Mariano'' 
PUBLICA-SE EM 5 SERIES: 1> VIDA. RELIGIOSA; 2) .FOR
M.AÇAO; 3> FORMAÇAO SOCIAL; 4) . lNIClAÇAO MARIANA; 
5J ü!-U.¼ANIZAÇAO E TECNICA. . 

* 1-'ider Mariano-!J._ 
E BARATlSSlMO _,. ·asSINATURA .DAS 5.,-SE:(UES: ,CR$ .8,00, 

' POR ANO . 

A VENDA 1'AMBEM TODOS os NUMEROS ATRASADOS. 

l Colegio São Luiz - Ayenida Paulista n.0 2,324 ~·São Paulo_. ---~----- -
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s. Fl!Jl!.GENCIO 
· • ~ é -o berço deste imper
territ.o defensor da. fé catoliea. seus 
t)8.is erà.m cdstãos. TendO Perdido 
bem cedo seu pai, a mãe cuidou de 
dar a.o filho uma. educação de acor
do oom as normas da. religião- Não 
só seus belos talentos como sua. mo
destia. sua docilidade, o grande res
peito que mostrava para com sua 
mãe fizeram com que fosse estima
do Por todos. Apegar de vanta,josas 
colocações que ee lhe ofereceram, 
Fulgencio para fugir dos perigos dp 
mundo resolveu entrar num con
vento.' A leitura dum sermão de 
San~· Agostinho sobre a vaidade do 
mundo. a brevidade da vida deter
minou-o a pôr em execução seu 
plano sem demora. Dirigiu-se ao 
bispo Fausto, que era €1\lperior 5'[um 
convento em Byzacene. Este nao o 
quis aceitar, reeeiando que um_a p~- • 
soa nas eondições de Fulgencro nao 
se pudesse ageitar "ºm a v!-d'a aus
tGra do' convento. Fulgencro res
pondeu-lhe com humildade: "A
quele que me inspirou a vontade de 
lhe servir, poderá dar-me a força de 
vencer a minh11. fraqueza" . Faus-
t.o. admirado desta resposta tão cri
teriosa. admitiu-o. Log.o, porém, 
oue a mãe soube da resoluçao de 
seu filho e da sua entrai:ra nc, vida 
religiosa, correu ao convento_ ~ com 
impeto e grande pranto. exigiu a 
volta de Fulgencio. Eete. · porém, 
venceu a tentação e ficou firme na 
sua vocação. O amor de Deus fe-lo 
vencer a voz da natureza. Seus 
bens entregou ele a sua mãe para 
c;úe os administrasse até que seu 
irmão ma:is moco Pudesse assumir 
esta responsabilidade. 

·A vida de Fulgencio no convento 
foi a de um religioso mo·delo. De 
-tod0s o mais humilde e obediente, 
l!inguem. como ele se penitenciava. 

A perseguição do rei vandalo HU· 
?r.erico obrig.ou-o a abandonar o con 
vento e procurar aga.ea~.o em ou
tra narte. Na~ suas viagens chegou 
â Sicilia e Roma- PassaC:os dois 
anos voltou para a Africà onde em 
obediencla a uma ordem do Bispo 
Fausto tomou a direção dum c;onven
to. Muito contra sua vontade teve 
de aceitar o cargo de Bispo de Ru~
pa uma das cidades pooulosas da 
AÚica. N~ta sua posição nada 
mudou . nos seus habito5 religiosoe. 
As praticas de· piedade, as·;obras d, 
mortificaç~o e penitencL} ficaram 
suas fieis companheira.e atê a mor
te. Como Bispo defendeu i fé con-

__ tra .oe err:ci.s;CW ar!_anism.o...e~ex:ortou...c.. 
seus fieis â perseverança na religião 
"'-erdadeira: Sua administração epie
coPal sofreu um grande abalo pela 
perseguição do rei vand'alo Trasi
mundo, que o obrigou a comer o pão 
do exl\io em companhia com outros 

Bispos ea.tolicoo. Na S,a.rdenha, pa
ra onde foram desterrad.os, Viveram 
em santa comunidade até qUe a 
morte do tirano lheS permitiu o re
gresso para sua terra. Neste interlm 
Fulgencio eacreveu diversas trata
doe contra a heresia ariana. Recep
ção carinhosa esPerou os Pastores 
exilados na sua. volta a Carthago. 
s. FuJgencio dedicou-Se então de 
corpo e alma á reorganiz~ão de sua 
diocese na qual durante !!. sua a:u
sencia tinham-se dado. diversas rr
regularidadeS. Com brandura. e fir
mesa procurou abolir abusos, e 
restabelecer a or-dem onde as clr
('tmstancias o exigiam. 

As virtudes que mais caracteriza
ram a gerencia deste santo Bispo 
foram a. humildade, a mansidão e a 
paciencla. Nunca se ouviu de sua 
boca uma. palavra que revelasse 
egoísmo que pudesse melindrar. en
tristecer ou ofend~r o proximo. N'ão 
cedia. aos impulsos da imPactencta, 
por maia dificil que fosse guarda-la. 
Seu tema era sempre sujeitar-se â 
vontade de Deus nos lances mais 
àuros da vida. sua caridade para o 
proximo parecia não ter limites. O 
vivo interesse qu~ tomava pelo bem 
estar material e espiritual dos ,;;eus 
subditos. qarantiu-lhe a simpatia e 
o amor de todos. 

Avança-d·o na idade e sentindo a 
proximidade da morte. Fulgencio se 
retirou para um pequeno_ convento 
na ilha Circina. Sua ausencia foi 
muito 5entlda pelo$ diocesános. que 
com insistencia reclamaram seu re
gresso. Seus dias eram contados. 
Uma dol)T!Ça grave e doloroslssima 
minou-lhe o caminho para o tumu-
1o. Modeio de t.odas as virtud'eS. na 
sua doença d'e morte o santo Bispo 
edificou a todos com sua paeiencia 
e resignação. Chegada a sua hora 
extrema. mandou reunir todos oe 
seus sacerdotes e exortou-os nova
mente â•Perseveranca na fé verda
deirq_ e ·ao zelo no serviço de Deus. 
Pediu perdão ~ to1os aue tivesse 
ofen<lido ou mago~o: mandou dis
tribuir entre os nobre• os poucos 
bens. que lhe tinham ficado e en
tregou sua alma ao Criador. Ful
!!'enclo morreu com 65 anos de ida
de e seu corpo fot contrario ao cos
tume daquele tempo, sepultado na 
Catedrâl. -porque ~era! era a convie
ção d .. 8ua grande ,.,ntldade. Suas 
relíquias forani em 714 transporta· 
elas para Bourges na França. 
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·v IMOS que a queda dos anjos 
e a queda dos homens não 
passou . da tentação do na

turalismo, e neste erro temos a 
explicação de todas as aberrações 
do esplrlto humano através dos 
,ieculos. 

NOVA ET VETERA Eis .porque os sectariol! ~ 'repnit 
sentantes dQ.pa.i da mentira. o-per
seguiram, O prenderam, O a.çoiia. 
ram, O coroaram de espinhoe, O. 
crucificaram. Eis porque a multi• 
dão de Jerusalem, essa mesma 
multidão no meio da qual havia, 
um grande numero de béneficiadoe 
e testemunhas de seus milagres. 
eis porq{ie · essa mesma multidão, 
instigada pelos fariseus, herodia• 
nos e saduceus, prefere Barrab_ás ~ 
Jesus Cristo, prefere ao Justo o 1'8"' 

voiucionario, o sedicioso, o conspi• 
rador, o assassino. Eis porq1K 
desde os seus primeiros dias de 
vida, a Igreja se vê a braços com 
as heresias e os cismas. E já. São 
Pedro em sua segunda Epistola se 
refere a abominação e dureza de 
coração daqueles que "melhor lhes 
fora não terem jamais conhecido o 
.cam:inho da justiç.a, do_ que, depol& 
de conhecê-lo, voltar ãs costas ao 
·santo m~ndàmento' que receb89 
rarµt. 

"Deus é o principio necessario 
de tudo o que existe Nada existe 
senãq,__por Ele e para 

0

ele; tudo lhe 
perte:,ce. Entretanto, nada se con
funde_ com Deus, exceto Ele -pro
prio. 

E a corrup·ção da natureza hu· 
· manaf;pelo pecado original, faz 
com <iÚe o espirito humano caia 
inevitavelmente no panteismo vu 
no naturalismo, quando procura 
abordar o problema da ex!stencia 
guiado apenas por sua propria ra
zão. 

"Ou ele procura a. razão dos se· 
res finitos em sua causa ne_cessaria, 
o Ser infinito; e a ideia do Ser 
infinito esgotando, a seu ver, a 
ideia do ser, faz com (lue não possa 
conceber e a não querer admitir 
nenhuma realidade fora de Deus: 
- o contingente, o variavel lhe 
aparece comQ uma forma, um 
fantasma - e termina no panteia
mo idealista. 

Ou então, procurando explicar o 
fenomeno da exfstencla por suas 
condições variaveia, perde de vista 
seu principio necessario: - Deus 
lhe •escapa. Nega-O e termina no 
naturalismo, de onde recai ordina
riamente no panteismo materialis
ta". (A. N Histoire des heresies). 

Eis o fi~ito absorvido no Infi
nito ou o Infinito no finito. 

E desfazendo toda distinção en
tre o sobrenatural e o natural, o 
panteísmo acaba por destruir toda 
distinção na propria ordem natural. 
Concluimos, assim, que o panteis
mo não passa de um comunismo 
entre o finito e o Infinito, que deve 
terminar, com mais forte razão, no 
comunismo entre tudo o que é fl· 
nito e creado. 

Do pantelsmo, erro teologico, 
procede o comunismo, erro social. 

• • * 
Depois da queda, vemos essa 

confusão se anentuar ent.re os po· 

o-s DOIS ESTANDARTES 
vos antigos, tanto na existencia in· 
dividual comei na vida social. A 
existencia do filho e da mulher era 
absorvida na do pai e do marido. 
A existencia do pai de familia era 
por sua vez absorvida na existen
cia do Estado, totalitarlo e avas· 
salador, personificado nas divin· 
dades mitologicaa e rios instru
m!'lntos desses idolos demonlacos. A 
progenie de Caim, de Esau, dos sá.· 
trapas e dos cesarcs, dos Sardana
palos, dos Tibertos e dos Caligulas; 
especles de pans monstruosos, se
nhores de todas as existencias, de· 
todos os bens, de· todas as almas, 
e que dispunham da humanidade ao 
talante de sua ferocidade e de sua 
infam!a. E nessa monstruosidade 
panteistica, a desunião, a füssolu· 
ção mais absoluta de todos os ele· 
mentos assim escravizados. 

O historiador Allard nos dá um 
quadro do estado lastimavel em 
que se achava o mundo pagão na 
ocasião do Advento do Verbo In
carnado, Em resumo, havia' no 
mundo romano uma classe de re
gulos totalitarlos, que fazia traba
lhar um povo de escravos, que tra
balhavam para aqueles e não para 
si proprios, e uma plebe de men· 
digos que não podia trabalhar, da· 
da a concorrencla do mesmo braço· 
escravo. Um ta.l 'estado de coisas 
diz Allard, conduzia naturalmente 
ao socialismo, e foi no mais crasso 
socialismo do genero demagogl_co 
que terminou o cesarismo pagão do 
Imperio Romano. 

.... 
Contra essa escravidão do pe-

'J. cado clamava a consciencla dos 
homens, que através das _Idades 
não se deixaram levar pelo pai da 
mentira. Em seú longo cativeirô, 
a humanidade suspirava pelo seu 
dia de Redenção. E se elevavam 
aos cÃos as vozei- ºº" justos .. dos 

profetas, suplicando e anunciando 
o Advento do Esperado aàs nações, 
do Salvador que nasceria de urna 
Virgem, dessa mesma Virgem que 
haveria de· esmagar a cabeça da 
serpente infernal. E a presença de 
Nosso Senhor Jesus Cristo enche 
todà a historia da humanidade pe

. las promessas, pela união do povo 
fiel com o seu Creador, como do
mina. o mundo depois de sua vinda, 
através da Igreja, seu Corpo mia
·uco. Nele, a religião é uma através 
de todas as Idades: "Jesus 
Cristo ê o mesmo ontem, hoje e 
para todo o sempre". 

Nessa união substancial e indls
soluvel das naturezas divina e hu
mana em unidade de pessoa divi• 
na, vemos o cumprimento da pro· 
messa da Redenção. Eis a distin
ção, bem marcada, entre o Infinito 
e o finito: - Ha em Jesus Cristo 
duas natureza,;i substancialmente 
distintas: - a natureza divina e a 
natureza humana. Coino F'ilho de 
Deus, é consubstancial a Deus, e 
é Deus Verdadeiro. Como filho da. 
Santíssima Virgem, é consubstan
cial do homem, e é verdadeiro ho
mem •. Mas essas duas naturezas 
distintas se unem, sem se confun
dir, para formar uma unica pes
soa, que é o Verbo Incarnado, 
Nosso Senhor Jesus Cristo Eis o 
mlsterio da Incarnação, se~undo o 
qual, .como natureza, Jesus Cristo 
.i separadamente Deus e separada.
mente homem, e como pessoa é 
inteiramente e inseparavelmente 
filho de Deus, inteiramente· e inse
para;velmente filho do homem. 

Diz Santo Agostinho que o ho
mem estava duplamente morto com 
o pecado de Adão, pela morte do 
corpo, quando a alma o desam
para, e pe.la morte da alma, quan
do Deus a desampara. E' esta a 
·'morte segunda" a que se refere 
São João no Apocalipse, que ca
berá "aos covardes. aos incredulos, 

aos impicis, aos homicidas, aos 
impuros, aos idolatras, e a todos 
os mentirosos". 

E é dessa morte· que nos veiu 
salvar o "primogenito dentre os 
mortôs" no dizer de São Paulo e 
"libertar os que em virtude do 
terror á morte, passaram a vida 
toda como escravos". "Convinha, 
portanto, que em tudo se tornasse 
semelhante aos Irmãos, afim de ser 
junto de Deus um pontifice mi· 
sericordloso e fiel -para expiar· as
sim os pecados do ·povo. Pois tendo 
ele mesmo padecido com as tenta
ções, está. em condições de valer 
aos que se a.cha.m tentados". (Heb. 
2-14). .. • . 

Dir-se-ia, portanto, que com a 
vinda do Messias e Redentor do 
mundo· un1a nova era de paz e de 
concordia estaria reservada· para a 
humanidade. E quem pode negar 
que na vigencla do Novo Testa· 
mento na lei da graça haja havido 
uma efusão muito mator dá mise
ricordia divina, sobretudo pela 
ação dos Sàcramentos da-Nova Lei, 

· num dos quais- o Salvador do 
Mundo se oferece pessoalmente 
para a santificação das almas? 

Mas nem por isso deixou de- exis· 
tir a luta entre as duas Cidades. 
Diz São Tomaz que assim como 
Jesus Cristo é o superior e cabeça 
dos l;>ons, .Satanaz é o caudilho dos 
anjos rebeldes. Logo, acrescenta o 
Doutor Angelico, é certo que como 
consequencia desta oposição existe 
um empenhado duelo pessoal entre 
Jesus Cristo, chefe dos bons, e Sa· · 
tanaz, caudilho dos maus, cujas 
origens explicam o estado de luta 
perpetua e incompatibilidade °frre-

. d utivel .. sr\ tre·-'b:ons :-é';'mams . em to-. 
dos os períodos da historia. 

Els pwciue·_a_fir111a,.São João que 
o Verbo eterno vem a.o que era 
seu. mas· os séus não o receberam. 

Longe, porem, desta lufa n~ 
acabrunhar, deve ela servir de esti• 
mulo ao nosso zelo. Já dizia São 
Paulo aos . Corlntlos ser preciso 
"que até haja heresias, para que 
os que são de ·u_ma virtude provada• 
se manifestem. E no Velho Tell" 
tamento vemos que "o filho (ltri• 
bulado e êxercitado nas penalida
des será sablo e do imprudente e 
mau se servirá. como de. ministro 
e servo". 

Aliâs,. ao mostrar como Deus a~ 
utiliza i;lo proprlo mal p:ira rea• 
lizar seus designios, diz o autor da 
Cidade. de Deus que "muitas coi~ 
que pertencem â fé cato!ica, quan• 
1o os herejes com sua cautelosa E 

astuta. inquietude .ãs perturbam t 
desassocegam, então, para poder 
defendê-las diante· desse_s_ inimigos, 
os filhos .de J?~},1.~r-J'~ co#e;!çt~,ram 
,com_ mai_s ,e~c,:lcl~,WJo.sicí.M~-,J'/ .. aten· 
çã_o, percebenclo,,:_l'.\.it,:~,C!r}.. mal_~' çla
ddade, pregi1,1dP.J~) ~ºIl_l_\,.!llª~ºl:'. vi• 
gor e COI),st;i,-ncia,, e .. a..,_,duvida,. ot' 

controversia· que exc'ita··.; contraria 
serve . de ocasião propiçia pai\, 
aprender." 

Aí está a razão porque devemos 
· enfrentar esses erros e evitar. que 

·ccon~lue ria 6." i>'&ida&), 
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LEGlONARlO. 

Conceito cristão de trabalho 
P,ostulados.da pessoa humana 

Pe. Primo N. ~a Mota Yieira 

Sedimentado o valor. pessoal <lo 
trabalho, cumpre aquilatar os pos
tulados de justiça, que a pessoa hu
mana tem em materia de proprie
dade, salario, rePoueo festivo e re
t>OUSÓ habitual do corPO. 

a) OSALARIO 

O salario é a retribuição economi· 
ca feita ao tral:)all:lador pelo patrão. 
Si se ievar em çopsideração somen-
ie a aceitação ilabitual das partes 
110 ajuste do contrato pela qual a 
justiça só será cmiculcadà no ca- , 
so do trabalho não cumprido ou do 
apagamento não feito, haverá no 
<:aso a lacuna de uma questão eS
sencial.. Com efeit,o, sentencia 
Leão XIII (R. N- 34) ha dois as
Pectos bem marcantes no trabalho: 
o aspecto pesSoal, enquanto é o 
'trabalho força ativa e inherente á 
1m1a personalidade; e o aspecto de 

· "neces5idade" enquanto é o tra
balho num dispositivo urgente para 
a conservação. Encarado o sentido 
.. pessoal" o opera.rio "POderia res
tringir a taxa do sala.rio a bel ta
la.nte; mas a coisa mUda si ªº ca
ta ter de personalidade juntar-se !l 
de necessidade, no trabalho, reali
ei.ade esta "que O pensamento po~e 
abstrair, mas ~ em verdade ~ 
é eeparavel". O trabalho é_ um meio 
<:ie sustento honest? de vida, e .. º 
::iperario não tem direito a penmur 
':IUe .o, seu trabalho tenha remu~e
ração insuficiente para wn i:ond1g
r:o modo d·e viver, O que muita vez 
sucede é que o trabalhador" con~
érangido pela nec,..<>Ssidade ou receio 

NOVA El YÉTERA 
(Conclusão da !i,t l)âg,) 

se propaguem á cus~ d~ nossa 
passividade. Ai e13tá porque os seus 
fomentadores dete11ta.Jn os debates 
ã. luz do dia, preferindo rastejª-r-se 
nas sombras. Aí está porque 11ão 
nos abalamos com ãexubera11te 
coleção de apodos com que sómos 
mimoseados. Acusados de comunis
tas quando está em prestigio o fas
cismo, acusadoi de fascistas qua_n
do O comunismo ê o modelo do dia, 
sejam nosso conforto as exortações 
io Apostolo das Gentes aos Corin
·uos ·e nos "mostremos arm~dos de 
justiça e boas obras, â direita e â 
esquerda, entre a gloria e a igno
mínia, entre a infamia e o bom 
nome; J>Or sedutores, embora ho-' 
roens de verdade; por desconheci
do$, embora conhecidos; por mo· 
ril;>undos, embora estejamos vivos; 
por castigados, mas não amorteci• 
dos; por tristes, estando sempre 
alegres; por pobres, mas enrique
cendo a muitos; como não tendo 
nada, mas tudo possuindo.'! (II 

Cor. 6, 7) .• 

. - rt.-V-
de um :mal maior", sacrifica a sua 
pr0pria dignidade de pessoa. Para 
que o salario.seji.. jmto precisa cor
:responder ao valor do trabalho. 
Mas este valor á luz de outro crite
rio que o de preço de venda do efei
to produzido, deve medir-se e bem 
aquilatar-se, levando em conta a in
tE>nção honesta do trabalhador, len
do na sua fisionomia a Pergunta 
mu<la: "por que trat alho? qual a 
razão de Ser do meu trabalho?-" 

o operario luta é por um n n
roso ganna-pã.o e para uma ho· 
nesta manutenção da vida. 1-'elç, 
que, apoiando-se em Leão XIII po
demos lapiGarmente definir as c.m
d!ções do sa1ario mínimo: "Não de
"" ser insuficiente Para assegurar 
a~ subsistencia & opera,r!o sobrio e 
honesto,; (id.) , 

o salari,o mintmo vital é o fa
miliar, corresoondente á manuten
çã-0 de uma famHia operarla. To
ma-SP. como tipo uma familia mé
dfa, é pot-tanto, · o salario nã,o pas• 
i::a a oscilar com a.,, r..ircun~tancias. 
E' o que , na SoClolor,ia 198 cha,ma, 
nalarlo familiar absoluto. 

b) A PROPRIEDADE 
.., 

A daspeltn da teoria <;oc,ia\ista. e 
r,reclsn afirmar com Leão XIII o 
(':ireito da pronriedad'e. A pessoa 
Ji.umana tem direito exclusivo de 
usar das eriaturl!B inferiore,s. se
g-un.io ,. iiua uatureza e destinação 
f'l'Oerior: a ca,da homem comnete o 
n('r.es.~ar!o á propria Perfeição, ou 
Fe.la um c.>rto numero de bens ex
tniore«. 'P-~te direito s,, oiz exeluf'i
vo. m<is não é absoluro. porquanto 
" direit,., c!e pó.se comnorta uma ae
limitacão moral e iuridica. A,, acr,r
õo com o bem social e o fim ulti-
mo do homem. · 

A proprleda,de !'or dois tituJos 
C>rigin@ri"" Se .rustifica: ,, ocu-paçã-0 
do sem dono ou o trabalho (cf. 
Qna,-<'r.~aeoimo Anno). 

Leiín XIII reivindica-a contra o 
~ocii,llsmo. m<mtrando como a sua 
abolição é: 

1.8) pt-ejudicfal: - ela tem para 
o trabalho razão de fim e para o 
trabalhad-,r razã.o de ince-nt1vo, ba· 
1'f' Que é de melhor situação econo
mica. 

2. º) injusta: a proPriedade funs 
da-s,, na Pronria natureza. e existe 
Mtreit,i, ligação entre a intefürencia 
hm,i,,na e a propriedade nartlcul11,r 
- fR. N. 5), ,.egun,,'o Leão xm. 

O homem sobrP.-eXce<lp, o bruto 
nun,,i, diferen,-a de suneriorir!ade: o 
irrl'C'innal é ag-ido. governado pelos 
ln•t.intos. e ao brnto a natureza não 
falta no ner.essarlo O homem, ao 
contrjlrio. níi.o é voverPA-tfo, Q'overna 
ma~ é aii razão de quem governii, 
Prever. E de m,., vale a nr .. videncla 
sem o àPOio •olifo <'J,. um bem esta• 
,-,,1 P perpetuo, ou seja, da proprle
dllrle? 

o Pontifi"e a,para ma~trA.1-
n,ente CRer. N. 7) 11ma dunln obje
cíío; a. do Estado Providencia. e a 
.<la nreteni:a oPoRi"ão ria l')rot,rleõa
õe no bem c0mum. Quanto ao Es-

tado-Providencia, lembra o Santo 
Padre: Si se diz que Deus deu 
a terra em comum, não se entende 
que a deu confusamente mas 
sim "relegou á sabedoria &s ho
mens e á legislação d'os povos a de
limitação das passes". 

O Estado açambarcador, ao invés 
e alem do mais. ooe em jogo até 
oo direitos da familia, onde o chefe 
de casa com mafor razão, para a 
subsi,tencia e educacão da prole. 
tem direito de possuir. A familia 
reivindica os seus direitos. l)()ie 
ela antecede o Esta,d'o numa Priori
dade lof.'!'.ICa " real. A intervenção 
do poder publico. quando urgir, só 
dew, ser no sentido de favorecer e 
n1í,, dp suprimir a pronriedade. 

Quflnto ao que se diz - que a 
pro-prforfade particular atravan<'a a 
Tlrocoeri<'lade publica e o bem f!eral. 
to uma pretensa dificuldade. A le
PiRlacão social tem direito de man
t,,r nos iustos termos a uroorieda
dti r,,.ivad~. e não permitir'-lhe ex
t"'."a-limitar-l'le numa preootenc!a tl
'l'anic,i, oonti'tt o bem comum. o que 
é certo, contra o ~ocialismo: é aue 
a. terra com cr>r <lividirh não deixa 
c;e ser ile utl!irfi,,,-1',,, P.'0 raJ. norque. co 
m<> a~ceP.'1.!rll V~ã,o XUI todos sebe
r,eficiam doo frutos do ~.olo. !<em o 
oue a vida Seria impoesivel. (R. N. 
7.) 

F'in11l>nente. :t terra beh,.ndo o 
,11ni- (ln ppei-arió ,.<>1:ehe deln um 
,-1•nhn ~"~oaJ, o sêln da po0 sé ex
cln•iva, 1,m,,.. rPnryv<>cã.o d'e ser. 

Oúe --~ti! direito de p=~ .,e;., na
tural tlerr,n,-,«tTaco o b<>11pnlacito 
das leis <'livlnM e hmr,,,nas, P o 

<'""º'm""' universal. E,.,fim. con
ilicão "slne l"I\Hl n~n" da paz eo
cl<>l. (fr,-r. )'Tnv. 7 a 12). 

Esfa é r, do~trin!\ •l)('i,i,l ,.,,, T"1·~
fa aPresent1>Aa nor Leil-0 ::,-nr no 
t ... eimtP 110 d.:retto d'a proprledaéle 
r,artkulA I'. 

O primeiro Bisoo in
di,ena de· Sião 

No dia 11 de Fevereiro Passado, 
foi sagrado o primeiro Bispo indí
gena de Siam ou Tailandia. Es<"e 
r--ais conta com 15 milhões de habi
tantes, do. quais 65.000 são cato
licos. com iro -sacerdotes indigenas e 
outros tantos miesionarios. Contu
do, a historia cla Igreja é Secular 
neste paí~ - poü; os Primeiros mis
s!onarios que pisaram aquelas Pla-
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. .. ADVOGADO . 

· ... : Rua Colombo, 302 
. " CUJµTIBA - PABANA 

y _·! ENGENHEIROS 
f ~aélor Cintrél ílo Prado 
/ ENGENHEIRO ABQUITETO 

,.,quitehlra religiosa. eolégior.. re-
~ 1fdêndas c:oletivu 
~ &la Lff>M'<> Bwró, ,;u. - São 

Dr. Vicente de Paulo 
.·Melillo 

CLtNlCA MÉDICA 
Cow;.: R. Marconi, 34 - 6.0 andar 

- Apart.0 63 - TeJ.: 4-8.501. 
Res.: Av. Agua Branca, 95 -

Tel.; 5-5829 

Dr. Camargo Andrade 
DOENÇA~ DE SENHORAS 

PARTOS - OPERAÇÕES 
Da Ben. Portuguesa, da Materni

dade de S. Paulo 
Cons.: R. Senador Feijó g. 205 .,_ 
Tel.: 2-2741 - Das 14 às 18 horas. 

Sábado : Das 10 às 12 horas. 
Res.: Rua Rafael de Barros, 457 -

'I'.:il.: 7-4563 

Dr. Hugo Dias de AnJrade 
Tratamento pré-natal ·<da criança 

e da gestante do parto e da 
lactação). 

Cons.: Rua Líbero Badaró, 137 -
das . 15 às 17 hs. - Te!.: 2·2270 
Rés.: Rua Thomé de Souza, 517 -

cJ&u:. u e!) /lO .a - 1.'el.; 5.-0565. 

Bes.: Lgo. S. Paulo, 8 - Tel.: 2-2622 

Cons.: Rua 7 de Abril. 235 -
Das 2 · às S horas. 

., -------------
Dr. Reynaldo Neves 

de Figueiredo 
DO HOSPITAL DAS CLINICAS E 
SANATÓRIO SANTA CATARINA 
CIRURGIA DAS VIAS BILIARES 
Cons.: Rua Marconi, 84 - 3.0 an
dar - Fone: 4-8117 - Das 14 & 

16 horas. 
Residência: Av. Pacaembú. 104_4 -

Fone : 5-2625 

HOMEOPATIA 
Dr .. Artur Rezende Filho 

M~co homeopata da C. A. P. da 
§o.-ocablllla. Diretor clínico do Am
bulatório Homeopático do Carmo -
Cons.: R. Senador Feijó, 205 - Te- · 
lefone ; 2-0839 - &es:: 8-64'1L . -
Ma.reiµ- hora, w 3 às 6 horas i,eto 

ttllel@n. t- 2 .. 08-'t!J. 

São Paulo, 6 M Janeiro • · 1941 

A Sifilis mata aos poucos-! 
corroendo silenclos1,1.ment,e o or gauisnió, a~iiiifló t1i ~rie; os 
ossos, a garganta, olhos, ouvi.d.os, a cab~a ie Q · coraçj.o; ?QQ .. 
guem . está · 1ivre. de cdntrair a Sífilis e transmiti-~ a seus 
deséelidentes, · 

é o clepurativo in.dicado como auxiliar no tratament«, desf:4 
terrivel molestia. Toél.os (levem cónbecer . as funestas conse .. 
quencias aa Sífilis, e não é justo que este flagelo prossiga re
crutando homens validQs para a legião .dos lQllCQS, doi, CC!NS 
e dos paraliticos. · · · 

Seu uso imvõe-se por ser formula do ilustrado sifili~a.fo -
.inglês Dr. Fred W. Romano, diplomado pelas Faculdades de 
Londres e Rio de Janeiro. (llhl!:C) 

S. MA BRONQ,Ul'.l'ES DE A.:,ULTO$ E ÇllJANCAS - mi;-p. A MATISJtIO - DOJt. PE CABEC:A CRONICA, ete., ete, 

. - · · - ~::!f~::tP011ft~;a e;:t:'!.:.ba~! ;:i:r:au!:;a:tl!;;. 
ao11 sintomas. Trntnmentos por proeessos rapfdos pnrn todas ª" motistir,.I!! 
IN'l'ERNAS, NERVOSAS, MENTAIS e para as da PELE, <Je CI!:º°~ iat~l'~a. 

DR. ARAUJO LOPES 
nua lllareoui, 131 - s. • andar - Sata11 804 .• :.. - D.a• 2 â111 6 hoJ."#11. 
Sábado das 9 ás 12 hora"•· Fone, 4,2208. - ~11.1 A,·e»hh• J;'OP.tJ}tJ!il, 9~9, 

FONE: e;.671'1 - SAO PAULO, . 

MATRIMONIOs·.·MISTOS 
A Igreja nunca aprovou os casamentos mistos, isto é, 01$ m.atrh 

monlos entre catolicos e não catolicos, pel~i, seguintea razões · l.9 ) 

n·esses matrimonias é quase sempré impossivel a boa educação dos 
filhos; 2.0 ) não pode havei' verdadeira tra,nquUiqa.çe da alma nem 
verdadeira felicidade; 3,0 > o conjuge catolico corre o 1isco de Pf!lr ... 
der a ;fé; 4.0 ) 0 conjuga não catolico pode, ~egundo ?S pfincip;ioe 
da sua religião, abandonar em qualquer oc?,siao o conJuge ca.tollco 
e contrair novos casamentos. · ·. 

A Igreja Catolica só tolera os casa,mentos mistos q4ando rea"! 
lizados sob as seguintes condições: 1.º) deve haver caus~. justas e 
graves para o casamento; 2.0 > a parte não católwa teve pr~~r •. 
sob Juramento, que dei.xará .livre a parte catolica na pratica. d.a 
religião; 3.º) os dojs conjuges devem prometer educar os f~ uli. 
fé catolica; 4.0

) hi de .haver ce1·tez;a moral do cumptib;lent(t d,$BiúJ 
promessas, , 

Alem disso a parte catolica fica oprigada epi conciencla a proeu• 
rar prudentemente, que a parte não catolica se converta á verçiadeira 
fé. (Can. 1.961 e 1.062). . . . 

Não se cunipdindo essas quatro condiçõe$, a Igreja não i3.beuçôa 
tais matrimonios. -

Os cristãos catolicos que contraem matrimonio perante o pas
tor ou ministro de · aigumà seita protestante ou não catolica, · come
tem pecado mortal .e incorrem em excomunhão reservada .ao ;Bj:spo 
(Can. :i:.319). E o casamento fica nulo. · · 

A tolerancia dfl, Igreja, permitindo os casamentos mi~tos, não 
deve ser considerada como aprovação, porque, apesar de todas 8$ 
condições, a Igreja :PESAPROVA-0S. 

A Igreja olha rigorosamente para a educação dos filhos, porque é 
este o fim principal do matrimonio. 

E' por isso que a parte catolica é obrigada a assegurar, primei
ro que tudo, a salvação da alma dos filhos. "Ai da mãe que assais
sina a alma do filho, educando-o no êrro!" 

:Nos primeiros seculos toleravam-se os matrimonios :mistos por 
zelo para com a religião catolica, porque as esposas eatolicas costu .. 
mavam converter seus maridos; por exemplo, Santa Cecília com 
Valeriano, Santa Clotilde com Clovis, rei dos francos. 

Hoje,' porém, mudaram as circunstanc_ias e costuma suceder o 
contrario; e ainda que as esposas catolicas não abandonem a,· sua 
religiao, contudo costumam cair num lamentavel indiferent!.&mo 
religioso. . 

Quando a Igreja., prestadas as necessarias · cauções, coneede , Us
pensa para um matrimonio misto (por exemplo, de protestante, ~-m 
catolica), não permite os solenes esponsais na celebração do · ca"':' 
sam.ento, proibindo, sobretudo, a missa nupciaJ. (Can. · 1.102). : · 

Destas ligeiras considerações se · deduz que, sendo inconvepiên-· 
tíssimo e· perigoso o casamento misto, devem ª5 familú.1-s. Ci!-tó.Uçªª: 
brasileiras evita .. 10. - R. 

(Do "Monitor Diocesano". de Bptuc~tú) 

Auto-Viação Bragança-São Paulo 
pa.ra as suas viagens de Bnga.nça. à Capital e .vlce.ve:i;sa, slr· 
vam-se do:; conforta.veis ortibms da EMPRESA AUTO• 

VIAÇAO BRAPANÇA - o percurso é f~itç, em três bonus 
PARTIDAS DE BRAGANÇA: PAR.TIPAS DE sAO PAVLO 
Dias uteis: 7,00 e 15,15; do- Dias úteis: 6,45 e 15.45; .do· 

- mingos e feriados: 7.45 e 18. mingos e feriados. 6,45 e 14,15, 
Ponto em Bragança: Ponto em São Paulo , 

PRAÇA RAUL LEME N.0 10 BAR ESTRELA - Rua Mauá 
TELEFONE 109 n.0 630 - TELEFONE 4~69.05 

. . ' '·,· . 
UXXXXXXXX.UIXX·IIXXXXXIXiXiXi:IXZIIIXIXIXIIJXXX·lii 

OS MELHORES PREÇOS 
1 
I E A MELHOR . QUALIDAJ)E 
PRESUNTO 
BISCOUTO$ 

e FRIOS ...., VINHOS FINOS. FRUTAS. 
e BOMBONS - G:E:N"EROS ALIMENTiCIOS 

EMPóRIO MONTENEGRO 
RUA AUGUSTA, 1559 (Esq, R. Luiz Coolho) - Fone: '1-00SS . 

MERfRARIA AVENIDA 
AV. BltlG. Ll1IZ ANTONIO, 2098 (Em frente I Jgl'eja 
~ Con~o> - Fone: 7-5453 

0NI006 DISTRIBUIDORES DA 

MANTEIGA " B A N D E I R A N -T E·,,, 
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LEIAM 
Novos Esplendores de Fátima 

Aparições - Revelações - IVlilagres 
por Pe. Valentim Armas, C. M. F. 

Um volume ae perto ae 500 paginas profusamente uustrado. 
O livro mais recente e mais completo sôbre os maravilhosos 

e empolgantes sucessos de Fátima. 

~' VENDA NAS BOAS LIVRARIAS - PREÇO CR$ 15,00 

A ,,. ,.. -
· ~Q.nr1ssao 

é um alivio 
A má co.nscJencia e um peso que 

provoca muita cio1· e mwtas angus
tias. O desastre maior na ol'C,l'-'rn 
p.."1colog1ca é a lemorança de uma 
<,fensà. feita a Deus. Como o sinal 
c;i;e t.ogo e. mald1tçle de<:1perta o n1a1-
1'Êlit,o,s durante o sono. 

A COll$C1enc1a ruun e wn tirano 
que persegue cua e noite e pecauor 
e wrna a,.au,rga qU"-•Y.IAer a,eg1·,a. 

No llvro de "1:>.u:acll" 1,:.10,.1.0 iela• 
ae: .. A maior Clôr é a dôr ua ailUi!. ". 

E' J;>topr10 ao nomt:m com ..... ucar 
à.e proXJlllo as sua.s aiegr,as e as 
suas dores. cada · um qu"r achttr 
um ai,ugo com quem se ·po;:;.;,>1. ex· 
i:andlr. DeP01s cta conuss"-o a1e· 
gra-se o coraçao. A cr1ancmna ae· 
po1.S (le uma la.,.ta coml.ll.u.ca-a vo· 
luncariame1ii;e aos pais p-.ra auv1ar 
a coruc,eucla, a111,.i.a em lunnaçao. 
Os prot,esi;a,Hi,çe aa m,nna paro-.1.lla 
coruessam-se ás mwnéres. um oa· 
tlSta 1;e con,essa às onoas co .1:(.10 

MoJu·. saoemos c0mpreenoer qUe a 
a,ma PersegUld.a oeseJa o a.1.1vio. 

A quem nos 1remos come.-,,,ar·1 -
Aos .1"8.1s? - Não é nunca pa1·a não 
en~ristece-los com a nossa ma1ua-
de· 

A'
5 

mulheres dos protestantes? 
Não e nW1ca para não publicar a 
11ossa maldade. 

A's ondas do Rio MojU1? Não e 
tiunca, porque elas nâo nos tu·am o 
peso da consciencia. E' ·uma ran
tasia aPenas. 

A quem noo vamos confessar fi-
Dãlmen-..e? 

Ao Sàcerdote de Jesus Cristo. 
Ao amigo que nos compreende, 
Ao homem que revela misencor~ 

dia, 
Ao pO~or do sigilo sacra.men

tal. 
AO deétruidor d'.o laço infernal, 
AO resiabelecedor da nossa ami· 

w.de cam Deus, 
Ao Juiz que perdoa os pecados 

etn nome de Jesus Cristo, 
· Ao medico da alma imortal. 

A Confissão é um alivio da alma, 
tm sanatorio da alma, uma benção 
!e Deus, o maior beneficio. 

O maior milagre é a Confissão. 
."Vai em paz, "s teus pGcad.os te 

aâo perdoados". Só o Sacerdote de 
Jesi.s Crh:lto é portador desta cha
-ve. -

'.E só a Confissão é o maior alivio 
. ita ·aJ.rna angustiada do homem. 

~dre CARLOS BORP..OMEU, e. 
pp'.c,:~. _ - Belem-Pará.. · 

DR. DURV AL DO u .. 
VRAMENTO PRADO 

Clinica de moléstias dos olhos 
- Cirurgia ocular - Cons.: 
Av. Ipiranga, 313 (8,0 andar> 
._ Tel.: 4-458I, - Re.s.: A.v, 

.Angélica, 140,8 Tel.: 5-9275. 

Ex~eOiente ~ a . Cúria Metropolitana 
DIA 21 DE DEZ~O 

Mons José M. Monteiro, Vigario 
Ge1-al, deu os ,;eguinte.s despachos: 

MISSA á meia noite (Natal) em 
favor da.,. capelas: Irmãs Terceiras 
Regulares Franciscanas com resi
dencia á rua sete n. º 56 Vila. Ze
!lna; Irmãs Missionarias de s. Car
los Borromeu, eom reta>idencia á. rua 
Orfanato 883, 

Coneg.o Aguinaldo José Gonçal
ves, Auxiliar de Mons. Vigario Ge
ral. deu os seguintes despachos: 

DISPENSA DE IMPEDIMENTO 
- em favor dos oradores: M:iguel 
conde Sanches - e Laura Aguilar. 

TESTEMUNHAL PARA CASA
MF.NTO - em favor dos oradores: 
Jc·f.o Marini, José de Souza Maga· 
lllães. Francisco Barletta. Chafik 

- Mansur Sadek, Carlos de Albuquer
que Furtado. Athos Bittencourt 
G2.ia. Angelo uoeci. Zoé Gurguel s. 
Batista. Ant nio Zini e Antoni(), Lu
cas Eê,pindola. Paulo Mariureira Le
br;\o e Maria Aparecida Fortes, 
Aparecido Morais e Aparecida Oa· 
gliari. 

t>IA 3 DE JANEIRO. 
Mona. José M. Monteiro, Viga

rio Geral, deu os seguintes despa· 
chos: 

VIGARIO · ECONOMO - da pa
roquia de Ita.quaquecetuba, em fa
yor do ReVJno. Pe. D. Thomaz 
Frey OSB-

VIGARIO COôl'ImADOR'··....:· da 
paroquia de Santa Ifigenia, em fa
vor do Revmo. Pe. Lourenço Scia
mana. 

ln~titnto Moderno 
PRAÇA DA St N.o 163 

SÃO PAULO 
Fundado ém 1917 

DACTILOGRAFIA 
T AOUIGRAFIA 

O Melhor Ensino 
Pelo ,~enor Preço 

Medicação auxiliar no trata
mento da sífilis. 

PLENO USO DE ORDENS 
por um ano - ein favor dos RR. 
PP. Ambros!o Vr.oJ!ng, Celer.tlno 
Cicarini, S'· indiano Slmoni e San
te Bernard!; - por vinte dia.s, em 
favor do Revrno. Mons. José João 
Perna. 

BINAÇÃO em favor doo RR. pp. 
Ambrosio Vrollng, Francisco José 
Kunitz: Santo Betnardi e Sblandi
no Simon!. 

AUSENTAR-SE da ArqMiçliocese 
- por quinze dias - em fa_vor 
do ReVJno. Pe. Eduardo Rebouças 
de Carvalho. 

ASSISTENTE ECL-"'- ''.ASTJCO -
do Circulo Operaria de santo An
tonio do Pari. em favor C::'> Revmo. 
Pe. Frei Graciano stute. 

Conego Àgulnaldo José Gonçal
ves. auxHiar de Mons. Vigarlo Ge
rnl. ('leu os seguintes desnachos: 

DISPF.NSA DE . IMPEDIMF..NTO 
- em favor dos oradores: Mtlton 
Soar0s ela Sllva e Iná Vaniler]ey 
tja Silva. Henriaue PezelJa e Maria 
d,. BE>llis, Brasllio Maxlr--ilano de 
Almelda e Maria T)omingues, Cae~ 
tnno Alexan'.!re Matills e Vergllia 
Glnoca. 
. TESTEMUNHAL PARA CASA· 
MBNTn - E>ffi favor do1'l ora(lor.,s: 
LibE>rato cavr-umoll, Guilhermina 
BP]Jo. Silvi<i Boroto, Jur:mdv Fer
l'Pira <l<' AndrP-de. Qt<1,Vio Donlnl. 
A(Jutlesi M9,.haclo <lP. Melo. Alntsio 
Ferraz :Pereira e Ohelia Pereira.' 

r,ER E PROPAGAR O ~..,.ª'"' a a 
ªLEGIONARlO" 

E' DEVER DE TODOS 
OS CATOLICOS 

Decimo aniversario · 
de fundação 
A Congregação Mariana de Nos· 

sa Senhora das Dores e São Luiz 
Gonzaga (Matriz da Agua Branca) 
comemorou no dia 8 de dezembro 
o seu decimo aniversario de funda
c:io, para o qual preparOu um belis- . 
s1mo programa que constou de no
\·E>na prepa.ratoria com prega,ão. 
benção de estandarte, Missa e Co· 
rnunhão Geral, recepção de Congre
gados, Séssão Solene e Missa pe. 
los Congregados e Filhas de Maria 
falecidos. Esta Federação transmi· 
te á Diretoria daquela Congregação; 
e ebm como a todos os seus mem
br~ votos pata que continuem ven
c.-en~ os anos com bastante entusias. 
mo. 

Banco ~o Esta~o ~e São raulo S/A 
!\'!ATRIZ: São Paulo - Rua 15 de Novembro n.0 251 - Caixa 

Postal, 789 ....,_ Endereço telegráfico: BANESPA 

AGli:NCIAS: Amparo - Araçatuba - Atibaia - Avaré -· 
Barretos - Batatais - Baurú - Botucatú - Braz (Capital) 
- Caçapava - Campinas - Campo Grande (Mato Grosso) -
catanduva - Franca - Ibitinga - ·Itapetlnlnga - Jabotl
cabal - Jaú - Jundiai - Limeira - Marllia - Mirasol -
Novo Horizonte - Olimpia - Ourlnhos - Palmital - Pitajuí 
- Pirassununga _;_ Presidente Prudente - Quatá - Ribeirão 
Preto - Rio Preto - Santo Anastacio - S. Carlos - S. Joa
quim - s. José do Rio Pardo - Santos - Tanabi - Tupan. 

DEPóSITOS . - EMPRli:STIMOS - CAMBIO - COBRANÇAS 
- TRANSFER:l!lNCIAS - TíTULOS - AS MELHORES TA· 
XAS - AS · MELHORES CONDIÇôES - SERVIÇO RAPIDO 

E EFICIENTE. 

AO.PUBLICO 
Venda do vesp.ertino "A NOITE" e outros jornais, 
revii;tas, gráficas editoras pertencentes a Empresas, 

Incorporadas ao Patrimônio Nacional 
Os signatarios comunicam a quem possa Interessar que estão pro• 

mo;endo a reunião de capitais para a aquls!Qão e exploração na forma. 
a.baix·o prevlst\l, do vespertino "A Noite" e outros jornais, revistas,' gra~ 
ficas e editoras, postos á venda pel'- Superintendencia das Empresa.t 
Incorporadas ao Patrimonio NacioI)al, de acordo com o decreto-lei u.<i 
8,315, de 7 de Dezembro de 1946, e confonne edital de concorrencla 
publica, datado de 18 do mês próximo passado e inserto nos diârl.~ 
"A Manhã" e "A Noite" no dia vinte do mesmo mês. 

Os bens a serem vendidos constituem um conjunto de orgãos de 
publ!cidade com grande irradiação em todo o país. Editam. quatro diar1Qi! 
"A Noite" e "A Manhã." (Rio), "A Noite" (São Paulo) e "0 Estado'! 
(Niteroi). E poderão suas oficinas lançar a.inda outros jornais e· re<1 
vistas. 

Contam já os signatarios com adesões de grande vulto e significaçiti 
desta Capital e do Interior, obtidas entre pessoas de alto destaque social, 
Desejando, porem, proporcionar ampla participação individual na iniéia• 
uva, vêm de publico ex_por as condl9ões sob as quais pretendem reali~al. 
o negocio. 

No caso em que seja vencedora a proposta que vai ser apresentad~ 
por iniciativa dos slgnatarios, estes organizarão uma sociedade anonlma. 
â qual serão transmitidos os bens adquiridos e da q1Jal se constltutrâo 
aclonlstM todos aqueles que trouxerem o seu concurso ao empreendf,• 
mento, na proporção das su::t..S contri)::mlcões. 

A eocl-edade serâ organizada nas seguintes condições: 
1. 0 ) - O seu capital será formado tnetade por ações ordina-: 

rias, coin direito a voto, e .tnetade por ações privilegiadas, e 4.f> 
de direito a voto, de acordo com as normas legais: 

2. 0 ) - Os acionistas terão os seguintes direitos: 
a) - o de prioridade, para os -portadores de ações Pl'l"

vilegiadas nos cà.sos de reembolso, resgate ou amortização; 
. b) - o de prioridade, ainda para os portadores de açôe':: 

privilegiadas, o dividendo atual fixo de 8 % sobre o valo-"' 
nominal das ações;' ' 

e) - o de gozarem os portadores de ações ordlnartar, 
depois de dlstrlbuldos os dividendos relativos âs ações privi• 
leglad~. tambem tle um dividendo de 8% sobre o valor no• 
minai das ações: 

d) - o de terem igual participação, os possuidores de 
uma ou outra classe de açõês, indistintamente, na distribui• 
çtlo do lucro liquido excedente, depois de cumprido o di8• 
posto nas letras b e e; · • -

e) - o de preferenc!a para subscrição de novas açõei. 
em caso de aumento de capital, nà proporção e categorias d<> 
de classes das que possuirem; 

f) - o de preferencla para compra de ações a·e aclÔJlie;, 
tas desi!;ltentes, nas mesmas condições da letra anterior; 

g) - o de fiscalizarem, . ha forma legal, a gestão dGl 
negocios soclnls; 

h) - o de retirarem-se da sociedade nos casos previstos 
em lei: 

-3. 0 ) - Os slgnatnrios abrem mão das vantagens especiais 
facultadas pela lei aos incorporadores da$ sociedades anonlmae· 

4. 0 ) ~ As lriscrl()ôes dos Interessados deverão ser feitas até 
o dia oito. do corrente mês de Janeiro no escrltorlo dos slghata• 
rios, â rua Evaristo da Veiga., 16 - 17.0 andar Rio de Janeiro 
onde serão -Prestados quaisquer esclarecimentos: Os interessado; 
serão atendidos diarlame·nte das 9 âs 11 horas e das 14 às 16 
horas; . 

5. 0 ) - Em São Paulo os interessados serão. atendidos no 
I!:dlficlo America (antigo Pred!o Martinell!) nos escritorios da 
Adtnlntstraçâo do referido Ediflcio. · · 

~ _l!llcteranao serem orgâo de opinião publica os bens cuja aquisição 
se ten. em vista, querem os slgnatarios asaumlr o seguinte compromisso 
perante todos os que desejarem trazer a sua colaboração, e para. Isso em• 
penham o patrimonlo moral representado pelo seu passado: 

A orientação dos orgãos a serem _êdltados pela futura empresa será 
a de fidelidade aos principias democrnticos e ã defesa das tradições da 
cultura bràslleira. Sua atitude serâ a de harmonização da famllla nacio• 
na!, acima dos partidos em respeito âs instituições e aos ideais sustenta• 
dores de uma conscfencla derilocratlca e cristã, sob os preceitol;! da fra, 
ternldade, caridade e justiça - os unlcos capazes de Inspirar verdadeil'll 
solução aos problemas sociais e de proporcionar felicidade espiritual • 
material ao povo bra~llelro, 

Rio de .Janeiro, 1,0 de Ja.nelro de 1946. 

MILTON FERREIRA DE• CARVALHO. 
PROFESSOR LINNEU: SILVA_ 

(olé~io ir o. UDerta, ~oi Pa~re1 tarmelitai 
EXTERNATO 

Rua Martiniano de Carvalho n.0 114 - Telefone: 7-6381 
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ANO XIX 1 
. 1 

! • São Paulo, 6 de Janeiro de 1946 

Recusando os Santos Sacramentos aos mem~ros do 
PartUo Nazista ou organizações associadas 
INTEGRA DA CARTA PASTORAL COLETIVA DO EPLSCOPADO HOLANDIS, 

LIDA EM TODAS AS IGREJAS DAQUELE -P AfS 
LONDRES - cn. ~. J - E' 

conhecida, agora. _na HUU integra, a 
Carta Pastoral Coktiva divulgada 
em Julho pelos J;ispos, holandeses. 
~u r·texto comp1t'ti1 t, ,,; ::,;l.)guinte: 

"Durante muito tempo mantive
mos silencio - isto é, publicamen
te - sobre as numerosas injustiças 
a que nós, catolicos, fomos subme
tidos :Ros ultimos meses. Foi-nos 
proibido organizar coletas, mesmo 
entre os da nossa propria fé, para 
nossas instituições de caridade e 
culturais, de maneira que as acivi
àades e a propria existencia dessas 
Instituições estão a,meaçadas. 

Nosso posto de radio catolico, 
para. o qual tantos sa.crificios fi
temos durante longos anos, nos foi 
retirado. Nossa imprensa diaria 
catolica,. ou foi suspensa, ou teve 
sua liberdade de expressão tão li
mitada, que "dificilmente se pode 
liinda aludir á existencia de uma 
im_prensa Catolica. Os religiosos, 
li.OS quais tant'os pais · confiavam 
a.' édu~a~ão- dos filhos, tiveram os 
~:i~ios ·cortados em quarenta por 
çento, o que multo os atingiu; al
giÍns _deles terão dificuldades em 
cµ~pri_r com seus éompromissos ti
:ii,a,iÍceiràs; em todo caso, não esta
rão' mais em posição de auxiliar 
as numerosas obras de caridade, 
para as quais eram eles os primei
ros a ser solicitados. Muitos padres 
e membros , de comunidades reli
giosas jl!. não têm permissão pará 
·ser diretores de escolas, não por
que não possuam os requisitos 
-,xlgldos e legais, mas po;;que são 
:,a.dres e membros de comunidades 
·.i:eliglosas. De acordo com o decre
-~o relativo a sociedades e lnstitui
,i;~es não comerciais, algumas das 
!JlOSSas _ instituições foram compell
~as a. pagar uma contribiição 
_">nulto elevá.da; a Fundação de St. 
":ita.dboud, para nossa Universidade 
·--;,atollca, por exemplo, foi obriga-
1>.e. a entregar 143.000 gu!Iders do 
.OJnheiro que é anualmente cole
;)ado em pequenas parcelas Os 
-~lubes da juventude, tal coino o 
~os Escoteiros, da Jovem Guarda 
a· da Cruza.da, toram simplesmente 
*1ssolvldos. 

NÃO E' POSSIVEL CALAR 

Mas agora algo aconteceu sóbre 
;,ue · não mais nos podemos con-
1ervar silenciosos sem trair o nosso 
dever espiritual. "Non possumus 
IIOD loqni!". 

O Comissario do Relch decretou 
que o Conselho da União dos Tra
balhadores Catollcos Romanos tem 
de suspender todas suas atividades, 
· e que será. substituido por um co• 
' 

Liberdade 

missario munido de plenos pode
res. Este comissario é membro d<> 
Partido Nacional Socialista. Isto 
significa, de fato, a destruição da 
União dos Trabalhadores Catollcos 
Romanos, com suas uniões riliadas, 
ao passo que suas tarefas religio
sas e moral não podem mais ser 
levadas avante. 

PERIGO PARA A Fli:' 

_Sabeis perfeitamente, Caros Ir
mãos, que nós vos advertimos 
multas vezes contra os perigos que 
o Nacional-Socialismo representa 
para a Fé. 

No domingo, 26 de janeiro, 
anunciamos de todos os. pulpltos 
que os Santos Sacramentos seriám 
recusados a "todo catolico de quem 
se soubesse que ap_óiava o movi
mento Nacional-Socialista em gran 
de extensão, não somente porque 
este movimento ameaça dificultar 
á Igreja 9 _ livre exercicio de seus 
deveres nas .questões fundamentais, 
como tambem. porque põe seria· 
mente em perigo a concepção cris
tã devida de todos os que nele 
tomam parte." 

E· evident~ que a Associação 
Catolica não pode ser governada 
por pessoas cuja atitude espiritual 
é diretamente oposta â concepção 
catollca de vida, e cuja Intenção é 
propagar essa atitude nas o~ganf
zações sob seu controle. Por este 
motivo, deixa de ser uma associa
ção catollca. Mas isto não E tudo. 

DESTRUIÇÃO DE UMA GRANDE 
OBRA 

A União dos Trabalhadores Ca
tolicos é forçada a prestar serviço 
ao movimento Nacional-Socialista: 
torna-se, de tato, em uma das suas 
organizações. Por conseguinte, os 
catolicos não devem mais conti• 
nuar sendo seus membros. Até o 
presente era proibido entrar para 
as chamadas · "organizações asso· 
ciadas" do Partido Nazista, nías os 
Sacramentos não eram recusados. 
Atualmente, a situação tornou-se 
tal, que a entrada para aquelas 
organizações deve ser considerada 
tão proibida como para o proprlo 
partido Nacional-Socialista. •Por 
este motivo, os Santos Sacramen
tos devem ser negados a todos os 
que continuem como membros de 
qualquer das organizações filiadas 
á. Cnião dos Trabalhadores Cato
licos na sua nova feição. O mesmo 
se aplica aos membros de toda.a as 
organizações associadas ao partido 
Nacional-Socialista. 

Caros Irmãos: Não podemos ex-

religiosa ? 
A Radio Vaticano transmitiu faz pouco tempo, em lingua 

2-Spanhola, a seguinte informaç_ão que transc1·evemós da revista·· 
"Orden Cristiano": 

. ''Uma delegação de operarios italianos visliou recentemente 
a URSS. Entre eles havia dois membros do Partido Cristão De· 
mocrata. Estes dois delegados cat.olieos disseram que em Mos
cou e Leningrado não havia ma.is q11ti quacro i&'rejas ortodoxas 
abertas, e que estas são frequentadM por uma.s 200 ou 250 pes-

;,- soas, em sua maioria mulheres yelhas e afplllaS jovens e ho
mons. Dois sacerdotes informaram !IAS de.a..pdos que por termo 
médio oficiam ctU"ca de 40 a 50 baUsmos por NmaDa e de 100 a 
350 cerialonias de casamentos por ano~. 

"Em' toda a URSS ba unia só igreja catoUca aberta, e ainda 
esta pertence ã Embaixada Francesa em .M011eOu, não está per
lllitido que se ensine nela o catecismo. A&.é a igreja ortodoxa. 
.s ~ i}ue çoza iJe cer1ll Hberdaà~. não ta,, permissão de fazer 
~,-.sanda oa de dar iDsu-ução reJ.ifioq. aem tampouco tem 
liNlto de fazer obra de apostolado fora das igrejas. Por ditas 
ntailts ._ • pode falai- · dt' liff.rdade reJi,riosa na URSS, dado 
.-. a eee4~ primeira e easeneiaJ é a liff.rdade de ensino re
_lfcioeo; &a. N refere á igTeja ortodoxa. a que, por razões que 
._ faO à ~ J'eJiciou-, ,oa dt' uma limitada liberdade 
le mito, pore111 em craa Dllllto -.b t'J"'1Ulo w n,f*'re aos cato· 
- na IJ&SS. flll8 esd.-~ •e '8cl• li'-~f\fad(' de coito e ' 
..- - ..._ Jaa:aw • ....._ .ai-meti,_ a. ..,.. oerseO'l•i-
Jla n rw o•. ·-

primlr quanto deploramos a. des
truição da União dos Trabalhado· 
res Catolicos· Romanos. Nós a ama
vamos muito porque, com seus 
200. 000 membros, compreendia a 
maioria do nosso bom povo cato
lico; porque, durante . cincoe·nta 
anos, nossos melhores homens, re
ligiosos e leigos, começando com 
Schaepman e Ariens, deram-lhe o 
mélhor dos seus esforços: porque 
a União dos Trabalhádores Cato
llcos Romanos tez o bem, . em 
grande escala, social e espiritual
mente. 

PERSEGUIÇÃO INACREDITAVEL 

Abertamente e bem alto, eleva
mos nossas vozes em protesto con· 
tra esta injustiça infligldá a de2e
nàs--de-.·m!lhares de. pessoas, pri
vando-as das suas Instituições só
cials. Protestamos contra esta per
seguição tnacredltavel, tendente a 
ta2er aquela.<1 pessoas aceitarem· 
uma concéPc:ão de vida que ê con
traria lis _suas convicções religiosas. · 

Deus permitiu que Isto aconte
cesse. Devemos submeter-nos aos 
seus des!gnios Impenetráveis. Mas 
sabemos que Deus nos àJudarl!. com 
Sua Graça.. e que continuará. a 
preservar 8?;11 võs, depois _da disso·
lução de vossa Uniã·o, esse esplrito 
cristão que estâ tão profundamente 
enralgado em vossos corações. Ço· 
nhecemos nossos homens e sabia
mos como eles agiriam. Mas mes
mo assim, desejamos proclamar 
abertamente nossa alegria ·por te
rem todos os chefes mantido suas 
posições e recusado sua coopera
ção Sentimo-nos orgulhosos destes 
ho~ens, que tambem em circuns· 
tanclas dificeis revelam essas qua
lidades que tomaram grande o 
nosso povo: firmeza de objetivo, 
integridade de carater, fidelidade li. 
honra e â consciencla. Provavel
mente terão de enfrentar priva
ções, mas estamos convencidos· de 
que nossos catolicos não· abando
narão seus irmãos na necessidade. 

UNIDOS AOS BISPOS ALEMÃES 

Caros membros da _União dos 
Trabalhadores Catollcos Romanos, 
Caros Irmãos: ê com o co~ação 
sangrando que vos . dissemos tudo 
isso. Compreendemos tão bem os 
sacrificlos que vos são pedidos. 
Mas estl!. em jogo a salvação das 
vossas almas Imortais. Seria muito 
mais facll para nõs ficarmo!! em 
silencio, mas vos delxarlamos na -
Incerteza no tocante âs Questões 
em jogo. 

Nestes pontos, estamos unidos 
aos nossos Irmãos Episcopais Ale
mães. Em 6 de julho, todos os 29 
Bispos e Prelados 'da Alemanha · 
Maior fizeram com que fosse lida 
em todas suas Igrejas uma carta 
onde eles se insurgiam contra a 
Injustiça recentemente Infligida â 
Igreja Catollca na Alemanha, De
clararam naquela carta: 

"Relaciona-se com o "ser ou nã;o 
ser" do Cristianismo e da Igreja, 
na Alemanha. Ha pouco tempo 
"ram dlstrlbuidas centenas de mi· 
lhares de copias de um livro, em 
qu;; se declarava que nós. alemães, 
devlamos escolher hoje entre Crls· 
to e o povo germanico. Com grande 
indignação, nós, catolicos · alemães, 
nos recusamos a fazer essa escolha .. 
Amamos nosso povo alemão, e, se 
for necessario, sacrificaremos até 
nossas vidas. Ao mesmo tempo, 
vivemos e morremos por Jesus 
Cristo e desejamos permanecer li
g-ados a Ele, agora: e na eterni
dade". 

Caros Irmãos, nada temos a 
acrescentar âquelas palavras: elas l 
ta.mbem são nossas. Oremos e su· 
nliquemos a beus pára que Ele nos 
dê a torça ·de perseverarmos,· a 
4eoe1to de todoa ~a aa.crificioa--e..."d.. --

_CRl 0,40 · 
,-NUM. ':00 -

notícias 
das Miss·oes 

1 º· PRIMEIR4? C~DEAL. C~iS ! - A Santa Sé elevou -á dig .. 
mdade_ cardmahc1a o V1gar10 Apostolico de Tsingtau (China) 

.. S. Excia. R~vma. ~ons. Tomás Tien, da Congregação do verbo 
J:?ivmo. ~ua Emme_ncia_ é o _primeiro Bispo Missionatio, de naciona
lidade ch1?,e~a, d~tmguido com a purpura. Esta nomeação de wn 
C~rdeal M1SS10nario salienta tanto a itilpoftancia. da ;Obra. MJ.ssion&
ria como a universalidade da Igreja Catollaa-. 

2 TAMBEM A AFRICA SERA' REPRESEN;T.ADA NO S. COLEGIÔ 
DOS CARDEAIS - A Missão do Padroâdo português foi tambem 

. altamente 1?,ontada pela Santa Sé, recebendo um cardeal na 
pessoa de_ S. Exc1a. Re~ma. o Sr. Arcebispo de Lourenço Marques 
(Moçambique>, D. Te?<Io~io Clemente Gouvêa, de nacionalidade por
tugúe~a. O seu ~err1torio depende da Sagrada congregação dos 
Negocios Extraordmarios. 

3 PALA~RAS DE BENT(? XV SOBRE O _CLERO INDIGENA _ A 
P!OPOSl~O do. s1ero nativo expressou-se s . . s. o Papa Bento XV 

. _ na Enci':lica Maximum Illud": "Sendo a Igreja de Deus ca~ 
tolica e propr1a para todos os povos e naçõés, é justo que nela· haja 
Sacerdotes de todos os povos, à quem possam seguir os respêctiv~ 
pat.ricios como mestres da lei _!livina e caminho da salvação. Com 
e~eito, _onde o Clero indigE:na e suficiente é se acha bem formado 
nao deixando na~a ~ desE:Jar em sua santa vocação, pode-se diZet 
que a obra d_a ~issao esta felizmente acabàda e a Igreja, perfeita, 
mente estabeiec1da". 

4 'A c_HINA SE ABRE AO CRISTIANISMO - o R Frei Dr João 
Batista fª?- Se-Tt~hlen, OFM, declarou O seguiiite: _ ·Agora 
n~ssa re_ 1giao es a solidamente estabelecida no territorio da 

Repubhca . Oh1:1esa. Em. todas as províncias existem Missões com 
suas orgamzaçoes educativas e beneficentes: Desde o principio 'deste 
.se~u-~o o -govern? chinês concedeu ampla liberdade de ação ás nossas 
M1ssots. Ji:spec1almente após a fundação da Republica a liberdade 
de cu1to !º.1 assegurada a todos os cidadãos. Assim, com essa liber
dade_ rellg1osa, as nossas Missões realizaram um progresso conside
ravel .. Tanto .º numero dos catolicos e sacerdotes nativos, como 0 
dos m1s~ion~ri?s_ estr3:n~eiros, aumentou consideravelmente. Tam
b~m. as ms~1tm_çoes m1ss1onarfas, tais como escolas, orfanatos, hos
pitai_s._ semmanos etc., aumentaram de modo eYtraordinario -- · 
CEspmto Santo) . - ~- · -

AGENCIA MISSIONARIA. s. V. D. 

Ordena~ões ·· Gerais 
No dia 22 j>P., _sabado das Quatro Temporas do Advento, ás 8 

horas, no Semmano Central da Imaculada Conceição; S; Excia. 
R~vma. o Sr. Dom Pedro Massa, S.S., Bispo de Nebron, Prelado do 
Rio Negro no Amazonas, e Administrador Apostolico da Prelazia de 
~orto V~lho, conferi_u a;s sagradas ordens a 2 subdiaconos, 3 ostia
r1os e leitores e a prlll1e1ra tonsura a 5 clerigos, assim discriminados: 

syBDIACONATO - Congregação do Divino Salvador: Dionisio 
Almeida Chacon e Pedro Marques Pascoal. 

OSTIARIADO ELEITORADO - Passionistas: Afonso de N. Se
nhd oJra das Dores, Ildefonso de Nossa Senhora das Dores e Mariano 

e esus . 

EXORCISTADO E ACOLITADO - Seminario céntral: Au usto 
~u~~bdasat~unsha Solrnas, Bruno Carra, José Antonio Cirando Mfrino 

iao ervu o do Amaral Fenerich. .-

TONS1!RA - _P~ssionistas: Tarcisio Maria do ss. sacramentõ 
~ongregaçao. do D1vmo Salvador: Ambrosio Mascarenhas Bonifaci~ 
T~~~isi:~:~;~~~u F;!n~~~veira Lima, Inacio Rodrigues Santiago e 

A cerimonia se revestiu do maior brilhantismo e piedade. 

f e~ta ~e f ormalura ~o úioáiio L ~e Maria 
No dia 2 de janeiro p. p. reali- c!o Pujo! Su rior Pro · · 

zou.se a fesui de formatura dos li- 1 l{R pp Mf° . .
0 

vdmci.alCo · d~s 
cie . d- . . G' . . 1 . . ss1onar1 s o raçao 

nc1a o em g1nas10 pelo mas1v de Mario e festi·val 1·t · c - d M · . • 1 ero.mus1ca-?~ª7ªº e ana, supen~-ente ás 20,30 horas no auditorio da Es 
d?1gi,do pelos RR. PP. M1ss1ona- 1 cola Caetano de Campa 
rios do .Coração de Mari_a, constan._ O festival Liitero tusical fo 
tando do programa para 1ssso orga. aberto com a· xecuç-0 d H' N 

· d M' f · - a o mo a-mza o - tssa estiva de açao d~ 1 cional usando a pal R · s , · 1 avra o vmo. 
gCraça:. nod .Mant~ar;o 8d3o0 Ihmacu ado P_e, João Rorigues seguindo-se o 

oraça0 e arta, as ,, ora? sen- 1 discurso do paraninfo, Dr. .pJinio 
do celebrante o R,rmo. P. Ran:p.un- Correia de 011·ve,·r d d' 

gldos. - "Porque sob o Cêu não 
nos foi dado ·outro ;nome pelo qual 
possamos ser salvos". a não ser o 
nome de Jesus Cristo. 

E esta nossa carta pa.storal con
. junta será lida no domingo 26 de 
agosto. em todas as nossas Igrejas 
e Capelas durante todas as missas 
solenes, na forma de costume. 

Escrito em Utrecht, no dia de 
São Jaime, 25 de julho de 1941 

Assinado: • 

Dr. J. de 'Jong. - Arcebispo 
de Utrecht. 

P. A, W. Hopmans, - Bispo 
de Breda 

A. F. Dlepen Bispo de 
'Rrii.q le Duc. 

Dr. J. H. <:t. Lemmens, 
Bispo de Roermond • 

J. P. Huibers, - :Slspq !le. 
BaarJam, 

- - a m. • 11,etor 
deste h-e~domadario. realizando-se 

a entrega 'dos diplomas e a distri. 
buição de premios com o discurso 
de despedi-d,'¾ proferido pelo aluno 
Benedito Nogueira de França. Na 
segun<la. parh~ do fostival apresen. 
taram diversos numeros de· violinos 
um quadro denominado "Sonho In 
fantiJ" e reta em dois quadros "Mar. 
cos pescador". · 

Nessa oca.si ão foi prestada __ como. 
· vida homenagem ao. Revmo. Pe, 
Crescen~io Iva1)arisaya, que·- foi 
transferida para a di«reção do Cole
gio Bauihis. · 

LER E PROPAGAR~ 

"LEGION ARIO" 

E' DEVER DE TODOi 
0.Q Cl.A.'.l!OL.100.8 
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Merece grato registro a Tesolução 
. do Governo do Estado, auxiliando 

Embarcará no dia17 oExmo. 
Sr. Arcebispo Metropolitano O "LEGIONARI0" DESEJA O0NHE0ER 

A OPINIÃO _DE SEUS LEITORES S0BR!j] 
O SISTEMÁ. ELEITORAL UTILISAD0 NO 
ULTIMO PLEITO. TEM D EFEITOS ? • com a quantia de 200 mil cruzei• 

ros as despezas de instalação .. dà 
13ede card!nalicia em Sãú Paulo. 
· Evidentemente, não olhámos n·o 
a.to, em primeira linha, senão s~u 
significado moral, que é um reco• 
nhecimento publico de ·quanto 
honrá ao Estado de São Paulo, o 
fato de ser exornado o seu Metro· 

· polita, com a sagrada purpura ro· 
inana. 

E esse significado merece 1oer 
notado. 

• • • 
Folgamos em. tomar esta atitude. 

O. "Legionar!o" estava com sauda
des de élogiar. Antes de ser esta• 
belecida em noss·o país a censura 
ã. imprensa, nosso jornal tinha o 
habito de elogiar e censurar, sem
pre com a maior franqueza, os atos 
de nossas autoridades. Estabelecida 
a censura, perdemos o direito de 
desaprovar, e ·nos· restava apenas a 
fa_culdade de bater palmas. Mas 
uma coisa e outra são correlatas. 
Se o. jornal catolico tem a l'iber
dàde de criticar, tem a obrigação 
de aplaudir. Se lhe tiram o direitv 
de criticar,· tiram-lhe tambem o 
direito de elogiar. ·Porque o jornal 
que elogia tudo q·uanto um gover
no faça de bom, e cale o que ele 
faz de mal, · mente, dessa mentira 
massiça e oficial em q_·•e tanto se 
caracteriza nosso seculo, 

• • • • 

1 
Conforme está sendo noticia-Sirva isto de explicaçioo._, _in_ e!_- _ . 1 . · 

fl· dó, embarcará par::( o'' Rio . de dentement_e, _pa.ra muitos leitores 1· . .., . · 
que "não compreendiam" como o Janeiro,·' no próximó dià ·'tt;, o· 

(Cont'lue na 2a. pagina) Exmo. Revmo. Sr; :o.· .Carlos 

Falecimento do Exmo. Rvmo. Mons .. 
José Procópio de Magalhães 

CURIA :METROPOLITANA 
AVISO N.º 129 

E' com profundo pezar que, de 
ordem do exmo. e }evmo. senhor 
Arcebispo Metropo,itano comuni
cou ao revdo. clero e aos fieis de 

· São Paulo · o inesperado falecimen. 
t0 do Exmo. e Revmo. Sr .. Mons. 
dr. Josê Procopio Magalhães., ocor
rido na madrugada de hoje,, em ca
.sa de seus pa-rentes em Belo Hori
zonte, onde se encontrava em gozo 
tie ferias. 

O vi.rtuoso extinto nasceu na vila 
de Nova Lima, outrora Congonhas 
de Sabará, no Estado de Minas Ge
rais, aos 8 de julho de 188-l-

Fez estudos primarias com o pro
ícssor Diniz . do Valle, em sua ter
ra natai concluinde>-se depois no 
Seminario de Mariana, onde se ma
triculou aos 2 de abril de 1900. 

N ess-e airtigo e benemcrito Semi
nário, dirigido pelos Padres Lazaris
tas, estudou filosofia e a sacrada 
teologia ensinadas pelos Revmos. 
Padres Dumolard Ve Maget e a 
Teologia Moral pelo Pe. Francesohi. 

Recebeu tOdas as sagradas or
dens, inclusive a do presbiterato, das 
mãos do vi,rtuoso Arcebispo de Ma
riana, l.>om Silveri0 Gomes. Orde-

- · nado sacerdote aos 2 de abril de 
1907 foi nomeado professor do Semi. 
nario, onde lecionou diversas disci
plinas até O dia em que partiu pará 
a Cidade Eterna afim d doutorar
se em Teologia Sagrada no Colegio 
Pio Latino-Americano. 

De volta de Roma em 1912, Dom 
Silverio provisionou-o como Vigário 
cie Sabará onde permaneceu até 1911 

Convidado pelo sr. Dom Duarte 
Leopoldo e Silva para professor Se
minario Provincial de São Paulo 

· aqui ch<'gou a 8 de maio de 1914. 
Na qualidade de lente de filoso

. íia, teologia e de direito canônico, 
trabalhou incansavelmente, na for
mação de inumeros seminaristas, 
hoje a maioria do clero paulistano. 

Serviu a Arqui<liocese durante .'lO 
anos, com devotação e zelo inegua
lavel, como professor dedicado, exa
minador conscencioso do clero, con. 
less011' de relisciosas, recaoitulador 

dos casos de moral, ca-nonistas exímio 
Era conselheiro de inumeros sa

cerdotes que a ele recorriam em ca
sos os mais difi.cei,; ,enontraildo sem
pre a solução providencial, acerta
da e prudente. 

Com o falecimento de Mons. Pr<>
copio o Seminario Central e a Ar
quidiocese de São Paulo perdem um 
dedicadissimo professor e virtuoso 
sacerdote. 

A's orações do revdo. Clero prin
cipalmente dos inumeros sacerdo

.tes seus ex.alunos, e ao's fieis em 
geral, recomenda S. F.xcia. Revma. 
a piedosa alma de Mons. José Pro
t'Opio de 'Map:alhães. 

São Paulo, 8 de janeiro de 1946. 
(a.) Monsenhor Paulo Rolim 

Loureiro. 
Chanceler do Art'ebispa<lo, 

Enfermo . o Sr. Arce
bispo de Mariana 

Segundo noticias distribui.das pe
la "Asapress ·•, encontra-se enfermo 
no Rio de Janeiro o Exmo. Revmo. 
Sr. Dom Helvecio Gomes de Oli· 
veira, Arcebispo Metropolitano de 
11arian:i. . 

O ilustre antistite se recolheu á 
Casa de Saude "Guilherme Eiras" 
afim .d~ se tratar da enfermidade 
que o acometeu recentemente. Es
tava S. Excia. Revma. em Congo. 
nh,as do Campo, onde o prostrou ao 
leito- pertinaz molestia. Desde que 
experimentou as primeiras melho
ras dirigiu-se o Exmo. Sr. D. Hel
vecio Gomes de Oliveira ao Rio de 
Janeiro, onde iniciou tratamento. 

S. Excia. Revma. se fez acom
panhar do Revmo. Sr. Padre Daniel 
I3aeta . Neves, seu secrtario particu
lar e do sr. dr- Wenccsláo Coimbra 
seu medico assistente, 

O virtuoso Prelado e benemerito 
filho de Dom Bosco tem recebido 
no Rio de Janeiro numerosas visi· 
tas que lhe vão tes•emunhar o re,
peito e simp3tia com que o acomoa.: 
nham em sua enfermidade, 

QUAIS SÃO? QUAL O MODO DE OS 
CORRIGIR? QUE REFORMAS SE DEVE 
PEDIR? 

CONSERVAREMOS SOB 
NOMES DOS MISSIVISTAS 
PEDIREM. 

SIGILO 08 
QUE Nô--L0 

NÃO PUBLIOAREMOFJ TOPIOOS QUE 
TENHAM CARATER /}E PROPAGAND.1 
A F'4, VOR OU- CONTRA· PARTIDOS, PES-
S0AS, REGIMES OU INSTITUIÇÕES. VI-
SAMOS TÃO SOMENTE GARANTIR A 
MANIFEST/1.()ÃO EF10AZ DA OPINIÃO 
CATOI.IOA NÁ VTD,4_ OIVIOA. 

Inaugurada 
P a·u I is ta 

a 
de 

Faculdade 
Direito 

No dia 8 pp., realizou-se nesta capital um ato de real significaçã.G 
para nossa .vida religiosa e intelectual. Foi a inauguração da Faculdadf• 
PauIÍsta de I?ireito, um dos institutos da Universidade -Catolica • . ' , 

~ o-rganizaçãó 

Carmelo de Vásconcelos Mota, A solenidade se· realizou no sa.lão,,de atos do Colegio <le São Bento1 

_ Â;êébispo Metro.po*~no. Da C~-- . l .. · , sob_ 11 presi.den
0
ci~ d~ .s'. Ex~~~· R~vma.; o Sr. Dom Carlos Carmelo da 

-:'!'-'-'·l-'1· ,d .. - -;~rt,··43'-l'lii<.irxêr'&.'\l'Jf'···-~.-~~~~·-i•M&'1thii.pó Metropolitano~--S-~Excia.,., .. Revma., est-a.v~i,-· ..... _ .. 
_pia. o_ pa S, . ' X .• ª':.· , erm_ • -ladeado pelo Exmo, Sr. Dom Paulo de Tarso Campos, Bispo 'de Cant'" 
~ngmrá,. em .compa!}hia :d.e :~ua pinas, e Reitor·_ da Universidade, Exmos. Srs. Prof. Almeida .Iunior, 

. Ejxclà. Revma., q· SI'. D. ;;Tàime 'de Secretario 'da· 'EcI:ucação· e dr. Antonio Cintra· Gordinho, Secretario da 
Barros Camara' :Arcebispo ' ·do Faze'nd'a do Estado, .Prof. Alexandre Correia, · Diretor da Faculdade, Dr. 
Rio de Janeiro,'. para a Europa; José Pedro Gal.vão de Souza, e dr. José F. da Rosa Aquino, secreta.rio, 

b d. d . "D d Notava-se ainda a presença do corpo docente, e de elevado nume~ 
a or o o vapor uque e de famili:is. 
Caxias". No mesmo navio, se- Durante o ato ·inaugural, discorreu o catedrO:tico de Direito Inter• 
guirãó tambcm os Exmos. Rev- nacional Publico da nova Faculdade, Embaixador Hildebrando Accioly, 
mos. Prelados sul-americanos sobre "a Organização .das Nações Unida.s e a Paz Mundial". o Em~ 
que vão receber em Roma o baixador Accioly é' antigo representante de nosso país junto lii Santft 

Sé, e Presidente da Junta Nacional da Liga EI'eiforal CatoÍica. · 
chapru cardinalicio. 

Terá a mais alta significação, 
a viagem que- empreenderá o 
ilustre Prelado, e na qual o 

· Exmo. Revmo. Sr. Dom Carlos 
Carmelo .de. Vasconcelos Mota 
será incorporado ao mais augus
to conselho da terra, onde re
presentará o Brasil com o ilus
tre Arcebisp0 do Rio. 

Assim, a seu embarque com
parecerão, a~em das altas auto
ridades eclesiasticas, civis e mi
litares, elevada massa de povo 
que levará a S. Excfa. Revma. os 
mais filiais votos de boa e feli,z 
viagem. 

Em companhia de S. Excia. 
Revma., seguira para Roma o 
Revmo. Sr. Conego João :Pave
sio, Cerimoniario do · Solio t,.r
quicpiscopal, Diretor da Obra 
das Vocações e do Seminar_io 
Preparatorio. 

Nessa ocasião, deu-se posse ao corpo docente da Faculdade, que 
já em 1946 encetará os seus trabalhos, consoante publicamos em nossa 

ultima edição. A Faculdade está recebendo inscrições para o concurso 
vestibular que se realizará dentro do prazo legal, dando acesso ás 
matriculas no primeiro ano do curso .de Direito, · 

Funcionará ela no proprio predio da Fa~uldade, de Filosofia, A 
Avenida Hygienôpolls, onde funciona sua secretaria, e se instalarão o( 
cursos • _________________________ ..;... ________ . 

Nomeado mais um Vigário, 
Geral para. São Paulo 

O Exmo. Sr. Dom Carlos . 
Carmelo de Vasconcelos Mota, . 
Arc~bispo Metropolitano, acaba 
de nomear Vigario Geral da . 
Arquidiocese ao Exmo. Revmo. 
Monsenhor Manuel Meirelles 
Freire, Pároco de Sãó João Ba- ·· 
tista. do Belem, 

O virtuoso Sacerdote vem 
exercendo com grande zelo, ha· 
37 a.nos, a sua missão sacerdo, 
tal, no populoso bairro do Be-· 
lem, çmde tem grangeàdo a a.d· 

. miração e ·o afeto de todos os 
seus paroquíanós. 

Pela reforma da Lei Eleitoral 
O novo Vigario Géral é Cô .. 

nego do Cabido Metropolitano 
e Prelado Domestico do Papa. 

Por motivo de sua nomeação, 
tem S. Excia.. Revma. sido lar, 
gamente felicitado, e será ele-· 
vado o numero de homenagem,' 
que receberá. 

' Continua a desPertar interesse, 
nosso inquerito sobre a necessidade 
de reforma da lei· eleitoraL 

Do. Exmo. Revnfo_ Monsenhor 
A. Ramalho, recebemos uma carta 
da qual destacamos o seguinte 
trecho: "Tenho acompanha.do no 
"Legionario" sua.s observações pe
lo bom .,enso e bem fundadas nos 
princípios da verdadeira Democra
cia, em favor da revisão do pro
cesso eleitoral, que desserve a cons
ciencia catolica, e p9Ttanto a na
ç.'lo toda". 

• • • 
Além deste depoimento do dis

tinto Vigar.io Geral de Jaboticabal, 
recebeu esta folha, sobre o assurtto 
uma exPressiva carta do sr. José 
R:-.che:l:, dEt ~ati;o Grosso. 

• • • 
Publicamos DOr . enzano, haver 

recebido uma carta ·sobre o assun
to, da autoria do sr. R- Agliano, d~ 
Garça. A carta é do Revmo. Sr. 
Padre R. Magliano, Vigario da
quela localidade. ., .. 

Da Exma Sra. Julia de Freitas 
Guimarõ.es Ablas, figura_ de grande 
destaque no laica.to catolico de. 
Santos, tambem recebemos · uma 
carta de aplauso, · da. qual trans
crevemos o .seguinte t.opico: 
" ... muito me hone. em adpta.r, 
tambem no a&Jtmi.a. o meim10 ID<,· 
do de ver des.s.e' j~, qtre julgo 0 -

como Por i:erto • !a.zen1 multo~ 
outros - plenamente a.utortza.do :::. 
orientar a 01>inião caoolica d.>' pa.í» 
sobre tá,Q serio e atual pr<'~ 
civicO, de gravissüna reperc\iaet.o 
-~vidar~·-

A estas, o "Legionario" jun,. 
ta eordi:d e atenciosamente a, 
suas. 

NOMERO AVULSO 

l . 
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1
,,..;.:.iunario~ não apla.udia niuitos. 

geslois !ouvaveis ele autoriJad_es 
antl-"riores. Não o fazia, porque nau 
po<'ia critidt-los livremente, e niio 
porque ~e e1nperrasse na. atitude 
esstPril <lP não elogiar o bem onJe 
158 <?rsontra. ,t,.;iio era uma atituJe 
de opof:1c;ao si.stematica, mas de 
im na rcialidade intencional e culli
;vucta. Fm uma palavra, de inde-
pendencia. . 

('i:<>m 8 :ebe ,se, com esta exp11-
caç"o qne agora , podemos dar, 
cer .. oc; 1C';tores ~e convencerão de 
que é melhor s;uRpender o juizo, a 
c1·:tic:n.r esturdiamente atitudes <1 : 
r.~m sempre poJem ser explicadas 
11,> n1on10r.to. 

As pn lavras sombrias co1n que, 
em nosso ul limo artigo, analisamos 
<>s re,.,uitados da conferencia de 
(r.icscou, forDT'l plenamente confir
b:~,~,-~:-1::3 :. _ S{.'·.110::-:a p::i:--:.'::.'"'.f.n. -p'?lC-.'3 

~yreensúes que o SenaúQ america
lll' manifestou em relação ao mes-
n10 assunto. • 

Pratícos como costumam ser os 
norte-americanos, os membros da 
Camara Alta dos Estados Unido:i 
não s<' limitaram a meros co.rnen
tarios, e já fizeram c0nstar com 
~erteza: que se reservam para ne-
·ar sua aprovação ao acordo, con
,;orme a faculdade que lhes é, aliás, 
1r.oncedida pela Constituição ameri
_wana. 

"-cerca da reunião internaclona.i 
qne ora se rea.liza em Londres, 
acentuam ois jornais que a preo
!upa"ão maxima é a bomba a.tô
nica. Certas questões, como a in
,ervençiio espetacular da URSS nos 
te,,;ocios do Líbano e do Egito, em 
110da a questiio arabe de um modo 
mais gcral;o permanente mal estar 
que as reivindicações russas i!au
sam na 'l'urquia; a acintosa presen
ça das forças sovieticas. em terrl
torio de soberania persa, tudo isto 

· ficará de lado, sendo considerado 
•assunto de interesse particular". 

Assim, um dos "três grandes" 
ten1 o direito de remexer a seu ta
lante o mapa mundial, conturbar o 
longínquo Eg!to, a Persia sono!en• 
ta, por em ameaça a estabilidade 
do Pacifico por sua política sus
peita na China, nada disto é de 
um interesse mundial: são casos 
locais. Positivamente, as palavras 
perderam seu sentido, em· nosso 
F-'?CU!O •. 

~ ~ ."': 

Nem todas, porem. Assim, foram 
,--,,gnificativas e substanciosas as 
declarações do comandante-chefe 
.norte-an,e.ricano, acerca da campa• 
ilha que se move em seu país, em 
favor do regre'sso das tropas yan
kees estacionadas no Pacifico. Os 
;mteresses da paz mundial ainda 
exigem que se conservem em ar-
inas, no litor-«-1 asiatico do Pacifico, 
'400. 000 homens. Isto é o que se 
pode chamar de palav·ras bTSV8$, 
ylaras, ;iubstanciosas. 

Por certo mais breves, mais 
elaras e mil vezes mais substan
~iosas' óo 'que- toda a discqrseira 
~iiplo~atica. que se fizer e~ Lo:q
~1\res. 

com eieito, ás autoridades cavi
,i ..sas de Mosco_u, a unica resposta. 
"if,, pode se.t: esta. 

Diplomatas?.· O que fazem eles? 
;rra.tados. Tratados, do que valem 
eles. . . O que pode a diplomacia? 

E nova.mente nos afundamps 
11um circulo vicioso de desilusões e 
4ie problemas, em que parece que 
lil, mente humana se ha de perder. 

• * * 

i'ouco antes de Sua morte, Nosso 
,Senhor olhava á distancia a cidade 

· , • .,. Jerusalem, vendo cinlilar na 
_toite a chama. de suas luzes. E, 
1D-ais do que nas luzes que faisca
vam Nosso Senhor pensava nos 
~o~~õe;- que ali pulsavam. Cora
ções cheios de amargus·a e de ane
los. Cidade vencida, humilhad'a, 
atormentada incessantemente pelas 
recorda,;.ões da gloria de outrora. 
,Corações· cheiõs de-· anelos de 
1,randeza e felicidade, ã. toda hora 
ooi:rtrariados. E nosso SenhoJ.'. lhe 
disse: se pelo menos tu soubesses 
"1iem te pode dar a paz? Quantas 
:vezes não pf'ocurei êu reunir teus 
filhos como a galinna reune sob 
~ ~ ps piníãlnhos... :Mas 

troeclectc .ae 7..a l)â.gi.na). 

VERGASTADA CRUEL 

-J 

A ferida aberta na alma catolica do Brasil, 
pelus ultimas eleições, ainda não tinha co
Me<;ado a cicail1zal', quando a golpeou a fundo 
v recente decrdo alterando O sistema eicito1•a1. 

Todos os catolicos ainda nos lembramos do 
pezar, da perplexidade, e, porque não dizer, da 
vergonha com que nos víamos obrigados a es
colher, nós, a maioria inconteste e avassalado- · 
ra, ,entre as cedulas avariadas, suspeitas, ia· 
mentaveis, que quase todos os partidos políti
cos nos impuseram. Liamos uma lista, líamos 
outra, e não nos resolvíamos por nenhuma. A 
ultima que líamos nos parecia sempre a pior. 
E eraJ.n impossiveis quaisquer ilusões. Bastava 
abrir as colunas alugadas- na imprensa diaria 
pelos varios partidos, para ver do que valiam 
as cedulas que tínhamos em mãos. O partido 
A bradava que na chapa do partido B havia 
bolchevizantes e, portanto, heretizantes. O par- -
tido B retruc:wa que a LEC havia aprovado os 
seus candidatos, como se a LEC houvesse de 
aprovar a inclusão de candidatos bolchevizan
tes em qualquer chapa. Mas o partido B não se 
contentava com isto, e ia mais longe. Dizia, 
afirmava, clamava, que na chapa do partido A 
h.:~ :-;~_ ,:ente cL:J;;.'.J;~S:.: a.:-:-c;:ci:2r~z,,., e f'rc-cesadz '' .: 

candidatos que iriam pois arvorar o estandarte 
anti-divorcista, com suas mãos em que luziam 
as alianças. de bodas proibidas. . Ao que O par• 
tido A fazia ouvidos moucos, voltando· ás suas 
vociferações contra o partido B. Tudo isto era 
"d.isgustinJ" para nós; a mutua difamação, a 
evidente veracidade de umas e outras acusa-
ções,. e o papel simplesmente ridículo que os ca-
1.olicos fazíamos em tudo isto, ' 

Pela insistencia com que A e B procuravam 
afasiar um do outro, os nossos votos, v}amos, 
palpavamos, sentíamos, a pujança de nossa 
imensa força eleitoral. Entretanto, sentíamos 
tambem que nossos pulsos de gigante estavam 
ridiculamente atados por uma teia · de ai·anha. 
Nesse país catolico, um si-.tema eleitoral insti· 
tuido por um parlamento que se dizia catolico, 
sobrevivera a todos os naufragios, e chegara. 
até nós com essa. imposição: se queríamos vo
tar nos candidatos bons do partido A, havería
mos de engulir juntamente a mercadoria ava· 
riada que se lhes jungira. Idem quanto ao 
partido B. 

Nada é mais ridículo do que Guliver atado 
com os minusculos cordeis de Liliput. E era 
esta. a nossa situação. Periecos, cidadãos de 
segunda classe, na terra em que de direito so
mos donos! 

• • • 
O "LEGIONARIO" se insurgiu com energia, 

contra esta situação. De todos os lados, co
meçavam a nos. vir manifestações de apoio. As 
ultimas eleições haviam 'evidenciado uina coisa 
com que ninguem concordava, entre os catoli· 
cos. As direções da quase totalidade dos par
tidos politicos teve a habilidade de incluir em 
suas cedulas alguns catolicos de lei, o que nos 
fez engulir tambem alguns anti-catolicos de 
lei. Com isto, se demonstrou que, de duas uma: 

l. - Ou a direção dos partidos politicos inais 
importantes não sabe compreender a 
opinião catolica; 

2 - Ou que a atende com pezar, na medida 
do indispensavel, servindo-se de todos 
os defeitos da lei, para lhe conceder o 
menos possível. 

Ora, foi precisamente á direção dos partidos 
políticos, que a nova lei eleitoral veiu entregar 
os destinQs do paÍ$, colocando sob sua tutela o 
colégio eleitoral de toda a nação. O Brasil re-

ccbeu um diploma de minoridadc, e, em lugar 
do eleitorado independente, livre, cheio de es
peranças, que anhelavamos ser, fomos trans· 
formados em uma triste carneirada, tang~da. 
pela vara nodosa e velha dos "politicões". 

Como se fez isto? 
* ... * 

Enquanto, com o crescente aplauso da opi
nião catolica, pleiteavamos ampla libe1·dade 
para a escolha. dos candidatos de nossa con• 
fiança de sorte que o eleitor pudesse escolher 
deput;dos em todas as legendas, o que saiu das 
retortas legislativas do atual governo? A 
seguinte solução: 

1 - Cada partido faz uma cedula colocan· 
do os -seus nomes na ordem em que os 
prefere. Assim, o primeiro nome da 
lista será o que a direção do partido 
mais quer fazer entrar. O segundo no
me s~rá o segundo no coração da dire
ção do partido. O terceiro nome, o ter· 
ceiro no coração dos srs. diretores, e 
assim por diante; . 

2 - Os eleitores não têm mais o dir-eito de 
votar em nenhum candidato. Podem 
a;;~nE;.S e;-;coit.er c~~ie (.lt!. aQaele :partido; 

3 - ~egundo o numero de votlis que càda 
partido tiver, ver-se-á a quantas ca· 
deiras terá direito; 

4 - E, para essas cadeiras, terão preferen
cia os .candidatos, na ordem em que os 
tiver registrado o partido • • • ou · seja 
na ordem em que os preferirem os srs. 
diretores de partidos. 

Exemplifiquemos. O candidato X do parti
ao A é bolchevizante. O candidato Y do par· 
iido B é tri-divorciado Más o sr. X é riquíssi
mo, e concorre com muito dinheiro para a. cai
xa do partido, que dele precisa para fazer ven
cer seus ide.ais. O candidato B conservo.u . de 
seus três casamentos sucessivos excelentes red 
lações com as três grandes familias em que en• 
trou. Ha disto na psicopatologia divorcista. E' 
a vaQtagem de quem se casa três vezes! E o 
partido do sr. B. não ousa tira-lo. Faz-se o re
gistro. Coloca-se na primeira linha o ·sr. X ou 
o sr Y,. em ultimo lugar algum catolico bem 
praticante, b&m bom. O que acontecerá? Se os 
catolicos não votarem no partido, só · entra
rão máus elementos. Se os catoHcos quizerem 
fazer entrar o pob.re de seu candidato, terão de 
votar em massa no partido, para ver se entram 
todos os candidatos inclusive a cauda da chapa, 
em que está o catolico. Será o grande argu
mento, para nos convencer que teremo~ de vo
tar nos máus: se não o fizermos, não entrarão 
tambem os bons. · 

* * * 
Em outros termos, no mesmo momento em 

que acaba de ser demonstrado que as direções 
partidarias não são capazes de corresponder a 
nossa confiança, o governo coloca nas· mãos de· 
las, o destino do Brasil, e da causa católica no 
Brasil. 

Seria possível desferir contra nossas ma
goas e nossas esperanças mais cruel vergastada? 

Em que situação ficamos? Se continuarmos 
dispersos pelos varios partidos, seremos neles 
perpêtuos carneiros tangidos pela vara das sus- · 
peitíssimas direções. Se fizermos um partido 
nosso, cumpre que seja vigoroso, rijo; numero
so. E, para isto, todos deveremos entrar nele. 
Teremos transformado automaticamente em 
partidos anti-católicos os demais partidos, que 
bem ou mal, são algum tanto tingidos de cato~ 

licos agora. Para onde iremos nos? 

* PLíNIO CQRR:RA DE OLIVEIRA * 

Comprem exclusivamente suas jóias e seus presentes na conhecida, 
JOALHARIA 

CASA·CASTRO 
RUA 15 Dlí: NOVEMBRO N.o 28 ... .... OFICINAS : : :} únicos concessionários dos AF A• 

~ (Esquina da Rua Anchieta> : : : PRÓPRIAS : : :' MA.DOS relógios "ELECTRA" 
;,ixxxxxxxxxxxxuxxxxucxxxzxxx·rxicxxxxxxu:nxu:xu:xxxxxxu::nxxxm~:&:-u-n~n:-

hpe~iente ~ a e ú ri a Metropolitana 
DIA 7 DE JANEIRO 

Mons. José M. Monteiro, Viga-
1·io Geral, deu os seguintes despa
chos. 

EXAME CANONICO - em favor 
d:..S religiosru,; - Irmãs da Pia So
ciec\3.de Filh,a.s de São Paulo, com 
residencia â. rua Domingos de Mo· 
rais 642; Terceiras Regulares Fran
ci.ecana.s, com reslidencia em Vila 
Alpina;- ;e Franciscanae da Imac. 
Conceiçao de Bonlanden. 

CONFESSOR ORDINARIO 
da;s · Irmãs )r.i;anciscanas .Filhas da 
Divina providencia, com residencia 
á rua da Mooca 113, em favor do . 
Remo. Pe. Frei Feliciano OFM. 

CAPELA - por um ano - em 
favor da capela de São João' Ba· 
tista, na Paróquia de Vila Anast..
cio. 

TESTEMUNHAL DE ORDENA· 
0ÃO _ ~- ;fa11ar ......: '.l'arcisio 

Marchiori; Egídio José Porto, Ana
tolio Brasil Pompeu, Antonio 
I.'i:ucciolo. Pedro José Vidra, Jo~é 
Batista Mascaretti Dante Tringali, 
Glauco do Prado Nogueira, Altami
ro de Alssie Rodrigues, Luiz Gol).
zaga Gonçalves, Alaor de Paula 
Gt\!marães, José Almeida dos San· 
tos, Bernardo José Krasinski, Fran
cisco Mutschele, Sebastião Ortiz 
Gomes, Paulo Haro1clo de Moura. 
Ribeiro, Roma rio PazZianotto, 
F'rancisco Claudino do Nascimen
to, Carlos Augusto Malho, Valdo
miro caram, Pedro. Tomazini, e 
Geraldo Azevedo. 

Conego . Aguinaldo José Gon
çalves auxiliar de mons. Vigario 
Geral. deu os seguintes despachos: 

DISPENSA DE IMPEDIJV'iENTO 
- em favor doe oradores: João 
Ro:lrigues D~l' Alckmi.n e Ara.d Al

cl;mm Oamara, José Ca.etano 4e 

Figueiredo e Cllmena: Ramos Fl
g-.ieiredo. 

TESTEMUNHAL PARA CASA
MENTO -em favc:- dos oradores: 
- Pedro Signoretti, Maria Aliee 
Yoshida, Umberto Corigllano, Se
bastiãa Baltazar, Mlramir Ro
drigues Silva, Fernando Albuquer
que Vaz. 
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MISSA POR ALMA DE 
DOM ALBERTO 

, Jran.scorreu dia 6 pp., .o s.1 
mes do falecimento do saudosa 
Sr. Dom Alberto José Gonçalves, 
1.0 Bispo Diocesano de. Ribeirão 
Preto. · 

As Associações Religiosas . da 
Catedral de Ribeirão Preto, to
dos os meses, no dia 6, mandám 
celebrar uma Missa pelo des• 
can~o eterno do querido Pastor. 

J?ia 6 pp., ás 7 horas, no altar 
mor, foi celebrada a Missa a pec 

1 

dido da con.,.ega,ão Mariana. 

Festival Mariano 
A Congregação Mariàna de San. 

ta Cecfüa, erecta scib O titulo da 
Anuciação de Nossa Senhora, reali
sou ontem, ás 20,30 horas, interes· 
stante festivail comemorativo do 

· XIX aniversario de sua fundação. 
O ato se r-ealizou em seu-sa.lão de 

festas, á R. Imaculada Conceição, 
71, tendo sido executada a comedia 
dramatica em 3 atos· e 2 quadros. 
"Britanico". 

Foram os seguintes, os perso• 
'lli!.gens e atores que representaram 
a pe<;a: 

DiTetor - Francisco G. de Olivei
ra: Fis<:al - Dalzzell Frei Gaspar; 
Carloni - Amadeu Iezzi; Ti-ago 
<Be<lel) - Paulo T. Perfetti· De 
Petris - Carmo SinisgalJi; Cesar 

Adriano T. Perfetti; Brita nico 
-- Waldomiro Pinto de Carvalho; 
Savinio Savini - João Morello Net
t-0: Mouton Poutrek - Hugo Net
reira Castanho; Ministro - Braz 
Alherto Gravina. 

Roma -Colegio Mondrone -
1!:poca atual : · Direção Geral -
Waldomiro Pinto de Carvalho; 
Ponto: Orlando Guerra: Contra' 

· Regrs1: João Mornllo .Filho. 

Nova Diretoria ·da C. lVf. 
dos Ex~Alunos Salesianos 

:. No. dia 9 de dezembro pr-oximq 
_.passado, tomou ,posse a :nova Djl'é 
, .tor-ia da Congr~gação 'M.ariana::.da 

União dos Ex· Alunos Salesianos 
de Dom· Bosco, · que a regerá dú• 
rante o ano de 1946~ A Diretoria 
eleita está assim constituída: _;, 
Presidente - Talcisio Fra;nçoso· 1.• 
Assistente - Gerá.Ido Arruda cÓsta; 
2.º Assistente - Antonio Tomàsel. 
li; l.º Mestre de Noviços - Tarei. 
sio Portelli; 2.º Mestre de Noviços 

Waldemar Franceschhtl; 1.0 Se• 
cretario - José. Rojo Lozàno;· 2·' 
Secretario - João Nilton Terçarol• 
li; -º Tesoureiro - Aldo Galbiati; 
2:4 Tésoµreiro - Milton Bueno Lip, 
pel; 'Zelador da Capela - Antonio 
A. FeITei.ra Filho; l.º apontador -
C!audio Ermenegido Landucci• z.~ 
Apontad<>r - Yolando Fernai:des; 
Leitor - Olimpio José de SoMà 
Conselheiros - Atilio Faedo, ArnaL 
do Pirolo, José Gentil e Antoni41 
Duarte Cabral. 

Terminada a cerimonia de poss~ 
e d~ recepção de novos c.ongregad~ 
marianos, falaram os oradores, Dr. 
João Alberto Bressan, DD. Presv 
à;nte da União e o congregado Ma• 
r1ano R_ui Róddgués de Moraes, .qu« 
num brilhante improviso ~e.eu a1gtt" 
mas co~siderações. sobre . à ceriino 
nia que no momento se '·realiza·va. 
. A .seguir foi prestada Ún:ia signi. 

f1cativa homenagem. ao néo Sac~;
dote,- Revmo Pe. Celestino . Ma~ 
Lazzari, ex-congregado. mari~-0,· ,da 
União. qµe .nesse dia celébra-.vi·;j. sua 

l 
prlni.eirâ Missa~ '.·., • _',~; : . : 

·E11i::err01.1-se _ esta íestivi·~t~i~ÍI 
com algumas palàvras de ãgrãdeéi. 
mento, por part~ do hom~eado. 

-1 
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São Paulo, 13 ãe ~eiro ae 19%-

De mãos dadas o 
espiritismo e o comunismo 

Pe. Adalberto de Paula Nunes, S. D. S. 
Já tive ocasião de re!erir-me, em 

artigo publicado neste jornal, â 

"PROCLAMAÇÃO AOS ESPIRI

TAS DO ESTADO DE S. PAULO", 
publicada em "A NOITJ<:" da Ca

pital bandeirante de 26 de novem· 
bro do ano prox!mo find'o, 

Para os que viam no Espiritismo 
uma barreira "intransponível" â 
propaganda e á aclimalização do 
materialismo em nossa patrla, uma 
cspecie de "brigada de choque" 
contra o materialismo do comunis
mo ateu, a publicação de tal "ma
nifesto" s6 poderia ter causado 
:multa surpresa e a ma_ls justa ad· 
mlração. Creio que assim tenham 
pensado muitos espíritas honestos, 
percebendo, nitidamente, a -aproxi
mação sempre mais crescente· da 
"seita" ao comunismo asiatico. 

Naquêles · ·dias turbulentos que 
precederam ás. eleições de 2 de 
dezembro ultimo, tinha-se a im· 
pressão de que o velho Alan Kar
aec; fundador do E,splritismo. hou
vesse sido destrona.rio da admlra
i:!o e do entusiasmo em que era 
tido pelos seus seqmüsés, para Rel' 
su·bstltuirlo por um Stalin, por um 
Carlos Prestes ou por um Yeddo 
Fluza, tal era o arrebatamento ·aos 
kardec!stas por ·esses "espíritos su
per!ol'f'lR", ''verdadeiros martires do 
bem estar do povo". Nenhuma vo"t< 
discordante: Lulz Carlos Prestes 
seria a unlca sah·ação do Brasil. 

Poucos dias depois da publica· 
ç!o rla "Proclamação aos Espiritas 
~o Estado", o povo brasileiro viveu 
momentos de grande espectatlva 
com a sabatina do sr. José Maria 
Crlsplm. lugar-tenente de Carlos 
Prei;tes, com o Revmo. Pe Roberto 
Sabola de Med-eiros, S. J .'. O a pa
rente exito do sr. José Maria Cr!s· 
·i>lm,' Aecrf!tarfo do Comité Municl· 
Pai .de ~lio Paulo. suRcftou ;o entu-

. slà.smo T>t·evisto e lnevitavel entre 
tnuif n. gel)te "vermelha", lricluslvE" 
kar<'lecistas "espiritualistas". Dize
mos· ·aparente, porque todo mundo 
sabe que !' 1<r: Crisplm não res-
· pondeu áN ,,,_,.gunh"' no ilu,iL~e Je
suita. co111 seu!l ~mhterfugios, seus 
"slogn.ns", ·suas escapatorias ao te
ma P.m discussão. Se eu pergun
tassP. a alguem que horas são, e 
esse alguem me respondesse, ti
rando n reloglo da algibeira, que 
havia feito uma excelente viagem, 
tê-lo-la por Idiota ou por palhaço. 

Toda 'a gente compreenderia o dis
parate. Pois bem, "mutatis mutan
dis", foi este o papel desempenha· 
do pelo sr. Cr!splm na noite da 
sabatina. 

V0 1temo,c,, porem, ao ,rnsunto 
Inicial deste artigo. O Espiritismo 
pôs-se, outra vez, ao lado dos ver• 
malhos. Achou brilhante a atuação 
do sr. Crlsplm e aplaudiu, entusl· 
ast:i., a posição do enviado de Pres
tes, defendendo a tese da liberdade 
do homem não ter religião. Veja
mos o telegrama de congratulações 
endereçado ao sr. Cr,spim e pu· 
blicado em "HOJE" de 10 do mês 
proxlmo findo: "Parabens brllhau-
tismo polemlca 
boya e defesa 

com o Padre Sa
libei:ãade não ter 

religião em face <1'l.s rlci!r:ulas con
cep'.:ões anti-e\'olucic.nistas. "\Van
dlck Freitas." 

O ilustre _signatarlo, sr. Wanâ'ck 
Fre!ta.s, 6 o Pr<)sldente da Federa· 
ção Espirita Breslleira. E' a pa
lavra ofidal do Espiritismo apú'· 
ando o comunismo materialista e 
ateu. Admiti:, e defend,'r a libet·· 
dade do homem não ler religião, é 

C'Olaborat• com os materialistas e 
ateus, negador€s da alma imortal, 
de. Deus e do mundo sobrenatural. 
E' sublinhar a. tese de que o ho
mem ê um slmi:les animal, distinto 
apenas do bruto por um certo a· 
perfeiçoamento físico. E' admitir o 
atelsmo! 

E no entanto, os espíritas vivem 
no mundo das almas e se vanglo
riam de serem os portadores de 
uma nova revela<;ão, de uma nova 
ordem das coisas espirituais. Comv 
poderemos conceber este abraço 
fraternal entre o Esph·itismo e o 
Comuni,mo, senão aceitando um 
carater profundamente materialis
ta de ambos, vendo no Espiritismo 
apenas um monstro disfarçado em 
vestes de cordeiro para mais facil
mente enganar os incautos? 

Estamos ,·!vendo em uma epoca. 
incrivelmente. hipÕcrita. e ·para. 
prevenir os bons, nunca é dema· 
siado Insistir. na precaução que se 
deve tomar perante tudo quanto se 
afirma. e se promete em arraiais 
separados da Igreja de Cristo, E 
ao lado d.esta hipocrisia, a covar
dia. Nenhuma voz se levnntôií no 
Espil·itismo em protesto desta ali· 
ança de mãos dadas entre ,s dls• 
cipulos de Alan KardE>c o O:!! d1> 

Marx ou Stalin, 

Reincarnacão - , 
Pe. Vicente M. Ziom 

DO§. N. D. F. 

gal, podemos aduzir, em sinte
!le, o que ó·P;i.dre Siwek traz no 
seu livro: "La· réincarnation des 
esprits" á pag. 33 e !li>. 

LECIONAR> 

Pregandq 
e -martelando 

UMA INTERROGAÇAO ... 

Ha é verdade uma dolo
rosa interrogação no futuro 
do Brasil cm face do con~1nis
mo. As eleições de doi;; de 
dezembro nos trouxe)'im sur
presas e decepções. Serviram -
nos de aviso e nos indicam o 
pel,'igo. Todavia não me senti 

o Comunismo 
no Brasil 

urn<.ias, iremos dansar e can~ 
tar a "CIRANDA-CIRANDlNA. 
VAMOS TODOS CIRANDAR'. 
Ainda não compreendi em 
que terreno querem eles, os co
munistas, a falada união. Em 
religião, é simplesmente im
possível. -Fora é,a Igreja Catoli
ca, esta a grande força de uni
dade do norte ao sul do pais. 

decepcionado cem nossos catolicos. Agiram á 
altu_ra da missão grave do momento. A L. E. C. 
foi realmente um triunfo nosso. .Quisera sa
ber si o Camarada Prestes seria capaz de 
afirmar agora como o fez no es~ad!o do Vasco! 
O BRASIL E' O PAíS IvlAIS COMlJNISTA DA 
AMERICA! Pois se assi.m o fosse, o cam~idato 
comunista deveria ter vencido nas eleições pas·
sadas. Infelizmente a votação foi pondera vel e 
impressiona mas é evidente que o PA!S MAIS 
COMUNISTA DAS AMER!CAS, no dizer petu
lante do Camarada Prestes, deveria apresentar 
a vitoria do seu candidato. E demais, em inu
mero:; Estados e municipios quanto Zero e que 
riãicula votação! E com tanta parede suja, 
com tanta propaganda louca e descabe!aC:a, 
sem criteri.o e sem compostura, seria_ impossí
vel não se, despertassrm alguns fanatic'os por aí 
afora? Promessas de terras e palacios e di
nheiro dlstribuido das fortunas dos riccs! E 
isto pregado a gente rude e que sofre, como 
não havia de arrancar uns votos e levar muita 
gente na FIUZA? ! ... 
UNIAO NACIONAL ? 

Não sei o que possa significar UNIA.O para. 
os comunistas. 

· Agora, deram eles para missionarias da 
União nacional sem distinção de religiões, e, 
naturalmente só se deve realizar em torno do 
Partié.o Comunt,ta e do Chefe Nacional Luiz 
Carlos Prestes. 

O chefe vermelho no Brasil só acha possi
bilidade de unir o povo brasileií'O á foice e mar
telo. O maior dos laços de união de um povo, 
a religião tradicional e da maioria, ha de ser ' 
desprezado. Ou melhor, é mister fazer-se unia 
salada bem preparada de Religiões em que to
dos os credos aceitem as diretrizes sociais do 
Partié.o Comunista e assim de mãos dadas ca
minharemos todos para a grande união nacio
nal. . . vermelha! 

Depois naturalmente se vai gritar: União 
internacional, União internacional. Unam-se 
todos os povos sob a bandeira da Mãe Russia. 
Haja só uma bandeira, só um ideal, uma patria 
em tod0 uni.verso! Cantemos a Internacional, 
levantemos bem alto nossa bandeira rubra da 
foice e do martelo! 

Agora seria o cumulo da imprudencia e 
falta de tatica dize·r tais coisas. O Sr. Prestes 
em tatica de conquista é um genio maauiavell
co. Jamais surgiu no cenario político nacional 
homem tão astuto e perigoso. 

O Camarada Prestes e toda a sua gen
te resolveram pregar a UNIAO NACIONAL, 
um congraçamento da familia brasileira, e, to
dos qe mãos estei1dldas, ou melhor, de mãos. 

J!ovo catolico, de origem, tradições, costumes. 
historia, índole, de sentido puramente catolicos. 
0 povo brasileiro n~o pode. ter maior . f~ !·ºr de 
unidade que a IgreJa Catollca. A rellgiao, di
zem todos quantos conhecem a Historia, é o 
mais poderoso laço ce união de um povo. Por
tanto, aqui, tudo quanto c1,faste o povo brasilei
ro C:a sua religião tradicional, é, e será sempre 
um fator de desunião. Já tivemos disto muita 
experiencia. 

Que especie de união po;s, quer O .:,r, _Pres
tes sem a unia.o dos brasileiros na sua fe? A 
unidade brasileira é milagre do Jesuita e da 
religião catolica no Brasil. E' fato. inco_ntesta
vel e historlcamente provado. Pois, so agora. 
0 éapitão Sovietico lembrou-se de unir os ota
sileiros em torno da bandeira da foice e do 
martelo! Temos a impressão de que pensa o 
Comunismo nacional não 1?er possível sem ele 
nem progresso e nem uniíio ao povo brasileiro! 
Presunção e agua benta... T~r~amos. umao .~u 
confusão? Aqui, Sr. Prestes, so e poss1vel umao 
pela cruz! _Com foice e martelo é impossível, é 
absurdo. 

ú ASSOl\fflRAÇAO 

os comunistas no Brasil - como diz bem o 
ilustrado Pe. Sabola -, andam com m!:nia de 
gente assombrada. Em toda part~ estao ven~ 
do nazi-fascismo. Tudo quanto seJa comb~t~. a 
ideologia da gente de Moscou, e qualquer ideia 
social diferente C:as que s~o importadas da 
Russia do Pai Lenine e do Camarada STALIN; 
qualqu~r solução que se queira dar ao proble
ma social e que não traga a marca: MADE IN 
u. R. s. s., ha. de necessariamente receber a pe, 
cha de NAZI-FASCISTA, Os discipulos do ca~ 
marada Prestes estão verdadeiramente obceca
dos com esta idéia. Em cada três cidadãos bra
sileiros ha de haver um nazi-fascista. Basta 
não se~ comunista. Defender a Igreja contra 
os insultos das agencias tclegraficas de Moscou, 
dcs~1ascarar as manobras e astucias diabolicas 
do comunismo no Brasil, dizer algumai, verda
des verdadeiras a certos candidatos e ratos do 
P. e. B., desmascarar os mentirosos da propa
ganda vermelha hipocrita e sorrateira, tU:do 
isto é simplesmente ... NAZI-FASCISMO! Os 
verme!hos no :arasil andam mesmo com medo 
de àssombração ou fingem perigos para se fa
zerem. herois de combates quixotescos a moi
nhos de vento? Seria mais interessante, arran
jassem eles outro disco, para a. vitrolinha, por
que este de nazi-fascismo está muito gasto, 
muitíssimo ridiculo. Para que tanto medo d~ 

assombração? 

* Mo D s. ASCANIO BRANDÃO * 
NãQ pou,eas vezes ouvLrnos ob

jeçõ1;1s conio esta: os cataHcos 
lm}m~na...1r1 o Esp!.fitismo e todos 
os fõeiis · principi~ doutrinario1,, 
Ll'lclusive a reincf1,:rnação; e, no 
entr~tanto, eles 1,ão os primeiroi; 

1 a a4niti-la. · ~~ta estudar urn 
pouco a doutrina da Jgreja, µia. 
xilite nos primeiros seculos do 
Cri,&tia11ismo. · 

A esta objeção, fruto da igno
rancia. do dogma, da historia e 
(;a ·trapição eciesiastica !1cn:;a
mo;, ser oportuno responder 
lembrando os i?eguintes pontoi,: 

a> li conclusão teologicí3. de 
que a Igreja de hoje jamais ad ... 
mitiu a Reincarnação quadra in
teiramente com a Historia da 
Igreja. Com efeito, a Reincar
nação é o fato de a alma huma
na, uma vez separad,a do corpo, 
pela morte. voltar a informar 
:..1tY-:,<~r .. 1c:.."! ce corp:is hun1anos à1-
versos do que precedentemente 
informara. 

Instrução 
; XII sob 

pastoral do Papa Pio 
s 

1. O Cristianismo de hoje não 
. admite, de modo nenhum, a Re
inéarnação, tal como é proposta 
pela doutrina espirita, 

Neste particular, como aliás 
. em todos os pontos da c'.outrina 
catoHca, a mente da Igreja em 
nada se afastou da doutrina 
professaq.a pelos primeiros cris• 
tãos. 

.. * * 
2. Alem disso, nem os teolo

gos catolicos, · nem os Padres da 
Cgreja, jamais professaram esta 
·doutrina, como. doutrina da 
mesma Igreja; nem jamais in
ternretaram os textos biblicos 
adiizidos pe!çis · reincarnacionis
tà.s, no sentido favorave! á dous 
!;rina da . Reinca.,°rnação. 

Estas afirmações comprovam
se perfeitamente pela Historia 
Eclesiastica e pela Historia Uni
versal imp,arcial, bem como com 
''()·texto 'dos escritos autenticos 
elos Santos Padres que formam 
·à Tradiçi9 catolica. 

* • ~ 

il. Contra as afirmações erro
neas çie certos escritores espiri
tas, · .P6r e~~m.plo, Çi;l,.ll1:pos Ye:i.-

Distingue-se da Metempsicose 
que é a transmigração da alma 
de um ser vivo para outro, em 
geral, do reino animal, por oca
sião da morte. 

bl Entre os Padres da Igreja, 
alguns ha que rr•almente se re
ferr,m á metcmpsicose. não para 
a admitir, mas para a refutar. 
E quando isto fazem, não falam 
de outra especie de reincarna
ção possível. Indiretamente, 
portanto, isto é uma prova de 
que eles nem siquer pensaram 
em a·dmitir a reincarnação, no 
sentido espirita. 

e) A T1:adição cato!ica neg'i 
positivamente a Reincarnação. 
São desse parece1·: s. Gregorio 
o Grande, S. Pedro Crisologo, 
S. José Damasceno, Sto. Agosti
nho, Sto. Ambrosio, Lactancio, 
S. Gregorio Nisseno, s. G.:-ego. 
rio Nazianzeno, S. Basilio Mag
na. S., João Crisostomo, s. Ci
rilo e outros. Identica é a Tra
dição catolica dos primeiros se
culos cristãos. S. Justino, Sto 
Irineu, Tertuliano, Clemente d~ 
Alexandria, Origf'nes, Minucio 
fi:,U,.~ ptq. Rinolit.o e oi,t.ros 

Aos Parocos de Roma e Pregadores da Santa Quaresma 
(Contlnua!;'ãO) 

OS RITJOS St\CIU\M t·.\TAIS 
O Sacramento é como bem 

sabeis, signum• rei sacrae, in quan. 
tum sanctificans homines; ta:i) e em 
sua vigorosa brevidade a difinição 
e,colástoca dos Sacramentos, (S. 

Th. 3 p. q. 60 a. 2 inc.) Ou sej,1 
para 11sar a harmoniosa exprc-ssf,o 
do catecismo parochos: o Sa
cramentos é invisii.Jilis gratiae visi. 
bi!c signnm, ad nostram iustificatio
nem institutum. P. I. e- 1. n. 4.) 

mais, foram sempre contra::tos â. 
Reincarnação. 

* * • 
Conclusão. 
Nem a Igreja de noje, nem o 

Catolicismo dos primeiros se
c.u·los, aliás acei+,o pela doutrina 
espirita, admitiram j8mais a 
doutrina da Reincarnação. 'Tão 
pouco a Sagrada Escritura ou a 
Tradição of Precem base alguma 
para aceité!,r ou profes~!:).r tal 
cjoutrina. 

Nã.P 110# es"uPe,.:11nos dA CJJ•e n 
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1\ão obstante porem, poderosa seja 
a eficacia destes sinais misteriosos, 
apresentam contudo aqúele carater 
de extrema simplicidade que é o 
distintivo da verdadeira grandeza, 
!\·1 as a Igreja cercou.os com a mag-
11:ficiencia de seus ritos c canç<'ks 
s,icra, fun,õcs como se põe ur.1a 
pé-rola finíssima nnm escrinio sen
tt,o,~o. Todas as artes, a arquitetura 
pintura, csculiura, poesia musica, dão 
rclC'v0 á sua magestadc exterior e 
cdcb,·am sobretudo o Sacramento 

voz dos Padres era Igreja aue 
constituem a tradição catolícà é 
a voz dos Aoostolos e esta é a 
voz de Cristã. Logo, a conde
nação que eles fazem da dou
trina relncarnacionista, é uma 
condenação inspirada pelo mes
mo Jrsus Cristo. mestre e ins
nir9•:lo1· dos t\.postolos e cja san
ta Igreja. 

Se o espiritismo. pois, aceita e 
apregoa a0s q1.p.tro veptos uma 
tal doutl·ina. o Esoiriti.,;,mo é fal

~o; enganaà'Jr e cii-cristão. .. 

dos Sacramentos, o misterio dOs mis 
terios, a SS. Eticaristia. 

Cada ,periodo da historia da Jgre, 
ja contribuiu para o enriqu-eciment( 
destes ritos sacramentais cOrno ela 
ramente revelam, para citar O!I 

exemplos a vós familiares, o Mis
sal e o Ritual Romano. Do d-esen. 
volvimento pr<>gressivo de alguns 
<leste ritos se reconhece facilmen
te o cui-dado da Igreja cm achar as 
formas mais adequadas a seu fim 
Ouve.se a miudo, ainda a proposita 
da Liturgia, o grito: retorno a Igre• 
ja primitiva! Frase sonora, da qual 
se deveria em todo caso particular 
bdicar o senHd0 e a razão mas que 
raramerite poderia aparecer justifi. 
Nda. Deveríamos, acaso, rejeitar 
m abolir o Oficio e Missa de Corpo 
de Deus unicamente porque não re. 
monta sen.ío ao seculo decimo.ter• 
n~ distribuição da S. Comunhão t:or, 
cdro' Ou ~ntão deveria .a IgreJ? 
nar a praticas, que ela de há muit~ 
s11bstituisi por ontras formas, mai, 
cc,nvenientes á dignidade do Sacria, 

.(Conelu~ n.~ ~-"'-~~~ 
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Venite, a·doremus !, 

A Epiphania e a Eucaristia 
:Os Reis Magos, prostra.dos, adoraram-no. "(Mat. 11, 11) 

Pe. Joaquim Brito, S. S. S. 
Chamados a continuar, ante o Santíssimo 

Sacramento, a adoração dos Magos no pre
scpio de. Belem, devemos confundir-nos com 
eles num mesmo pensamento e num mesmo 
amor, pensamento e amor que os guiaram e 
sustentaram. Em Belem, começaram eles a 
fazer, aos pés de Jesus-Menino, o que nós fa
zemos agora aos pés de Jesus-Hostia. 

(Beato Eymard) 
Com0 o exemplo dos Príncipes do Oriente, 

pagãos que eram, serve para animar os nossos 
Adoradores Noturnos diante dos sacrifícios 

\ 

__ que acompanham a vigília eucarística uma 1 
vez por mês! ou uma noite por mês! Se tivessemas a mesma fe, 
o mesmo amor, a mesma generosidade, não hesitaríamos a vir aC:o
rar a Nosso Senhor Jesus Cristo Sacramentado, nosso Divino Sal
vador, Amigo fiel de todas as horas, com o Seu Coração cheio de 
amor, bondade e misericordia para nos consolar, e nosso Advogado 
perante o Pai do Céu. , ' 

Caríssimos Adoradores, nas horas de vossa vigília Eucarística, 
rezai pela santificação do nosso Clero que, convidado pelo seu 
amadissimo Pastor Arquidiocesano, está fazendo os se.us Santos 
Exercícios Espirituais, como é costume no mês de janeiro. -- "Os 
Sacerdotes são os multiplicadores da Eucaristia". 

RESULTADO DO M.8S DE DEZEMBRO DE 1945 
Serviço da Adoração Noturna Eucarística, na sede oficial da Obra 

da ·Adoração Perpetua Paulista (Igreja de Santa Ifigenia, Catedral 
i'rovisoria). 

Noite de 1 pa.ra. Z, Calvario, 24 presenças. - Noite 2, São Gonçalo 
•Homens", 8. - São Rafael, 3 - Mooca. - Noite 3, Pinheiros, 17 -
Carmo, 1. - Noite 4, N. S?" Auxiliadora da Luz, 15 - N. S.ª Fá.
tuna. - São Sristovão. - Noite 5, São José do Belem, 10 - Vila 
:Maria, 3 - Colegio Arquidiocesano, 2. - Noite 5, Lapa, 17 - Santa. 
µenerosa, 7 - Vila. Anastacio, 5 - Higienopolis, 3 - Amigos de São 
.;rosé, 1. - Noite ~ Curato da Sé, 13 - Casa Pia, 4 - Ex-alunos 
Salesianos, &.·- Noite 8, Cambuci, 16 - São Gonçalo, "Moços", 7 
Ça,sa Verde, 4. - Noite 9, Braz, 16. - Noite 10, São Francisco, 11 
..- .Ao"'lla Branca. 7. Noite 11, Pari, 36. - 'Noite 12, Santa Rita, 7 -
Consola!:ão, 4 - Perdizes 2. - Noite 13, Santa Cecilia, 26. - Noite 
1(, Instituto .Ana Rosa, 30. - Noite 15, Ordem Ili do Carmo, 3 -
.Bom Conselho, l - Universitarios de S. Bento, 1. - Noite 16, Saude 
'l - Noite l'Z. Clero, 21. - Noite 18, São José do Ipiranga, 9 - N. 
s'.a das Dores, 9 - Santa Margarida, 9 - Bosque, 3 - Vila Píritu
. l>a.. 7 - Vila Prudente, l. - Noite 19. N. S.ª do SSmo. Sacramento, 
:u;. - Noite 20, Vila. D. Pedro, 5. - Noite 21, ll'reguesia do O'. 13 
- Sa.lette, 11 - Santa.na, 6. - Noite 22, Escolas Profissionais Sale
l!lianas, 42- - Noite 23, Indiano;polis, 18 - Imaculada Conceic;:ão, 4. -
Noite 24, Bela Vista. - justificou. - Noite 25, Cantareira, 12_ - Exter
patc> Liceu Co.raçã.o de Jesus, 2. - Noite 26, São João Batista, 9 -
!Aqwopita, 9 -·varzea do Ipiranga., 5 - Jardim Paulista., 2 - Noite 27; 
:;Jocist.as, 14. - Noite ~8, Barra Funda., 11 - Limão, 14 - Tucuruvi; ·2. 
~ 39, Penha. ;!é --Santo Agostinho, 5. - Noite 30, Vila Pompeia, 
:,:t - Cristo Rei, tt. - Noite 31, Irmandade N. s.& do Rosario dos 
Homens Pretos· 4, - Capuchinhos, 4. 

Nenhuma Con~ Mariana desta Capital deixe de ter a honra 
• :leJlcidade de ter seus representantes oficiais junto d"o Trono de amor 
• ~ a Jesus Sacramentado, nas Vigílias Eucarísticas na Igreja da 
~ Arqtdd1ocesa.na da. Ado~ão Perpétua! 

; 8Jló MtO'tHEM MAIS 1 
~EdXMoS\ m n~ CllnfecCões,. -

:;êtliot" Qtlàlidade. Mesmo assim. molhamo 
lorJfàmcnte a c::Jsimira. os avianrentos. e qualque 
lfié~ ainda que seja um pequeno fundo de bolso 
fRc~lta de tais cuidados que as .nossas roupa• 
do pré .. cncolhidas oferecendo plena garantia det 
f!enburt'!a dcformabilidade futura. Queira fazeo 
lima visita à nossa Seção de Roupas Feitas> 

,_ "'-. concluirá que é urria inovação. pois ainciat 
\ a,ão M cmprcgon cnaterial de tão alta qua• 

, lidado na Confecção de Roupas Fci~ 

• Em 10 PC!9<Ut'Umto• pelo "Plano Suave"', 
~ -- .. ---· 

BRONQUITES DE ADULTOS E CRIANÇAS - RElJ. 
lUA'l'ISJtlO - DOR DE CABEÇA CllONICA. etc., etc. 
- 'J'ratament0 por eontrnto de curn garantida iASMA 

Medicina Po,dth·a ele combate ás cau!!al!I e nflo 
aos sintoma·s. Tratamentos por processos rapldos pnra todas ns moléstias 
INTERNAS, NERVOSAS, MENTAIS e para as da PELE. de causa interna. 

DR. ARAUJO LOPES 
B11a Marconi, 131 - 8.0 andar - Salas 804-li. - Dns 2 âs 6 horas. 
Sábado das O ás 12 horas, Fone: 4-2208. - Res,: A,·enida Pompéia, o:m 

FONE: 5-6717 - SAO PAlJLO, i ---------------------------

--------------- - ---- ____ .,,,. 
-LEI.AM 

Novos Esplên~ores de F#t·· . a 1ma 
Aparições - Revelações .. Milagres 

t>Or Pe. Valentim t\rmas, C. M. F .. 

Um volume ele perto éle 50,0 páginas profusamente ilustraélo. 
O livro mais recente e mais completo sôbre os maravilhosos 

e empolgantes sucessos de f átíma. · 

A' ·vENDA NAS BOAS LIVRARIAS - PREÇO.CR$, 15,00 

Intenção· de Janeiro ~o apostolado da o r a ç ã o 
• Pelas intenções gerais· e particulares do Sumo Pontifice· 

A ~tenção, assim formulá.da, já 
por dlversas veZeS tem sido apre
sentada aos devotos do Sagrado 
Çoração de Jesus, aos membros do 
Ap0stolad 0 da Oração. E' de crêr, 
que o proprio Papa tenha· formula
do o Pedido d'e a,. suas intenções 
serem recomendá.das áS orações dos 
fiéis. Si ai:sim fez, nada de estra
nhavel nesse gesto haviam0s de 
descobrir, p0ie · dever dos católicos 
é, rézav pelo seu 5upremo Chefe. re
zar pelas suas intenções. 

A" .Igreja Católica não deve ser 
con~:deràda uma familia. cujos cni
dados .só ao Pai interessam. en
qua'l_1_to os filhos folgá.damente se 
assentam á mesa. sem ,;;e incomo
darem com as preocuPações de 
quem a-prepara. A Igreja. muito di
ferentemente, é u.-n reino. que se 
compõe de filnôe e filhas de Deus. 
conscios que devem ser das suas 
responsabili:lades .. :Não pode ser .. 
c;ue só ao Pai Pertença o dever de . 
trabalhar. de pe11sar e cuidai:,. de se 
cansar .desde a manhã até a noite. 
~ cuidados que ele tein. são de t0 ·. 
c~os: as suas intenções devem ser e 
são- as- d'e -todôs os membros· da {a-
miliâ. · ·· • · ·. · ·· · ; ·· 

Católicos há. que á Igreja se refe
rem .como a uma instituição alheia: 
assim quando dizem: "do ponto de 
vista da Igreja é compreen~vel. 
que ... ". "0 p0nto de vista" da Igre
ja. segundo eles, parece ser uma 
e,ousa. que antes deve ser estudada 
e!o-tUd'ada com ,prudencia e certa 
Precaução. Não deve ser esta a nOl"
sa atitude- O modo de nos haver 
com a !greja já foi definido. quando 
dela recebemos o batismo. "O pon
to ãe vista" da Igreja em nada di
fere <l'o "ponto de vista" de Cristo. 
pelo batismo tornamo-no-s "fiéis". 
"Fiéis" sã0 aqueles que sujeitam a 
Deus o seu entendimento. "Fiéis" 
são aqueles que de Deus. dó ~?,n
do, da vida formam a mesma 1tje1a. 
como Deus a formou e forma e n5o 
éiiferentemente. O pensamento de 
Deus é a Igi·eja aue no-10 transmite 
e conserva, "Fiel" é portanto 
a~ele. que na eua vida. na s~a 
mentalidade se diz e se porta soh
dario irrestrito com a Igreja. 

Nest,,. s0lidariedacle ele terá com
Preensão das intenções que a Igreja 
e seu Supremo Pastor e5tabelecem. 

CONGREGADOS 
CAPAS E GUARDA
CHUVAS EM VARIOS 

PAGAMENTOS 

Crediário Vimar 

Pe. JOÃO 8. LEHMANN, S. V. D. 
Quem é testemunha das lutas que 
~e desenrolam entre a~ duas fron
tes, entre o Reino de Cristo de um 
lad·o e "as p0rtas do inferno" do 
c;utró, como "fiel" da Igreja não 
pode se conservar indiferente. A's 
grandes intenções. o5 interesses in
tE>r-nacionais e sobrenacionals da 
Igreja .não lhe devem ser alheios-

-Não é catolico ás direitas, para 
quem. propaganda da fé. união das 
igrejas. Ação Catolica não Passam 
àe "e9porte" .de alguns excentrtcos, 
cousas estas que ao seu vêr, não 
d'eviam incomodar no seu sossêgo o 
cidadão oacific0 do Reino de Cris
to. A fé. quem tem. quem na lgre

. ja reconhece o reine vivo de Deus 
na tena. n:'io pode deixar-se ficar 
indiferente aos grandes movimentos 
e acontecimentos da nossa época . 

E é de reparar, que somo8 mais 
que eicmple8 "fiéis". Pelo sacra

. mento da confirmação entramos na 

. categoria .doe católicos '' militanti,s. · 
e com0 tais fomos ungidos e dec!a

,. raclos. 

, De5<le aq-..iele dia temos Parte na 
responsabilid:ade, na luta gigantes· . 
ca que agita o mundo pró ou contra. 
Cristo e sua Igreja pró ou contra. 
seu Chefe, o Papa. Desde aquele 
dia cOmpete a cada um de nós 
escrever umas linhas na historia· 
da Igreja. E' esta a nossa m1.s.são, 
sem excepc:;ão de quem quer que.se• 
ja, defen.der o Reino de Deus,· man• 
ter as suà,. Posições, levar à.diante ,:
as suas 1i·entes, com todo o vigor,: 
com to·dai a pujança. Para isto fo• 

• moe crismados. Coin soldados, que 
mal sabe::1 contra que inimigo é 
movida a guerra: com soldados ina· 
tivos, indiferentes e apáticos a. 
Igreja nada póde fazer . 

Considerando isto. não póde ·ser
sacrificio. para ninguem. que aliás 
timbre faz de ser militante nas fa
langes de· Cristo, neste mês rezar e 
oférecer sacrifícios pelas intençõe~ 

do Santo'J?adre, que cm tudo e ,Por 
tuao se i;:lentificam c<•m as in~n- · 
çõe-s de todos os catolicos de fato ·e, 
de vc,rda_qe. 

·r 

Auto-Viação Bragança-São. Pau1o 
para a8 St.<l.S vtag,en~ de Brat{an.;a à Capital e vice-versa, sir
vam-se dos confortaveís oníbu'3 da EMPRESA AUTO-

VIAÇAO BRAGANÇA - O percurso é feito em três horas 

PARTIDAS DE BRAGANÇA: PARTIDAS DE SAO PAULO 
Dias uteis: 7,00 e 15,15; do- Dias uteis: 6,45 e 15,45; do-
mingos e feriados: 7,45 e 18. mingos e feriados. 6.45 e 14,15. 

Ponto em Bragança: Ponto em São Paulo 
PRAÇA RAUL LEME N.º 10 BAR ESTRELA - Rua Mauá 

TELEFONE 109 n.0 630 - TELEFONE 4-6905 

Associação dos amigos de São José 
'No dia 6 de janeiro Ultimo, T,a 

capefa do Ginásio de Sã" Rznto, te
ve lugar a solenidade eia la. co
munhão do primeir,, grupo de "Lí
rios" da Associação <los Amigos de 
S. José •. A's 7.30 horas, foi rasada 
missa pelo Revmo. D. Bento Pi
cker, o. s. B., que representou no 
ato o Exmo. Revmo. Dom Domin
gos de Silos Schelhorn. O. S. B., 
Abade de São Paulo. 

A seguir, em tocante cerimonia, 
foram pn.">nuncia.das pelos néo-co
mungantes as palavras de renovação 
elas promessas do batismo. 

Após o ato religioso, foi oferecido 
um "Junch" aos associa.dos e as fa
m:lias presentes. 

O Revmo. snr. Dom Bento Pi
cker: o querido Padre Diretor da 
Associação, com pal:-,vras carinho
sas saudou os comungantes e os 
seus Pais, lembrando as promessas 
dos meninos. renovadas junto ao 
altar naquela manhã. 

Pa}mae ecoaram no amplo salão 
Foram batidas varias chapas foto
graficas. 

A's 14,30, na séde-social, que aPre
:,:entava- aspecto festivo, _realizouase 
a entrega dos diplomas e terços aos 

"Lir~. de· São José" que fizeram 
a la. comunhão: ·Adalberto Gomes, 
Cataldo Micolis Fill'íd, Olaudio 

. Fonsl, Decio Fonsi, Eduardo Ma~ 
c:uesi. Felipe Antonio Marra. Luiz 
Natale e Nlc0lin0 Lamonaco. 

Receberam todo!< objetos de utill•· · 
dadee e livros oferecidos peJos 
"amigos de São José". Reinou m• 
tensa alegria. 

Dlscursou O autor ·. desta repor• 
tngem. ciue exaltou a significação 
e.a festa. · lot:van<l'o os néo-comun• 
ga.ntes e a Diretoria atual. Salien• 
tou o trabalho de apostolado exer· 
cido Pelo ar. Euclides Ferreira Al-

. ves, preparador dos "Lirios" coo 
mungantes. 

Foram, em seguida, entoadas can• 
ticos pelo~ menores. 

No palco, atuaram, recebendo 
. aplausos d:a · grande assistencia. o 

prof. Macaso, que exibiu numeros 
de ilusionismo e o humor,:ta Ca
tumbi. 

A festa dos santos Reis, marcou 
o inicio feliz de um Período mais . 
brilhantl~ da. Associação dos Ami~ 
gos de- São José - Va.ntuilde José 
Brandão 

···················································································: . 
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Paulo, eremita 
·• ~- Paulo, o Prlm.eiro eremita no 
lEgipt.o, nasceu na Tebaida no ano 
~ aproxima,da,lnente. De pais cris
tãos recebeu O filho educação apri
morada. Fávor~idos pela fortuna 
J;JU<l:era.m proporcionar-lhe os meios 
para se instruir nas ciencia.s gre
gas e egipeia.s. Paulo na. idade de 
JS an?S ficou orfão de pae e mãe e 
propr:etario de grandes bens. Seu 
coraçao, porem, não apetecia. os 
p--azeres do mundo· pelo e.outra.rio 
sua maior sa.tisfaçã~ era servir a 
D€'Us na Pratica das virtUdes cris
tãs. Paulo contava 23 anos, quan
do a grande perSe(;'Uição de Decio 
r-e extendeu tambem sobre a The
ibaida. O inimigo não po-upou es
forçoS para afastar as almas da 
doutrina. de Cristo. Bland.icias e 
torturas entraram eL1 ação para 
conseguir este fim. Paulo, imPres
sionaido com o que via e com re
ceio de não ter· força para enfren
tar o martírio, :::ugiu para o deser
to com a intenção de lá ficar en
CJ'l:2..Uto dUrag.5e a perseguição. Pe
netrando mais no deserto um dia 
encontrou uma grande gruta. que 
no tempo da rainha Cleopatra ti
nha servindo de sconderijo a orimi
li.osos e moedeiras falsos. Paulo re
solveu passar o rest.o da vida na
quela gruta. Agua receberia da 
fonte que lá se achava e uma pal
meira lhe forneceria alimento e !o
lhM para se cobrir. Quando es
ca.ssearam os frutos, Deus lhe ·man; 
dou um corvo que lhe trazia pãó 
todos os dias. pelo espaço de no
venta an0s Paulo morou naque1a 
gruta, sem que tivesse visto mais 
ro<to humano. 

Quando contava 113 anos rece
beu a visita de santo Antão. · Este 
santo varão, eremita como Paulo, 
tinha noventa anos e, julgan<lo-se o 
homem mais velho do mundo. com 
tal pensamento se envai:J'eceu. Deus 
lhe revelou a. existencia dum ente 
mal.« idoso e mais santo que ele e 
lhe ordenou que o Procurasse: sem 
saber para onde se dirigir, pôs e>ua 
confiança em Deus e entrou no de
sert-0. Tendo andado metade do 
dia. encontrou um desconhecido. ao 
qual pediu informações relativas á 
morada de Paulo. O homem sem 
dizer palavra, Indicou com a mão a 
direção e fugiu. Dois dias e duas 
r.oitee> pisou ,Antão a areia do de
serto. quando aPercebfu uma. [oba 
faminta, que fugitiva Se eséondeu 
m>"l1s gruta. Antão foi-lhe ~o en
calço e penetran::!'o mais no inte
rior da ~ruta, viu-se d.•ante da ce
la de 'Paulo. Este vendo-Se desco
berto. fechou-se no seu e~conderi
Jo e Antão pôs-,;,e a orar até que> o 
eremita $e resolvesse a aparecer. 
Depois de muito esperar, a Porta s.e 
abriu e Paulo saiu da sua cela. os 
dois se abraçaram e apesar de nun
ca se terem visto na sua vida, cha-
----- --------, 

maram-se pelo nome. reconhecenJ:o 
no seu encontro uma singular. per
missão .da divina . Providencia. 

"Afinal achaste, - disse · Paulo 
a Antão - a quem Procuraste. ~ 
tás vendo um homem que daqui a 
pouco será pó e cinza"'.. De_po!s pe
diu ao hosped,e informações sobre 
o estado das cousas no mundo, so
ibre a oereeguiçã.o etc. a qUe An
tão resPOndeu do modo que lhe era 
possível. 

Enquanto dialogavam, velo o cor
vo e trouxe d•1:i.s · rações de· pão. 
Vendo isto Paulo, cheio de admira
ção disse: "Vê. como Deus é bom e 
misericordioso, mandando-nos · o 
r,osso manjar. Noventa anos aqui es
tou e recebe diariamente um pãozi
nho; por cau.sa d'a tua visita man
dou-nos hoje ração dobrada". Nist~ 
os dois varões reconheceram a 
obra da divina Providencia. Muitas 
horas permaneceram em coloquio 
e a noite passaram em oração. No 
eia seguinte d~e Paulo ao comPa
nheiro: ''Muito tempo sabia que 
morava nesta re<lon:l'eza. Estando 
eu no fim d'e minha vida. Dl'~ tP 
mandou, para dar sepultura ao meu 
corpo". Antão se entristeceu com 
estas palavras e pediu ao santo 
eremita, que. indo· ao céu, o lt>vas
se consigo. Este, Porem, re~ponden: 
.. E' a vontade , divina qUe fiques 
ainda a!gum temno no mundo· para 
o bem daqueles Õue em ti veneram 
seu mestre". Pediu então a Antã~ 
que fos,,e bu.«car o wanto que tinha 
re,•ebido de Santo Athanasio p11·a 
nele envnlver o "'"u coroo morto. 
-r0 to ele fez pnra Antão não precl<;-0.r 
;-er te«t:,munha ela sua morte e Pa
ra ú-stemu,-,har seu gr'l.nde resneit,, 
n·o !'-'l'i'ln,J,-, Bisno. 011\' tanto sofrera 
em d°-fesa da sua fé. 

Antão foi a1,re,,.~aaament.e cum
orir a ordem do rn,nto el'ew;ta. A' 
Per!(untà c'0s r0u,,_ Trm"i.,~~ ,JP habito. 
onde ~'E' t.i,,ha ~·em..,rad!) tanto rei;
n0nneu. ",\i r'J-, mim pol:)~e p,•rador 
oue mni injuck1m,:,nt" lev<, o 'r.i;m<' 
de m,,ng-e! Eu vi F,l:as. eu vi s: 
Jcã,, nn de,;crto. E'll vi Paulo no 
f)"lraisn ... Nacl,a mni~ fa'ou. O me
do eh r>ão mai~ encnntro.r c.-m vHa 
o Pr0 mita Pauh. nãn o c' 0 txou de
morar-se no convento. Tomnu o 
manto 1e Athanasio e com ele PÔ~
se a caminho para a gruta. Antes 
ele cheitar. viu a alma r\,) san~o va
sâo rodeada de grande esplendor, su
bir a 0 céu. acnmnanha,-ja de anjos. 
profetas e A pn°tolos. 

Impressionado com R visã:> ··con-" 
tinuou a jornada até cr.ce;ar á mo
rada de Paulo. Ao entrar nil gru
ta d2n:irou-se-lhe um au<Jdro 5:ngu
larissimo. Lá estava P'.'.Ulo de joe
lh= com os bra~os abertn~ em cn.1z, 
a cabeç<t elevada · ao ci-u - imov?I. 
Si Antão ao nrincipio inlgou ver 
o santo homem em ora,~ão. Vgo se 
c0nvenceu de que tinha um cada-

<<Santos . I terra 
Realizaram-se, afinal. as tão desejadas elei

ções ••• 
Graças ~ De...s, micia o l:.rasU un,a no~a fase· 

de vida em que a opinião publica agira como 
orientauoxa de seus destinos. Após tantos e tan
tos anos de apatia e ostracismo, volta nosso povo, 
cheio de entusiasmo, a escolher livremente aqueles 
que julga dignos de representa-lo na direção cto 
pais ~ na organização das leis que o hão de reger. 

cun grande interesse vêm sendo seguidas 01a
riamemo as apurações das urn~ aoertàs nos di
ferentes recantos de nossa Patria. Pelos resulta
dos já verificados, pociemos ir tirando _aigumas 
cvilclusões a respeito da infiltração comumsLa,- que 
se tem feito notar sobretudo em São Paulo; Rio, 
hã..a, Pernambuco, Ceará e Maranhão. 

E' profundamente lamentavel que Santos, a 
bela terra palmilhada por Anchieta, que recebeu 
tão abundantemente ~· sementeira da fé e do· pa
triotismo, venha sendd transformada num verda
deiro nucleo bolchevista. 

Poderá, efetivamente, o berço de Braz Cullas 
e dos· Andradas, c:esejar al~um dia, em plena cons
ciencia e com sinceridade, que sejamos governados 
por uma potencia estrangeira, ~ujo exot~co regime 
tem por alicerces a mais despot1ca das ditaduras e 
o mais grosseiro materialismo? 

Será que o povo desta hospitaleira cidade praia
na clamou pela Democracia, pelo direito do voto, 
com o unico objetivo de eleger indivíduos que em 
terras brasileiras não passam de agentes e delega
dos de Moscou? 

Infelizmente é O que parece, se atendermos á 
elevada votação que obteve o P. C. B. neste impor
tante porto de mar, que evidentemente foi um dos 
principais _visados pela tatica de conquista verme
lha em nosso litoral. 

Terra de numeroso operariado, onde as difi
culdades de após-guerra aliadas á ignorancia mul
tiplicam as priYações e os erros, faciln:ente _e~
contraram éco as promessas de um paraisa utop1-
co, feitas pelos mistificac'.ores a serviço da U. R. S. S. 

Entretanto, numa época de carestia de vida, ,a 
mesmo de miseria, nela não se encóntra tão facil
mrnte quem queira trabalhar - já não dizemos 
quem o saiba. . . Ha. por exemplo, uma grande 
crise d~ empregados para o· serviço domestico, alem 

,, 
de ·h.. n eh i e ta>> 
Jufüt de Freitas Guimarães Ablas 
de prodigiosa falta· de quem queira ocupar-~ • 
muitos outros serviços indispensaveis. 

Não .se pode, em absoluto, atribuir o elevado! 
numero de votos, que optiveram os candidatos ru
bros aos atuais sofrimentos que atingem o povo -
os quais são igualmente comun:~. a inumeros mor
tais ,,tivos e honestos, que os vem encarando com 
. coragem e resignação - mas tambem a uma falsa 
ccné.epção da doutrina de Marx e Lenine que mui
tos apresentam, como · curiosa solução aos mais 
ccm1.J(,xos problemas sociais, da seguinte maneira: 
"Você tem quatro ternos; terá que me dar dois ••• "; 
essa, sem duvida, a noção · que muita gente tem 
ào advento comunista! · 

Acordem os sàntistas enquanto é tempo, e 
lembrem-se da tremenda responsabilidade que lhes 
cabe na defesa da integridade e união nacionais.. 

Impõe-se. uma forte reação cont-ra · esses ab
surdos: urge amparar toda essa pobre gente,· de 
fato 'muitissimo inàis pobre ntoral e intelectual• 
mente que no terreno material, e é preciso faze-la 
com O espírito cristão de caridade e justiça social. 
Não são · de modo algum cabíveis as dissenções 
partida.rias, ou os apaixonamentos pessoais, em 
momento de tamanha gravidade como o que ora 
atravessamos. Se para isso não atentarem os bons 
brasileiros, maiores surpresas, e bem mais desas- . 
trosas, nos virão ao encontro dentro em breve. 

A' vista de tanta: contusão, tanta maldade e 
tão grandes perigos, uma coisa· nos consola e en, 
.uma humilde capelinha, Nossa Senhora vela pelt, 
che de esperança: do alto do Monte Serrat, eni 
futuro de seus filhos, com carinho maternal. 

Quis Ela que parte das hostilidades desta ter
rível hecatombe, de que acabamos· de nos livrar, 
terminasse n0 · mês que lhe é consagrado: o mês 
de Maio. · 

Quis ain.da que cessasse por completo o rumor 
das armas furiosamente destruidoras, no dia de 
sua Assunção ao Céu, em Agosto. 

Permitindo, pois, que se realizassem as elei~ões 
durante a novena preparatoria á festa de sua Ima
culada Conceição, parece assegurar-nos a Virgem 
,Santíssima que nosso Brasil continuará sendo 
sempre a gloriosa Terra de Santa Cruz, do Cristo 
Redentor e da Senhora Aparecida - queiram-no 
nu não os incredulos, bem como os maus patrio
tas .•• 

Santos - Dezembro de 1945. 

ver diante de si. In,edlatamente 
disPôs o necessario par:>,. dar sepul
tura. ao d'efunto. Envolveu o e.arpo 
de seu companheiro em o manto de 
santo Athanasio, como tinha sido 
a vontade do falecido. P:ira fazer 
uma cova, ficou embaraçado, dado 
que rilto exist.ia' nó luga:r instrumen
to nenhum que lhe pudesse ~emo · 
\"er a terra. Deus veiu em seu au
xilio. Da · floresta; proxima vier'lm 
dois leões, os quais com grandei; · ui
vos se deitaram aos pés áo cada- . 
v ... r;. depois de terem asdm dado 
fina} <l'E> ~ua gratidão. eqcavaram na 
t"rra uma abe1 tura as::á~, larga e 
funda para nela poder-ss sepultar 

o corpo do santo Eremita. Antão 
rezou. sobre o d'efunto e sepult,m-o. 

A unica roupa oue de Paulo existia, 
uma tunica feita de folhas de pal
meira, Antão a Jev,,u c0mo lem

brança. preciosa e dela se sema só 
no• grande 0 dias .de. festa. 

,~~ .. i~r~f/1\ r,oderoo .. 
PRAÇA DA S:t N.o'I63 

SÃO PAULO ' 
~ n~çJ~ ~o .. : ~~ -~}9'1 t'. . ~.,,, S, .pauJ.o, ,S(?,gUndo .. O C!),foulo _ de 

S. Jcrunimo, morreu. no ano de 341, 
tendo a idacle de 113 an0s. 

LER E PROPAGAR O 
ts&!& )'Jii.ii &JlSL A 

"L E G·I O NA RI O" 
E' DEVER DB TODOS 
OS CATOLICOS 

DACTILOGRAFIIX 
TAOUIGRÁFIA. 

O Meihor Ensino 
Pelo Menor Preso 

N 
ÃO é o discipulo maior que o 

mestre, nem a sorte dos fi
lhos de Deus superior á que 

foi reservada á Igreja, a qual, se
gundo as palavras do Redentor, 
seria perseguida pelas potencias da 
terra, dilacerada por heresias e 
cismas, e que haveria escandalos 
em seu seio, crescendo o joio ·junto 
do trigo. Não fosse a Igreja divina 

ET VETERA: dição, contra· os Sacramentos, con
tra a intercessão dos Santos, con
tra a Ave-Maria, contra o culto da.ti 
imagens, contra tudo enfim que 
lhes pudesse lembrar o misterio de 
um. Deus que se fêz homem, supre• 
íno objeto do culto cat'olico. 

e não poderia subsistir á rudeza 
desses golpes. Não fosse a graça de 
Deus e seriamos devorados pelo 
principe deste mundo, pela pru
dencia da carne, esse monstruoso 
compost9 de malicia. e de iniqui
dade 

* • * 
E assim como na ·vigencia do 

Velho Testamento vemos a confu
são social, o comunismo e o cesa
rismo tota!itario como consequen
cia do .. non serviam" de Lucifer, 
como consequencia do naturalismo 
e do panteísmo, do mesmo modo 
vemos a partir do Novo Testamen
to que todas as heresias, qualquer 
que haja sido seu ponto de par
tida, seus variados nomes e suas 
varaidas formas, todas têm de 
~omum o fato de deformarem o 
ilogma da Incarnação do Verbo 'e, 
oor via de consequencia, resvala
rem para o panteismo, para o fa
talismo, para o comunismo. 

. Ao lado da Igreja nascente, ve
mo~ se insinuar a heresia dos ju
daizantes ou ebionitas. A ela se 
referem São Pedro e São Paulo em 
suas Epistolas, Eram judeus cris
tianizantes ou cristãos judaizantes. 
Distinguiam-se do resto dos judeus, 
porque reconheciam em Jesus Cris
to o Messias; separavam-se dos 
Cristãos porque não admitiam a 
divindade do Salvador. Negavam 
portanto o dog~a da :i'.ncarnação e 
adotavam o panteismo oriental, se
gundo o qual o Messias era o mais 
elevado dos espíritos emanados de 
Deus. Até aqui o erro religioso. 
Não lhes faltava, porem, o erro 
social. Professavam a comunidade 
de bens, não como um conselho 

corpo 
mas como uma prescrição que tal· 

sarnente imputavam aos apostolos. 
Permitiam, ademais, a poligamia. 
E vemos assim que desde os pri
meiros dias do Cristianismo, a ne
gação do dogma fundamental da 
Incarnação · se caracterizou pelo 
panteismo e pelo comunismo. 

O mesmo podemos afirmar dos 
gnosticos de que provieram os 
maniqueus. Negavam, como os 
ebionitas, o dogma da Incarna<;;ão. 
A diferença, porem, ~ que enquan
to aqueles negavam a divindade de 
Cristo, éstes negavam sua huma
nidade. Pratkavam a doutrina 
panteista da emanação, de fundo 
oriental, o pantelsmo da materia, 
principio emanador do mal; e o 
panteísmo do esplrlto, cujo princi
pio emanador era o bem. Profes
savam, assim, o horror das coisas 
materiais e se afastaYam do casa
mento. como perpetuador da ma
teria, principio do mal: e ·da posse 
dos bens t~rrenos. como apego a 
um mau principio. Mas como todas 
as seitas que ousam reprovar a 
união legitima dos sexos e a legi
tima propriedade dos bens, calram 
nas piores torpezas e na mais cras
sa subversão da ordem social: -
eram verdadeiros socialistas e co
munistas. Suas inscrições desco
bertas no seculo passado na Cire
naica dão-nos um valioso testemu
nho das ideias desses gnosticos ma
niqueus. Uma coloca na mesma 
plana Thot, a divindade lunar dos 
eg!pcios, Kronos, Zoroastro, Pitá
goras, Epicuro, o persa Mazdac, 
João e Jesus Cristo, afirmando que 
todos eles unanimemente ensinaram 
a comunidade de toda propriedade. 
A outra inscrição diz: - "A co
munidade àe toaos os bens e das 
mulheres é a fonte da justiça di
vina, e a perfeita felicidade para 

místico de satanaz 
os homens bons tirados da popu• 
laça cega." 

.. ~ .. 
O mesmo poderíamos dizer dos 

patripassionistas, do arianismo, do 
pelagianismo, do nestorianismo e 
de outras heresias do periodo da 
definição dos dogmas. 

Para evitar a monotonia, citemos 
apenas' ~ exemplo do nestorianis
mo. Todas as heresia.i" precedentes 
haviam posto em duvida a exis- . 
tencia, ora da Divindade, ora da 
humanidade de Jesus Cristo. O 
nestorlanlsmo veiu explorar um 
outro filão heretico, aquele qué 
não mais tocava na existencia. mas 
nas relações naturais e nas opera-. 
ções re:!iprocas das duas naturezM 
existentes' no Salvador. Foi. por
tanto, atacada a unidade da Pes• 
soa. como havia sido a dualidade 
de natureza. Nestorio, Arcebispo de 
Constantinopla,· afirmava que havia 
dualidade de Pessoa, como havia 
dualidade de natureza. Segundo ele. 
havia -em Cristo duas pessoas ·co
locadas uma ao lado da outra. 
unidas exteriormente e moralmen
te. Escandalizava-se da denomina
ção de Mãe de Deus universalmen
te dada a Maria: e sustentou que 
se devia dizer simplesmente Mãe 
do Cristo,· e que o homem nascido 
de Maria devia ser denominado 
Teoforo, ou o que leva a Deus, 
como templo em que Deus habita. 
Portanto, a Incarnação nada mais 
era Que uma simples habitaGão do 
Logos em Cristo, o que equivale a 
dizer que o Verbo eterno não se 
havia feito homem. Procedia essa 
heresia do manfquelsmo, e com os 
erros a que deu causa, sobretudo 
depois de desenvolvidos por Euti
ques, descambou para o primitivo 
gnosticismo panteísta. 

* • * 

Passemos, porem, á Idade Media, 
Podemos dizer que a cruz e o cres
cente sfto bem os simbolos repre
sentativos da luta entre as ,duas 
Cidades nessa fase da Historia. São 
Tomaz de Aquino, com a Suma 
contra os gentios, e Carlos Marte! 
detendo pela espada o avanço., dos 
infleis na Europa. cristã, são os 
seus homens representativos. Ora, 
o islamismo se r,estabeleceu sobre
tudo, á custa do arianismo, do nes
torianismo e do eutlqueismo que 
infestavam a Igreja no Oriente. 
Els, mais uma vez, as heresias 
combatendo o dogma da Incar11a~ 
ção do Verbo e da Maternidàde' 
divl'na de Maria, 0 • e. abri11<1oi as 
portas á 'bó.:;:;b~rie, · p<Jrtadora> do 
d~i~.io fatalista e do .aviltamento 
da mulher. . . 

Do oriente os restos dessas seitas 
gnosticas s~tiêm para a Europa, e · · 
começam a infestar com suas dou
trinas a Bulgaria, a Croacia e â:'. 
Dalmacia. Penetram nas caravanas , 
de peregrinos da Hu;grla e não 
tardam a surgir na Italia e ·no ·sul 
da França. Esses chamados bulga
ros passam ao territorio dos albi
genses. E eis-nos diante da segun
da grande frente de, combate .con
tra os inimÍgos do . <logrr:a da .In
carnação e da ordem social, ·na 
Idade Media, 

E é quase. · escusado dizer que 
caíram. nos mesmos erros sociais, A 
propriedade, a justiça, o matrimo• 
nio, a hierarquia social não foram 
menos combatidos ·por eles do que 
a Religião. Neles tambem encon• 
tramos o germe do Comunismo 

• ·* * 

E a esta 'altura convem'.assinala, 
uma outra·. característica comum 
dessas heresias .através da Histo
ria .. E'. o misterio de suas socieda
des, de seus juramentos, de seu, 
sinibolos, de sua fraternidade sub•, 
terranea. 

Santo Agostinho descreve as ce• 
.rimonias secretas dos gnostico1 
'.maniqueus, em que tomara partE 
em sua juventude. Re;iroduzem 
·elas· as praticas ainda hoje segui· 
das pelas sociedades secretai,. os 
historiadores da heresia alb1,;er,se 
e dos templai:ios tambem nos es• 
clar<.>cem sobre essas in,iciações se· 
.eretas. E· se ·ha continuidade d~ 
hção no Corpo Mistico de Cristo, 
potque' não haverá essa mesma 
,continuidade no Corpo Mistico de 
Satanaz? Se ha um plano de Re
denção, porque não haverá um si· 
.mile carieato que s<>r'• o plano de 
perdi,;;ão? Esse encadeamento das 
heresias no erro teologico do pan
teísmo e do nat1.1rallsmo, e_no erro 
social d·o socialismo e do t:omunls
mo rião está a indicar sua filiação 
subterranea, mais de uma vez com
provada pela solidariedade do es
.Pirito heretico através dos seculos? 

.. ·- •· 

Os albigenses professavam o 
mesmo panteísmo dualista dos ma
niqueus. Rejeitavam o dogma da 
Incarna9ão do Verbo; negando a J 
igualfütde das tres pessoas divinas, 
com os arianos; rejeitavam tam- 1 
bem a humanidade de Jesus Cristo, ·E' o que veremos ao estudar o 
reduzindo-a a um puro fantasm'a, ', · 'r,i'otesfantismo; élll suas r:lações 
com os clocetistas e seguidores de com a sheresias anteriores e os 
1'~utiques. Demonstravam grande erros desencadeados sobre o mun-
odio contra a Igreja, contra a tra- ! do da Renascença aos nossos dias. 
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illstro~ão ~astoral ~ o P a ~ a P i o Cinquentenari~ 'da inau .. 
guração da Igreja do Co::: 

~ação d~ Jesus em 
Piracicaba X 11 so~re os Sacramentos Quando no mês de agosto de 

1889, o Santo Padre Leão XIII 
despedia-se dos primeiros Mis
sionarias Capuchinhos que par
tiam para o Estado de S. Paulo, 
como testemunho de sua bene
volencia deu-lhes uma estampa 
do Sagrado Coração de Jesus, 
recomendando ao Superior, Pe. 
Frei Felix de Lavalle, que pro
pagasse no Brasli a devoção ao 
mesmo SagraC:.-0 Coração, como 
base para todo o seu apostolado. 

(Conclusão da 3.ª pag.) 

jlllen,to e r.1eLhomr~n,te ~orre~on
dentes ás disposições cspirituai~ e 

fisica dos fieis 
EDIFICANTE PROCEDIMENTO 

DO SACERDOTE NAS SACRAS 
FUNÇÕES - Será mister recordar 
q•1t; a ~d~rn:strac;fio dos Sru~r,:n'l1e-n
tos e a celebração do S. Sacrificio, 
cx-ni.o em geral todas as funções sa. 
gradas, devem ser realizadas com 
edificante piedade e dignidade? Pois 
que se, bem que não é verdade que 
só na Liturgia pode,se er,contrar 
remédio eficaz para o alheamento 
rlos eSi!)iritos dos misterios da fé 
todavia seria hoje mais do qtte nun
ca inescusavel que os ministros do 
a:tar celebrassem tais funções de 
modo desleixado, frouxo, puramente 
m.eea1lco, afastando assim os fieis 
d;, assistencia aos oficios divinos, 
iescont.cntando e ·mantendo distan
t:ados, por assim dizer, do recinto 
Q0 santuario aqueles que de fora 
trem acercar-se da luz. Que o ~a
terdote ,portanto Ostente sempre nas 
iacras cerimonias aquela magestade 
.\sem afetação, que é de sinal de fé 
profunda e interno recolhimento. 

Altamente louvamos todos Os cui
<!ados e esforços tendentes a iornar, 
igobretudo nos domin.e:os e outros 
:no sempre mais · edifis:ante para o 
<lias antos de g-uarda, 0 serviço divi. 
povo c:-ristão. Porque o fim ultimo 
dr todas as funções sacras é render 
glória a Deus e fazer crescer os 
fids na graça. A este fim tudo deve 
v.onvergir, tamhem a impressão psi
coloirica que deixam as cerimoni_as 
cc:-ksiásticas. Não se vai no domm. 
P."0 á igreja como a uma audição mu
;ical ou aprazimento estético, mas 
wmo á expre~são e atuação sempre 

r-enovada dos louvo-
~es · e glorificação do Senhor, segnn
lo a sublime palavra do A?ostolo 
;. Paulo: Ei autem qui potens est 
1rnni.a faeere superabundanter quam 
1etimus aut intelligimus, secundem 
rir'tutem, quae operatur in nobis, 
1psi gloria in ecclesia et i,n Christ~ 
{esu in omnes generàtiones saecult 
JaE>Culorum. Amen. (Ef. 3, 20-21-) 

Qnanios fieis ,hoje se devem es. 
limar felizes, se privados como es-
12 o de tudo o que poderia natural
nente tocar e mover o seu coração 
aada obstante ainda tem a Missa e 
&!' Sacramentos, embora na forma 

- mais simples e destituída de todo 
esplendor externo! Tais são os sol
dados na linha de combate ou quan
tos vivem nos campos prisioneiros 
!ais as numerosas l)Opulaçõcs, cujas 
igrejas são apenas um amontoado 

_ fo entulho e cinzas, ou aos quais a 
· !>erseguição violentít' e tirou o sacer

fote e o riltar e que não podem re
. r:eber os Sacramentos senão ás ocul

tas e ra1<1s vezes. A todos estes o 
· amOr e a graça de Cristo devem bas. 

~i-. e como este tesouro se sentem e 

são deveras já ricos. 
A "OPUS OPER:'\.TUM" E A 

"OPUS OPERANTIS" 
Os Sacramentos, para usa.r a 

linguagem da escola consagrada pe 
lo Concilio de Trento (Sess. 7,. can. 
8), conferem a graça ex opere ope
rato. Contudo a disposição e, coope
ração <los y_ut: 0~ 1c..._c:.:,~a1 concor~ 
rem com a ação sacramental á ob. 
tenção do escopo proprio dos mes
mos. 

Este concurso da vontade hu
man"l é tão essencial que, segundo 
a doutrina da Igreja ninguem che
gado ao uso da razão, pode receber 
Yálídamente, e menos ainda digna 
e frutuosamente, um S«cramento, 
se não tem as necessarias condições. 
Deve abrir a alma ao Sacramento e 
·á t,,rrnt1t,~ da -sraça, a fim de que 
essa po;sa livremente inunda-la e 
enche.la. 

Mas a "benignitas et humanitas ... 
Sa1vatoris nostri Dei" (Tit 3.4) não 
5e manifesta com maior esplendor 
que na eficácia dos Sacramentos, 
nos quais sua bÓndade e amor para 
com o homem chega ao limite ex
tremo do possivel. Este limite o 
homem o traça ele mesmo c0m o 
ato de sua livre vontade c de sua 
propria responsahi)idade. Tal é, por 
ex., em cer!-as condições o poder do 
Sacramento dos Enfermos, que até 
ao moribundo já privado da cons
dencia a simples unção pode livra· 
lo dos pecados mais graves, e con. 
ferir.lhe a graça sobrenatural e as
segurar-lhe o_ direito a bem-aventu. 
rada imortaliclacle - sob uma con<li
ção, porem: que ele, ainda no uso 
dos sentidos, mesmo no ultimo ins~ 
tante. tenha de qualquer modo, seja 
apenas com uma oontriçã 0 impe!'. 
feita detestado seus pesados e vol
'lado o coração a Deus. 

(continua) 

Atendendo a essa sugestão, 
que para eles era uma verdadei
ra 0 rdem, os primeiros Missiona
rios Capuchinhos dedicaram ao 
Sagrado Coração de Jesus a pri
meira igreja da Ordem que 
construiam no Estado de São 
Paulo, em: Piracicaba. Iniciada 
em 1891, foi solenemente inau
gurada em 12 de dezembro de 
1895, com benção pontifical da· 
da pelo Exmo. Sr. Bispo Dioce~ 
sano, .que se achava em Piraci
caba para a visita pastoral, D. 
Joaquim Arcoverde de Albu
querque Cavalcanti. 

Para: comemorar esse glorioso 
cinquentenario, a Igreja do Sa
grado Coração de Jesus foi sa
grada no dia 31 de dezembro 
ultimo, e dia 1.0 de janeiro pp.,' 
foi celebrada nela solene Missa 
Pontifical. 

Medicação auxiliar no trata
mento da sífilis. 

A VOZ DO -POVO t A VOZ DE DEUS 
Milhares de atestados que confirmam a excclencia do "GALE
NOGAL" representam a Voz do Povo. Dores de cabeça mar
tirizantes continuas, Reumatismo cronico ou agudo, Dores 
nos ossos e nas juntas, Espinhas, Erupções da pele, Feri
das antigas, rebeldes ulceras, Queda do cabelo e barba, Pur
gações dos olhos e ouvido, etc., são muitas vezes manifesta
ções de Sififis, sendo neste c.iaso indicado o 

,Energirn auxfüar no tratamento da §ill.Hs, como remedfo efl
caz. Devei;; usa-lo para colher seus beneficos resultados. 
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Indicador Profissional 
A D V o G A D o s M É D I e o s Dr. Celestino Bourroid 

Dr. Vicente Melillo 
Praça da Sé, 23 - 2.0 andar 

Sala 215. 

Dr. Plinio Corrêa 
"' de Oliveira 

!tua Quintino Bocaiuva, 176, 3.0 

,1t1dar - Sala 322 - Tel.: 2-7276, 

Or. Francisco P. Reimão 
Hellmeister 

Rua São Bento, 224 - 1.0 andar -
Sala 3. - Te).: 2-1543 - S. Paulo. 

Dr. Carlos Morais 
de Andrade 

, tua Benjamim Constant, 23 - 4.0 

andar - Sala 18 - Tel.: 3-1886. 

Dr. A.11.tonio Firakoshl 
ADVOGADO 

Rua Colombo, 300 
CURITIBA - PARAN~ 

ENGENHEIROS 
Amador Cintra do Prado 
E'1~·ARQUJmO 
~~a religiosa. celégios. r!;l~ 

aidêneias Coletivas 
--- ~9.---~Ó,. ~-l - ~ 

Dr. Vicente de Paulo 
Meli!lo 

CLtNICA MÉDICA 1·· 

Cons.: R. Marconi, 34 - 6.o andar 
- Apart.0 63 - Tel.: 4·8501. 
Res.: Av. Agua Branca, 95 -

Tel.: 5-5829 

Dr. Camargo Andrade 
DOENÇAS DE SENHORAS 

PARTOS - OPERAÇOES 
Da Ben. Po11uguesa, da Materni

dade de S. Paul~ r 

Cons.: R. Senador Feijó .n, 205 ..... 
'l'el.: 2-2741. - Das 14 às 18 horas. 

§ábado : Das 10 às 12 horas. 
Res.: Rua Rafael de Barros, 451 

T..:,L; 7-4563 

Dr. Hugo Dias de Andrade 
Tratamento pré-natal tda crianç11 

e <l!I gestante, do parto e da 
lact,a~o).' 

Co.1?,s.: ~qa Líbero Badaró, 1~1 ,.. 
d~ 15 às 17 bs. - TeJ.: 2~2210 
&$.: · Ru~ Thomé (}~ So~ 517 ~ 

das ~ às ~ 115. - '.I~l.; -ij-0565. 

Res.: Lgo. S. Paulo, 8 ,... '.fel.: 2-2622 

Cons.: Rua 7 de i\t,ril, 235 _ 

!>as 2 às 5 horas, 

Dr. Reynaldo Neves 
de Figueiredo 

DO HOSPITAL DAS CLtNICAS E 
SANATóIUO SANTA CATARINA 
CIRURGIA DAS VIAS BILIARES 
Cons.: Rua Marconi, 84 - 3.o an
dar - Fone: 4-8717 - Das 14-às 

16 horas, 
Residência: Av. Pacaembú, 104_4 -

Fone : 5-2625 

HOMEOPATIA 
Dr. Artur Rezende Filho 

Médico homeopata da C. A. P. da 
Sorocabana. Diretor clínico do Am
bulatório HomeoplÍ,tico do Carmo -
Coi:µ,;.: R. Senador Feijó. 205 ...;. Te
lefone: 2-0839 - Res.: 8-6411. -
Marcar hora,· das 3 ai; 6 horas · pelo 

t,Jefo= • 2-0839. · 

O Rosário de Nossa Senhor a 
Q Santo Rosario apareceu -j':omo 

tal no seculo XIII. 
l!lis como o SantQ Padre Pio IX, 

numa Encicliea, nos conta a. sua 
origem: "Nenhum de vós ignora, 
veneraveis irmãos, os tormentos e 
lutas que os albigenses trouxerrun 
á Sta. Igreja nº fim do seculo XII. 

Esses hereges, produzidos pela 
seita dos derradeiro,s maniqueus, 
cobriram o sul da França e todos 

- os outros países do mundo latino 
con1 seus perniciosos erros~ 

Levando a toda parte o terror 
de suas armas, eles estendiam igual 
mente sua dominação pelas mortes 
e ruinas. 

Contra esse flagelo, J5eus susci· 
tou em s.ia miserfoordia, o insigne 
São DomingQs, fundador da Ordem 
Dominicana. 

Esse heroi, grande pela integri· 
dade de sua doutrina, pelo exemplo 
de -suas virtudes, por seus traba
lhos apostolicos, enfrentou os·· ini
migos da Igreja Catolica. ?-nimado 
pelo 

1
esp!rito do alto. 

Não usou de violencla, nem tra· 
zia armas. Sua força estava na fé 
absoluta na devoção do Sto. ~o
sar!o que ele foi o primeiro a ad
vogar e que seus filhos levaram 
aos quatro cantos do mundo 

Ele previa com efeito, pel;, gra
ça divina, que essa devoção, tal 
uma poderosa maquina. de guerra, 
poria em fuga o·s inimigos, con
fundiria. a sua audac!a, e súa louca 
impiedade. 

E, de fato, assim aconteceu". 
O que não pudera a força das 

armas, contra a. trÜcul,;,p.cia dos 
herejes, alcançou a intercessão de 
Maria, por meio do Santo Rosario. 
Mais de 100 mil se converteram. 
De novo reinou a paz sobre o 
Ocidente. 

Propagada principalmente pelos 
dignos filhos de São Dõmlngos, os 
Revmos. Padres Dominicanos, a 
devoção do Santo Rosa.rio, como 
diz o Papa, estendeu-se pelo mun• 
do inteiro. 

Os milagres obtidos pela inter
cessão da Senhora do Sto Rosa.rio 
multiplicaram-se por tod~ parte. 

De então para · cá, o Santo Ro
sarlo tem sido sempre a arn1a do 
mundo catolicb contra as heresias, 
contra todos os embates do inferno. 
Na epoca atual, em nossos dias, 
porem, haverá essa devoção perdi
do a sua atualidade, a sua efica· 

cil;ti? Não! o Santo ~ ~ 
um canto de louvor â Virgem San• 
ta, tantas vezea recomendado pelos 
Papas desiJe o seculo XIII atê 'noa 
soe dias, é hoje tãQ etklaz e ~ 
atual como no tempo de s·. ;Df!9 
:rningos. r 

Se hoje são talvez ?ll®OS :fre"1 
quentes e menos esplendorosos 01 
milagres, não é por deficiencia. in• 
trinseca da devQção, mas por culpa. 
dos catQlicQs. 

Grande parte de nossas familia.a 
atuais, já não possuem pará. com 
Nossa Senhora. aquele fervor de 
outrora. A devoção ao Santo Ro• 
sario entre .uós arrefeceu bastante. 

O aumento das diversões, de 
todo genero, determinou em muitos 
lares o resfriamento da verdadeira. 
piedade, o abandono do teí:ço em 
familia. Hoje são raras aEÍ casa.a 
onde á noitinha pala e flil1013 : se 
reunem em torno do "ora.torto" da. 
familia para rezar o ter!)o. 

Todavia, prechiamos tanto de N. 
Senhora! São numerosos ós inimi• 
gos de nossa i,alva,ção, e Mari11, é a 
mulhé_r forte que venceu (). demo• 
nio, a Virgem onipotente, sempt'(l 
pronta. a socort·er os seus dev.otoll, 
p1inc!palmente aqueles ciue 'rezam. 
o terço! 

Se as Mães eatol!cas so.ubassem 
pela palavra e pelo EXEMPLO -ln• 
ctttir ·nos ti!hos uma verda,deira. 
deyoçãp á Maria, um amor terno e 

__ '.3-fetivo· para com o terço, mulfu 
lag1·imas tardias seriam poúpadat'I, 

Nossas professoras, nossas cate• 
quistas, impregnem suas catequeses 
de devoção á Nossa Senhora. Mos• 
trem sempre· Maria como model<, 
dos educandos, o terço como gra.!l• 
de meio de honrá-Ia e o exito da 
educação religlofia estará asses,,,.
rado. 

PROF. NICODEMOS 
(De "O Lutador", de Manhumt• 

rim.) 

EMPóRIO, PADARIA E 
CONFEITARIA PAPANA 
Gêne1·ps alime11tícios, pães e 
bisco~(os de todas as qualidades. 
Apronta-se encomendas 1;1ara 
casamentos, batizados, "soiréC$". 

etc. 
AV. BRIGADEIRO LUIZ AN· 
TONIO, 1197 - FONE: 3-7660 

[olé1io ~lo. MD~rto, ~ni Pa,rni ~armelilai 
·EXTERNATO 

Rua. I\Iartinfano de Carvalho n.0 114 - Telefone: 1-6381 
CURSO§ DIURNO§ : PrLrµário 

Admissão ao Ginásio 
t.0 çiclo 

Secundã,i·io {·· 
. ~.º ciclo 

(ginásio) 

(colégio) ~- .. --~ ~ 

lXJ'.J.X~JO;.;U .. U:llX..UXX%llll%.ll.Uill:...:X.:U.l:ZZX%lllXXiXX·~ 
EMPRÊZA AUTO~VIAÇÃO 
São Paulo - Santos Ltda~ 

Cr.$· 20,00 
Onibus diariamente de hora em hora entre São Paulo-,Sanf.os 

SANTO§ S. PAULO 
Rua do C<•mércio N.0 3"2 Bua MàuA N.º 6'70 

Fone·: 6-771 - ·Fone . 4-3676 
~-·-g·g:"'i!:'ii""J'*:lJQ'!'~"!!'==:-!::;;.;~~:...;;.;...;;;.;:.;'õ,.â·',.~~"~-u,.:~~:::::~n~~:c~·~·~ · · a, . ~-
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Adoração ao Santíssimo 
Comemorou-J?e dia 6 pp., 0 primeiro aniversario da Obra de 

Adoração ao Santíssimo Sacramento em Ribeirão Preto. 
Este 1r1ovimento, iniciado em tão boa hora por Sua Excia. Dom 

Manoel da Silveira D'Elboux, como preparatol:io da Adoração Per
petua, no primeiro domingo de Janeiro de 1945, prosseguiu ininter
ruptamente em todos os domingos do ano findo. Os fieis daquela 
cidade, souberam corresponder á espectativa e âs esperanças neles 
depositadas. ~ 

Com a reforma da !greja de São Benedito, futuro templo Voti
vo, num futuro não muito remoto, terá a Diocese a Obra de Ado
ração Perpetua ao San~issimo Sacramento. 

Edicões de << T radicão>> 
1 1 

A conhecida editora "Tradição" 
de Recife, que se tem assinalado 
pela apresentação de obras de gran
de valor, sobre os momentosos prn
blemas que assoberfüam o mundo 
contemporaneo e de mod-0 especial 
o Brasil, acaba de lançar mais um1 

serie de livros, de acordo com o 
catalogo que acabamos de receber. 
São os ~guinte.s: 

"H!Storias do Gama", <;'te João 
Vasconcelos; que enfeixa os dez _m_e-
1hores cont<.>s deste autor, em ed.IÇ'.l.o 
ilustrada; . 

"Estudos sobre Jacques Man
tain", coletanea de varlos artigos 
·subscrlt0$ por nomes eonheck!os ?º 
meio católico brasileiro, a respelt-0 
daquele filosofo; 

.. A revolução de 1817 no Ceará", 
p0r Luis Teix~ira de Barros em que 
e estUdado um dos M>Pectos desta 
revolução que precedeu a indepen-
c encla do Braa!l; -

"' Contra. Nassau ", reedição da co
nhecida obra de Manoel Lubam
bo na qual este paladino do movi-

SCIENTlf ICAMENTE 

.as suas rERmAs 
t Pomada secatlva São Sebas~ 
tlão combate cientificamente 
toda e qualquer afecçfto cuta
nea eomo sejam: I<'eridas em 
geral, Ulceras, Chagas anti
g-as. Eczemas, Erisipela. Friei
ras Rachas nos pés e nos 
sêl.;s, Espinhas, Hemorroi_des, 
Quelmad ura'I!, Eru pç:ões, Pica
das de mosquitos e lnsectos 
venenosos. 

mento católico do nordeste se insur
giu contra as comemoraçóes, que, 
em cert0 tempo, se quizeram tri
butar á memoria de Maurício: de 
Nassau· 

"Pat~iarcá.<: e carreiros", de Ro
drígues de Melo; interessante estu
do sobre tiP0s marcantes do am
biente social nordestino; 

"Informação de Historia e Etno
grafia", por LUiz da Camara Cas
cudo, reunião de oito ensaios. send·o 
<iois €sh.1,:los hlstoricos e sela de 
etuclo€,:a; 

"Olinda e -outros ensaios", de 
Manoe1 LubambO. que consta dos 
seguintes estudos: Olinda. sua evo
lução urba.na; - No tas para um 
estudo sobre a instituição da rea
leza; - O justo preçe; - Da crise 
do pensamento historico no Bra- • 

sll · . 1 ;,Manoel Lubambo", por João 
Vasconcelos; carinhooo estudo da 
personalidade do intrePidp lutador 
eia causa católica no norte do Bra
sil, tã.o cedo arrebatado pela mor!e 
á lid:erança do grupo de inteletuais 
qU<l, em Pernambuco, honra o ca
tolic1smo no BrMil. 

Todos os volumes acima mencio
nados podem e..~r encomendados á 
Caixa Postal n. 552, em Recife, pe
lo serviço de reembol~o postal. 

.tt---------~ 
PRACOS e 
ANÊMICOS 

TOMEM 

0111110 creosota~o 
''SILVEIRA'~ j 

Grande T&nlc:o 

Distin~ão concedida a um 
. arquiteto eclesiastico 

WASHINGTON - (S. I. H ) -
O Professor Frederick Vernon Mur
phy, chefe do Departamento de Ar
ouitetura da Universidade Catolica 
<l'a América foi recentemente no
m<>ado membro da Comissão Na
cional de Belas Artes, organismo 
oficial que serve de consultor artís
tico do Congl'e,.."50, 

O professor Murphy é a maior 
autoridade em arquitetura eclesia.s
tica dos EE. UU. Derenhou muitos 
edifícios catolicos. desta capital, in
cluindo a casa do Delegado Aposto
l1co, o edifício do Conselho Nacional 
àe Prosperidade Catollca, o santua
rio nac1onaJ da Imaculada Concei
ção da Universidade Catolica. a 
Igreja d'O Sagrado coração e mu!to11 
outros edifícios por toda a nação. 
Foi condecorado pelo$ ~eus traba
lhos com a Legião de Honra da 
França e varias distinções profissio
nais. 

EXPRESSO VIAÇiO SiG PAULO ITU 
AVENIDA IPIRANGA, 1120 - TELEFONE 4-4248 

Serviço rápido de -passageiros em confortáveis 
Limousines. de luxo 

PARTIDAS DE SÃO PAULO E ITU 
6,36 - 10,00 - 13,30 - J7,00 

PREÇOS, 
SÃO PAULO A ITU •.• ·.;,,. • ,. -.. ,., .,. 
SÃO PAULO A CABREUVA ,., _ .. , .. .., 
SÃO PAULO A PIRAPORA. ,., ._ • ,., 

&-$ 
C..$ 
Cr$ 

40,00 
35,00 
25,00 

:.rYCXXIIIIXXXXXXIIIXXIXXXXXXXXiXXXIXXXXXXXXXIIXtlXX• 

· OS MELHORES PREÇOS a 
E A MELHOR QUALIDADE § 

PRESUNTO e FRIOS V1NHOS FINOS. FRUTAS, 
BISCOUTOS e BO~ONS - G~OS ALIMENT1CIOS 

EMPóRIO MONTENEGRO 
RUA AUGUSTA, 1559 (Esq. R. Luiz Coelho) - Fone: 7·00.35 

MFRf~ARIA AVENIDA a 
t! 

AV. BRlG.. LUJZ ANTONIO, 2098 - (Em frente à Igreja M 

Jmaculàda Conceição) - Fone : 7 -5453 íl 
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MANTEIGA '' B A N D E i R A N T E '~ ~ 

Assistentes Sociais 

Kdasculinos 
••• 1 

Uma· profissão moderna, com grandes possibilidades 
nas obras sociais publicas e particulares 

• • • 
tviatricule-se · no 

Instituto de Serviço Social 
(Aprovado pela 

Matriculas abertas 

Autoridade 
estadual 

Edesiastica 
permanente). 

de l.º de fevereiro a 

Jnspeção · 

15 de tfo março, 
9,30 " 11,30 hs., e de 20 ,. 

21,30 hs .. as as 

Rua Qufotino Bocaiuva n. o 176 3.º andar ~ 
salas 308, 309 e 310 - Telefone 3=6275 

dias etn Revista LIVROS 
1 

(Conclusão da 2.a pág.) 

Jerusalem não souõe conhecei 
Aquele que ê a Paz. Matou-O. E 

foi destruida por Tito. 

resse foi divulgada? Para que 
efeito? Por uma iniciativa de 
quem? 

Um v e I h o principio forense 
afirma que se deve suspeitar p<Sa 
autoria de um fato, a pessoa que 
dele se beneficiar. A quem apro
veitaria este falso rumor? '.Elvlden• 
temente aos comuriisfa:s. ,-com que 
intuito o espalharam? Para ame
drontar. Para amedrontar a quem? 
A nós, Isto é, a to~as as democra• 
elas, aos clvlllzados enfim. E para 
que amedrontar-nos? E-:idente
mente para conservar as J:)oslções 
consol!dadas, e conquistar outras. 
Se são essas as Intenções da URSS, 
mais uma vez a questão se põe: 
onde estamos, para onde vamos? 

RECEBIDOS 
* • * ~ 

Pensando na imponentlssima re-· 
união de Londres, pensamos tam
bem na triste cena do Evangelho. 
Em Londres, haverá um Enxotado. 
E' o Divino Enxotado. Onde estâ 
.seu y1gario, seu Representante, 
naquela reunião onde todos os Reis 
da terra e todos os chefes das na
ções mandaram seus emissarios? O 
Papa está de fora. 

E, contudo, é sô ele que pode 
dar ao mundo a verdadeira paz! 

•• '.!,,. 

Acompanhamos com o mais vivo 
Interesse a campanha que se vai 
fazendo pelo fechamento dos caa• 
sinos e do jogo, em nossa país. O 
governo Llnhares adquirirá um ti
tulo de alta benemerencia, se levar 
a cabo esta realização. De hà 
muito, a voz da Igreja se vem le
vantando entre nós, contrá os ex
cessos da jogatina, e de nenhum 
modo se, poderia falar contra ela 
mais alto e melhor, do que na F~s
toral Coletiva do Episcopado pau
lista. Assim, a opinião catolica 
deverâ dar todo o séuapoio â b·e
nemerita campanha. -

Foi, allâs, o que em recente en• 
trevista declarou o Exmo. Revmo. 
Sr. D. Jaime Camara, Arcebispo 
do Rio de Janeiro, 

• • • 
Um cientista inglês ou america

no divulgou na semana passada a 
noticia de que os soviets haviam 
inventado um processo de fabrtéa· 
ção de bomba atomlca, que c·apta
va de tal forma os poderes de des
truição existentes na desintegração 
do átomo, que a bomba anglo
americana ficaria:, em comparação 
co1n isto, reJuzitla a u1u ob.solcto 
sistema de guerra. 

De duas uma: ou a n6ticia é 
verdadeira, ou é falsa. Se é ver
dadeira, onde estamos, para .onde 
vamos? Se é falsa, com que inte-

DR. DURVAL DO u .. 
VRAMENTO PRADO 

Clinica de moléstias dos olhos 

- Cirurgia ocular - Cons.: 
Av. lpiranga, 313 (8,0 andar> 

-- Tel.: 4-458::, ~ Res.: A.,, 
· Angélica, 1408 - Tel.: 5-9275. 

E, ·espontaneamente, vem ao es~ 
plrito a angustiosa questão que 
tantas e tantas vezes se põe como 
uma rosea e pál!da esperança no 
espirito atormentado do homem 
moderno: não haverá um meio de 
neutralizar a bomba atomica? o• 
cientistas, nosso coração voa até 
vós, na ideia de que talvez se en
contre em vossos misteriosos labo· 
ratorlos o meio de encadear a força 
terrivel que vós mesmos desenca
deastes. O' diplomatas, quem sabe 
se vosso talento fecundo ..• ou pe
lo menos facundo, encontrará a 
formula decisiva, qúe impeça os 
homens de se servir do engenho 
monstruoso? 

• • • 
Mas como tudo isto é frag!ll 

Ontem encontrou-se uma formula 
para desagregar o a.tomo. Se ama
nhã se encontrar outra para sustar 
a desagregação, quem nos garante 
que depois de amanhã não se che
gará. a uma terceira. forma que 
paralise a ação da aegunda., e per
mita â desagregação seu· livre 
curso? 

* • • 
Em um dos top!cos do "7 dias 

em revista" de noss@ ultimo nu
mero, onde se lê "Humana e Di
vina", leia-se somellte "Divina". 

ºNA ESCOLA DO DIVINO MES
TRE - "Manualzinho de Ouro'~ 

Edit.: - -Tip. Sto. Antonio d,Q 
Pari - S. Pauio~ 

Temos em mãos este precioso ma
nual agora já em sua 5.a edição-

Ao observarmos as dimensões re· 
duzidas deste livro compreendemos 
lN']hor quanto ha de verdade no ri• 
fão que diz "as essenciaos ·raras 
guardam-se em frascos pequenos"·. 
Muito util e muito pratico o livro o 
livro merece os maiores encomios 
e a maior divulgação. 

No seculo XX, em que o homem 
tem tempo para tudo e só não dis· 
põe de tempo para as cousas da 
vid,a espiritual, ton>-a-se necesar1a 
uma leitura como a que se encontra 
na "Escola do Divino Mestre". Lei, 
tura condensada. Poder-se-ia cha· 
mar "seleções das verdades catpli. 
e.as" pois ne1e . se encontram escO. 
ihido temas os mais preciosos e in" 
teressante para que quem lê, como 
diz o autor em sua apresentaçãei 
"adquira bom conhecimento da re
ligião, aprendendo tambem à bem 
pratica-la e a fazer-se b-Om e per, 
feito cristão e cidadão". 

O melhor que se pode dizer des· 
te Hvro é que ele fato_ merece ser 
lido e meditado por todos, maxime 
os que estão mergufüados na azafa• 
ma diaria impossibilitadOs de fazer 
uma leitura mais prolongada ou que 
exija um estado de espírito mais 
tranquilo. 

LER E PROPAGAR ([) 

"LEGION ARIO" 

E' DEVER DE TODOS 
o·s CATOLIC O.S 

1 

aviso aos assinantes ~o le ~ionario 1 

Afim de p.rovidenciarmos com toda a ur• 

gencia, reclamações, reformas de pagamentos;, 

torna.sG- necessario que os assinantes nos en

viem seu nome e endereço, conforme acha-se 

imprP.sso n~ margem do jornal. 

~ 

1 
~ 
1 

! = ........ =..,.. ... ..., _____ ...., _________________ r:mt\\' 
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Missa no Rifo Maronita 
na Igreja de ·sta. lfige~a 

Hoje, 13 de janeiro, por .ocasião 
da abertura da Visita á Nossa Se
nhora do SS. Sacramento, ás 8 ho
ras, será celebrada Missa festiva, 
segundo o interessante Rito Maro
nita, pelo Revmo. Padre Elias Go
rayeb, DD. Superfor da Missão 
Libanesa Maronita no Brasil. O 
Rito Maronita ê o mais antigo da 
Igreja Catolica; conserva a liturgia 
de Santiâgõ ·Ãpostolo, 1.0 Bispo de 
r erusalem. . e varias tradições da 
[greja primitiya. O idioma usado 
neste rito ê o mesmo que falava N. 
S. Jesus Cristo e com o qual ins
tituiu a SS. Eucaristia no Cenaculo 
de Jerusalem. O Revmo Padre 
Elias fará uma breve dissertação 
sobre estes pontos, de grande inte
resse para a piedade esclarecida 
dos fieis assistentes. 

Carta do Sumo Pontífice Pio · X li 
ao presidente das Semanas Sociais de França 

-- -------··-----
Retiro . do Clero 

Florianopolis 
em 

Realiza-se em Florianopolis de 
14 a 18 do corrente o retiro do 
Revmo. Clero da Arquidiocese de 
Florianopolis, que será pregado 
pelo nosso colaborador Mons .. As· 
canio Brandão. Haverá tambem, 
na Catedral; um retiro e pregaçõBs 
para os fieis, pelo mesmo Sacer
dote. 

Ao senhor Presidente das Sema· 
nas Sociais de França. 
M. Charles Flory: 

"Com especialissimos interesse te
mos recebdo a ampla exposição. <la 
que nos haveis feito. filial homena· 
gem sobre as Semanas Sociais de 
l·rança que depois de um largo e 
doloroso parentisis se preparam a 
renovar suas dignas tradições" E a 
seguir O Sumo pontefice, lamenta o 
falecimento elo sr. Eugenio Du
tbOit,, presidente das Semanas So
c1a1s, 

"A Providencii a vos chamar 
para suceder-lhe imediatamente de
pois de um cataclismo sem prece
dentes, vos confia uma missão im· 
portante e grave, por, cujo e rito ele
vamos nossas orações ao Espírito 
Santo para que vos guie e vos orien· 
te," 

"Efetivamente, as Semanas So
ciais estarão chamad.is a prestar à 
sua valiosa colaboração numa pro
funda e solida recc"•nstrução da so. 
ciedade. Este imenso labor, sob pe· 
na de fracasso terá de ser feito 
com uma inspiração e um plano 
que se fecundem nos imprescriti-

Pela preserva~ão ~a família cristã 

A Igreja comemorou ontem a Sagrada Familia, proposta co• 
mo modelo a todas as familias da Cristandade. 

A desagregação dos lares continua celere. Na semana pas· 
sada, recebem9s a noticia deploravel de que os Estados Unidos 

. se superaram a si mesmos, no recorde dos divorcios. O numero 
de separações atingiu em 1945 cüra maior do que em todos os 

. outros anos . . A localidade que "obtivera" maior numero de di
vorcios chegara ao total de 7.076 em 1944. Este total foi exce
iido no ano findo _pela pequena cidade de Rheno, em Nevada, 
que é a Meca dos divorciawios. ande. em 1945, houve 8.590 . 

divorcios. 
Peçamos- á Sagrada Familia que nos preserve 

àes!es costumes deleterios. 

éQ lí. ,,..,,,...f~ueô · 

da infiltração 

veis ensinamentos do Evangelho e 
nas saudaveis aplicações que deles 
por divina vocação, o magisterio 
pontificio não deixa de fazer ás di
vêrsas situações de tempo e de lu
gar". 

"E é isto precisamente o que tra. 
ta de expressar em resumo o tema 
de vossa proxima reunião de Tou
louse: transformações sociais e libe
ração ela pessoa. Po,·que é certo até 
a sociedade que, em França como 
em outros paises, as circunstancias 
da post-guerra faz~m surgir com ra. 
ra virulencia necessidade e urgentes 
aspirações a que por outra parte 
seria imporcedente negar toda legi· 

'timidade." · 
"Por Nossa parte, temos crido 

ser dever Nosso, ainda no mais agu
do das bost1ldades, advertir aos po. 
vos e aos seus chefes que atras de 
semelhantes ruinas deveram de 
cons.truir uma ordem economica e 
social mais conforme com a fé, com 
_as leis divinas e com a dignidade 
humana, seguindo os postulados da 
ve_rd~deira equidade e os princípios 
cristaº? numa estreita obediencia, 
garantia unica de salvação d-e bem 
e de paz _para todos." 

"Problemas complexos e .fornii· 
da veis que Nossas radiomensagens 
e Nossas aloticuções abordaram 
mu~t~s· vezes para indicar com que 
csp1rlto e com que orientação devem 
resolver-se. Porque. efetivamente 
depis de tão duros ;nos de sofrimen. 
tos, de angustias e de mis-erias, como 
poderiam os, hotuens deirar de aspi
rar com _toda a razão a um profun· 
do ~elhoramento de s.uas condições 
de vida? 

. Da~i aqueles projetos de reorga
mzaçao do mundo do trabalho aque
las perspectivas de reformas de es
trutura, aquele desenvolvimento das 
noçõe_s dê propriedade e empresa, 
c:'ªIn_'.nados muitas vezes eom preci· 
p1~açao apaixonada e confusão dou
trinal, que será necessario retifica~ 
dt' acordo com as normas indeclina
veis da razão e da fé, que o ensino 
da Tgreja tem a missão de formular. 

Somente assim. a pessoa humana, 
<:primida _com demasiada frequen
cia, podera recobrar a plenitude de 
sua dignidade no mesmo cumprimen· 
to de suas obrigações, sem que por 
outra parte jamais se afaste de atri
buif o que corresponde a cada um 
dos que tem um direito e de respeitar 
as exigencias da justiça. 

E;' necessario, pois, em ultima a
nalise como grande acerto haveis es. 
crito cm vosso programa q\1e tudo 
t<>nda e convirja para á liberação 
da pessoa huma-na. Deus colocou o 
homem no centro da creação, cons
tituindo-o, tanto na economia co-
mo na política, como medida de to
das as cousas_ E aeste proposito se 
P?<le aplicar com grande · oportu
rndade a palavra de São Paulo: 
'-Tudo é vosso, porem. v6s sois de 
Cristo. e Cristo é de Deus" · 

~ão duvidamos das Sema~as S0-
c!a1s_ de França: enquanto vos ·seja 
goss1veI, .trabc.Jhae assim .corn fer-

. · vor,. · porem, tambem ... com . todÍI cir
l'tl nspeção, pelo progresso · desta 
maior justiça social de que d~vem 
ter fome e sede os verdadeiros dis· 
'ripulo.~ de Cristo. 

Perante aos graves perigos que 
fazem correr á reconstrução do 
rnundo as pretensões ateae e anti. 
cristã compraz-nos considerar-vos 1 
como os arautos e membros distin-

. g-i1idos daquela ação catolica e so. q 

eia! da que sairão os bons arquite
tos do novo edifício. 

Por outro lado achareis no i1us
tre Metropolitano de Lang11edoc, 
para inspirar e dirigir vossos tra
balhos. um Arcebispo cujo cora. 
<;ão, tão caritativo como animoso• 
l<>vou até alem dos limites de sua 
diocese seu ren<>me de chefe e de 
pa~tor . 

Enq11anto a N6s, não deixamos 
de_ pedir aq Pai das luzes q11e vos 
g'llles e que faca fec11nda uma em
presa ~o importante: nara atrair 
sobre a Semana Social de Toulouse 
as graças do Altíssimo enviamos 
a todos. e antes de mais nada aos 

membros da Jerarquia que hão de' 
' guiai; yosos. -Lr~ ~---d~ 

Neãta secção, instalada no ~'J{ayon'~ das 

Senhoras, t.ª aobreloja, apreaentamo• 0 

que há de melhor e maia variado em apre~ 

tos de costura e aceaaorios de toucador. 

Linhas p a r a coser, 

serzir e bordar - Fi

tas métricas inglesas 

- Tesouras para cos

tura, unhas e manicu-

re Cadarços 

Agulhas - Alfjnetes 

- Botões dourados, 

fantasia e de madre

perola -· Elástico de 

varias larguras 

Colchetes de gancho 

e de pressão. 

Jogos de agulhas em 

aço e galalith. Agu. 

lhas de tricô inglesas. 

Alfinetes para cha

péus. Retr6s em todas 

as côres - Travessas 

para cabelo - Gram• 

pos invisíveis - Fe

chos "zip" - Chum

bo a metro para ves

tidos - Elástico para 

franzir - Lãs para tri

cô - Dedais - Ovos 

p a r a serzir meias• · 

CASA ANGLO-BRASILEIR.A 
SucefJso;ra de MAP.PIN STORES 

Missionarias na Amazonia 
NOVA YORK - (S. I. H.) - A 

barcaça de invasãQ "Sãq João 
Batista", de 43 toneladas, construi
da a principio para' dese.mbarcar 
s01:!ados e tanques nas ·P1·aias inimi· 
gas ,está agora pronta para partir 
ps,ra a.s selvas da Amazonia mas em 
mi~'são de. paz. Arribou a Habo
ken, para sofrer reparos, em virtu
o.e àa acidentada viagem que k-z c;ie 
Montreal. · 

O Revmo. Frei Jean BaPti.\lte 
Longlois, missiona.rio francisc!UlD 
explicou a nova miSsãO da barcaça: 
"Estamos de partida para o rio 
Amaz0nas, o qual eu-biremos até-~ 
mais remotas paragens peruanas, 
onde os missionarios jamal.s chega
ram por falta de estra,d·ae. Convi
daremos, dePoJS, o índios a a-ss1s
t.ir às :M'.i.ssas. A barcaça, é, dora
Yante, uma capela flutuante". 

O barco mede 55 pés de compri~. 
mento; sua viga mestre mede 18 

,Pés de altura. Conta com uma tri
pulação de três pessoas. E' toda 

profesores e distintos conferen
cis,as que se hão de reunir ao redor 
de seu novo presidente e finalmen
te á numerosa e fervorosa falange 
de assistentes e amigos, a benção 
apostolica, 

No Vaticano, 14 de julho d;e 19l15. 
--~-~~,. ' 

1 

I 

construida d'e madeira compensa• 
da de uma polegada de esPeSsura. 
e não de aço como o são as barca· 
ças de invasão norte-americanas. 

O Padre L a n g 1 o i e construiu 
u:r.:a cobertura de pinho canadense 
e esboçou, a,d'emais outros planos de 
melhorail).entos, inclusive a constru., 
ção de alojamentos no convez. 

"Acredito" - acrescentou o pa• 
dre Langlois - "possamos colocar 
um altar e bancos na coberta e dar 
curso a nossa missão religioea. ao 
longo <!ás margens do rio". 

A irmã d·o Padre La.nglois, srta.. 
Lucie Langlois, que poucas. vezes ee 
afastou ele sua cidade náia.1, fa.n\ 
a,, vezes de "dtona de casa", enfer
meira e "missionaria. assistente". 

O Irmão Magloire Chabot, de 
Montreal, tambem franciscano, será, 
uma esPécie de ajuda.nte. 

A carga, da barcaça inclue dois 
grandes geradores, , com os quais ~ 
Padre Langlois Pretende introdu· 
zir as maravilhas da eletricidade no 
se.l,o dOs ind.ios; Encontram-se, tanl• 
bem. na. .carga,, pequenoe aparellws 
de recepção e tr;:i,nsmissão de radio~ 

"Tenciono d6ixa.r IIU8Sionari<>s: 
em muitos lugares rem.oros utlliza"' 
remos esses radios para. comUD:ica.
ção, afim de qlJe ~os estar 
sempre em contacto c:om elas"~ CODot ,.,,,.. ...... ~' 
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Francisco Monte o c o 

O · Apóstolo das tentes 
A III Internacional foi extinta 

.âurante a ultima guerra. Devemos 
~er nisto, se não quisermos taxar 
~ governo sovietico de mentiroso. 
'A URSS cessou, pois, do modo mais 
completo e evidente, a campanha 
ideologica nos países do Ocidente. 
E' esta a versão acreditada e ofi
~lal, dos fatos, 

Versão· certamente muito vanta
josa aos soviets. Assim, antes da 
extinção da I.!'1'. Internacional, to
dos os anti-comunistas olhavam 
.com desprezo e indignação para os 
representantes diplomaticos que a 
URSS mantinha no Exterior. Não 
merece ser tido como diplomata, 
na alta e seria acepção do voca
bulo, um individuo que, revestido 
embora de fardão, medalhas e in
sígnias, não passa de um aliciador 
de revoluções no país em que está 
hospedado. E' um petroleiro dis
taJ-çal\o. E nada mais. 

• • • 
.Assim olha.riamos nós para aque

le sr. Jacob de tal, que, segundo 
parece, vem representar a URSS 
no Brasil. "Olharíamos", não olha
mos, porque a III Internacional 
foi extinta. E:le continuará a ser 
para nós um embaixador do rubro 
reino infernal, da impiedade e da 
anarquia organizada, que é a U. 
R.S.S. Embatxador, porém, polido 
e discreto, de um inferno nada ex
pansivo, cujas labaredas se deixam 
·conter discretamente nos limites de 
seu pois, em lugar de atiçar a dis
cordia no pais do visinho. .... 

Tudo ·1sto se poderia dizer .•• 
(Conclue na 2a. pagina) 

Celebra-se 
O que mais chama a nossa aten

ção na vida de São Paulo é a sua 
decisão, sua atitude integral, diante 
de um Ideal. Quando o apostolo 
quer alguma ~o•.isa, l:'le :, q1>er de
veras. Vive integralmente por um 
ideal, e tudo é sacrificado pela rea
lização do mesmo. 

O PERSEGUIDOR DA IGREJA 

Enquanto moço em Jerusal,em, o 
ideal da sua vida era o Judaismo, 
e é no Cristianismo que ele desco
bre o inimigo mais J:)erigo~o <lo 
mesmo. Sem medir fadigas, dedi
ca-se, então a estirpar pela raiz 
este inimigo. E' um entusiasta! 
Não de um entusiasmo platonico e 
gesticulador que nada· vale, e sim 
de um entusiasmo interior e pro
fundo que constantemente se tra
duz em atos. "Saulo, respirando 
ameaças e morte contra os discí
pulos do Senhor". E como tal era 
conhecido até em Damasco, duzen
tos e cinquenta quilometros distan
te de Jerusalem. El emesmo es
creve aos Gaiatas, 1.13. "Certa
me.nte ouvistes dizer do meu modo 
de vida de outrora no Judaismo, 
com que excesso eu perseguia a 
Igreja de Deus e a expugnava. E 
avantajava-me no Judaismo a mui
tos dos meus companheiros de 
idade e nação, extremamente ze
loso das tradições de meus pais". 
Um entusiasmo sadio e verdadeiro 
traduz-se em obras . e SãÓ Paulo 
entrega-se deveras â. perseguição 
da Igreja; "Respirànd·o· ani~ãçasni ·, 
morte ... " Espírito perspicaz e _de· 

Eleições suplementares 
Como já é do dominio publico, estão concluidas as apura· 

ções para a Cama:ra dos Deputados neste Estado, e todos já 
sabemos o nume:ço de deputados de cada partido, e o nome 
dos candidatos que alcançaram ser eleitos. 

Isto posto, pergunta-se : 
a) as proximas. eleições suplementares poderão altera1 a 

lista dos deputados? 
b) poderão alterar o numero de cadeiras de cada 

partido? 
A estas perguntas, respondemos 
1 - Os candidatos (tue o Tribunal proclamou eleitos foram 

os mais votados de cada partido. Claro está que, se um can 
didato derrotado obtiver bastante votos para que ultrapasse 
outro que foi proclamado eleito, ele derrotará a este outro, 
em cujo lugar entrará. Assim, os votos dados nas proximas 
eleições suplementares interessarão aos candidatos de todos 
os partidc,;, que possam deslocar ou ser deslocados por outros, 
com o resultado da nova votação; 

2 - Pela resposta acima, vê-se que os votos vão ser muito 
disputados por todos os candidatos. E' verdade que a alguns 
partidos esses votos não interessam, pois que não poderão au
mentar o numero de cadeiras que eles alcançaram. Mas in
teressam aos seus candidatos, pessoalmente. Assim, p. ex., 
um catolico pode querer votar num candidato catolico que 
haja sido derrotado no P. S. D. ou na Coligação U. D. N. - P. R., 
embora esses partidos não possam alcançar deputados em 
numero maior do que já têm. E a razão disto está em que, 
assim, o catolico alcançará a entrada de um deputado cato· 
lico, em substituição ao não catolico, dentro da bancada da 
U. D. N. - P. R. ou P. S. D., embora o numero de deputados da 
bancada não se altere; 

3 - O P. D. e. e o P. C. B. poderão ganhar uma cadeira, 
se obtiverem nessas eleições uma votação proporcionalmente 
muito maior do que alcançaram nas eleições anteriores. 

Parece que é muito difícil ao P. C. B. conseguir essa vo
tação. Para evitar que ele obtenha nova cadeira, não é ne
cessario que todos os catolicos votem em um só candidato 
anti-comunista. Basta que não sufraguem a cedula comunista. 

4 - Em consequencia, os catolicos poderão utilizar seu 
voto, ou votando em candidatos de sua preferencia no 
U. D. N. - P. R. ou no P. S. D.; poderão, ainda, dar seu voto ao 
P. D. e. Em qualquer dessas atitudes, terão concorrido com 
igual eficacia para derrotar os comunistas. 

5 - E convem sempre lembrar, neste aviso, que os cato
licos continuam obrigados ás instruções da Liga Eleitoral Ca
tolica, publicadas pela imprensa na vespera do ultimo pleito, 
e que ainda re-publicaremos. 

6 - Resumindo: para evitar que os comunistas ganhem 
mais uma cadeira, basta não votar neles, e aconselhar aos 
outros a que tambem não o façam. O· voto dado a qualquer 
candidato catolico de qualquer legenda, aprovada pela LEC, 
representa o maximum de eficada contra o comunismo. 

no dia 25 a. festa de S. Pauo 
vistas largas ele compreende logo 
que a extirpação eficiente deye co
meçar nos grandes centros de irra
diação mundial. A 'cidade de Da
masco, para onde fugiram muitos 
cristãos, é um tal centro perigo~o. 
E, como vive inteiramente para o 
seu ideal, nã.o mede esforços n·e;n 
perigos, não quer saber de medidas 
incompletas e pusilanimes, e ex
pontaneamente se dirige ele mesmo 
a Damasco, viagem de mais ou 

cação incondicional! A vida apos
tolica de São Paulo, um verdàdeiro 
prodigto e assombro, é uma prova 
constante e cabal desta afirmação. 

PARA l\UM, VIVI~R l'í: CRISTO 

Com esta mentalidade purifica
da ainda pela graça, vive perpetua
mente com o ideal "Cristo" diante 
de seus olhos. Mais ou menos 330 
vezes aparece o :nome de ·Jesus nas 

·são Paulo é o mode,o d;t argucia, :-intrc1>id~z, capacidade de 
realização,' post!l.s ao serviço do apostolado. Depois. do _Principe 
d.os' Apostolos, ninguém O excedeu, em nenhqm ·sentido, entre 
os que êvangelizaràm o niundo. . . . 

-,As, v:ir~udes desse. grande Santo têm -1umà..catualidade perene, 
na Igrej;!~ que ~- honra de todos ·OS modos;· Uin esplendido mo
numénto -'em. seu louvor é: a grandiosa Basilic.a. de- Síi,o. P,aulo, 
construida'. em Roma, de · que nosso cliché flxa. um a:spééto. ~ 
Sejam o s~u 'exemplo e as· sitas preces· um auxilio :para._ qÚe :os 
catolicos do seéulo XX, e especialmente os desta sua Arqui
diocese se esmerem mais e mais no serviço da Igreja. 

menos unia semana (2!i0 k"1ps. ), a 
fim de "levar presos para Jerusa
lem a quantos homens e mulheres 
achasse desta doutrina cristã.". 

O APOSTOLO 

Convertido ao cristianismo, São 
Paulo devia tornar-se um grande 
apostolo. Mudou de- ideal, mas não 
de mentalidade e carater e com o 
mesmo entusiasmo produtivo pro
cura a realização de seu novo icteal. 
- Cristo. O mesmo zelo, ardor, 
perspicacia, constancia, destemor. 
As mesmas medidas completas e 
energicas. o mesmo· gosto pelo es- . 
sencial que de preferencla o faz 
procurar os grandes centros de Ir
radiação mundial. A mesma dedi-

suas epistola~ Sem a menor hesi
tação ei<creve:"Mlhi. vivere Crlstul' 
est. .. " Ou então: "Vivo ... iam 
non ego, vlvit vero il'l me Chrls
tus".· Textos que provam seu amor, 
sua identificação com o. ideal da 
sua vida: Cristo. Tudo está. subor
dinado a este ideal, e enumerando. 
por exemplo, seus honros.os titulos 
de judeu, escreve: "Tudo isto tenho 
por. perdas pelo eminente conheci
mento de. Jesus Cristo. Meu Se
nhor; pelo qual tenho tudo perdido 
e eu avalio por esterco, afim . de 
ganhar a Christo .. ; " (Fil. 3). 

E' desta fibra que se fazem os 
grandes apostolos, os herois de Je
sus Cristo. 

Outro caracter!stico digno de no
ta é que São Paulo soube unir a 

ADIADA A PARTIDA DO. EXMO. SR. 
ARCEBISPO -METROPOLITANO 

A Curia Metropolitana avisa que a partida do Exmo'. Revmo. 
Sr. Arcebispo Metropolitano para o Rio de .Janeiro foi adiada 
para 22 do corrente, por motivo do navio "Duque de Caxias", 
que conduzirá S. Excia; Revma. a Roma, sair da Capital da 
Republica somente a 25 do corrente. 

O embarque do Senl\or Arcebispo de São Paulo· se dará às 
7,15 horas da manhã do dia 22, na Estação "Roosevelt". 

· «mn~a a reforma lht Lei Eleitoral» 
.continua a repercutir a campa

nha do "Legionario" sobre a refor
ma da lei eleitoral. Distincta dama 
ãa sociedade santista, que deseja 
cur..servar .sob anonymato o seu no
me, nos escreveu uma ·-ela missiva 
da qual destacamos os seguintes 
trechos : 

Transformada em eleitora, a mu
lher catolica foi obrigada a sair da 
penumbra voluntaria de seu lar e 
df: suas obras de caridade, para tra
var conhecimento com e.~sa arte 
domplexa que se chamL politica. i,; 
facil compreender o valor enorme 
que representa aos olhos inexperi
entes nesa arte, a orientação segu
ra, desassombrada e criterioo,a de 
um jornal genuinamente catollco. 
E é por essa razão que concordo e 

d.ou o meu melhor apoio ~Ós justos 
anseios da oportuna e ina<iiavel re
rorma da no~sa Lei Eleitoral, con
forme v. s. vem sabiamente de
monstrando, através das colunas 
do caro "Legionario". 

Mas, como acho que es,Se apoio 
:-opresenta um voto, uma coise um 
tanto ou quanto platônica, quero 
acsegurar-lhe aqui tambem, as mi
nhas pobres orações, junto ao Sa
crario. 

Desejando continuar na penum
bra, peço .não mencionar o meu no
me no "Legionario". 

Pedindo ao EsPirito Santo que 
continue iluminando sua inteligen
cia e fecundando suas obras, a
presento-lhe os meus respeitosos 
cumprimentos. l 

expontaneidade e· ao ardor da sua 
alma um raciocinlo severo e uma 
dialetica rigorosa. 

"lil eu me f-!z tudo para todos ... " 
Mais outro belo característico do 

grande apostolo, tambem multi 
pronunciado, é- a suí). bondade, t 

delicadeza para com os que o ro
deiam. A sua compaixão para com 
os que sofrem, êom quanto inte
resse e dedicação -.e lhe cumpre. : 
sua missão de angàriar. esmola, 
para os pob~es de Jerusalem e d,, 
Palestina (Rom. lAi:25, Cor. 16: lsa;, 
2 Cor., Caps. 8 e 9). 

Com quanto engenho ele inventa 
piedosos artlficios . para aumentar 
estas coletas pelos pobres! 

Acha tempo, no ardor das lides 
apostolicas, para escrev~r uma bela 
e delicada carta de recomendação 

. em favor de um pobre escravo fu
gitivo, pedindo que o senhor no• 
vamente o aceite com bondade f 

espirito de perdão, sem os castigo. 
de costume. Tambem não recua em · 
grangear o proprio sustento co:rn o 
trabalho de suas mãos ahm de não 
incomodar a nlnguem. 

E' com grande deTiêadéza qut 
trata dos fieis de todos os lugares. 
Com uma fineza admiravel, sab~ 
descobrir as boas qualidades dos 
homens, elogiando.::õs alegremente 
na; ri,ratJca ao bem. Em cada carta 
ap~r1ce~ .Ol!I traços lnconfundivelt 
desta bon~ade; e, lhaneza . de. trato: 
Com grande instanciâ recomenda 
sejam seus cQJaboradores bem tra• 

· tados nas igrejas, e. com muita ,E 
. sarita'·àtêgilá; tonia;')iotâ: dos'"boni 
resultados pqr eles alcançados. 

Numa p~i~~r~. ~odos: os· qu_e en
travam em;~o,nta,cto -com_,o grandg 
Apostolo, do· maior ao menor; sa, 
biam e sentiam constantemente qUE 

São Paulo se interessava por etés 
que não eram para· o Apostolo · uni 
mero numero, que ele se lembrava 
todos os dias de cada um, .atê. do 
mais humllde, que São Paulo ja• 
mais se. esquecia de um serviçc 
prestado,_ :fosse a sua pr9prla pe,,. 
soa ou aos seus. Todos enfim per. 
cebiam que São Pàulo era un 
verdadeiro amfgo, um pai · para 

'cada um. · 
Assim tambem compreendem.o; 

que, dando vazas aos seus senti• 
mentos de amor, São Pauio escre, 
vesse a :frase,. qÍl.asi incómpreensl• 
ver: "pórqúe ell mesmo desejara 
ser ariaténia. quliiitô a Cristo, por 
amor de. meus irmãos que são. 08 

meus Parentes· segundo a carne, Ó, 
. israelitas". (Rom •. 3:3) E enume· 
. rando os . seus trabalhos- e. fadigas 
pela causa de. Cristo, compree;,_de
mos que em ~ltµno e mais impor• 
tante lugar enumere os seus ·cui• 
dados. de .pai: . "alem .das. coisa~,: 

. extenues, lia: o que pesa sobre mim
cada dia,· o cuidado de todã.s- Í;\., 
igrejas ( ••. ins'tantta mla 'quotidJa

. na: sollicltudo omniu~ eccles!a. 
rum)"· (Às grandes preócupaç<le, 
de um verdadeiro. àpostólo . .- ; ) . . ' ' 

Nova· Congregação reli= 
gio~ indigena-

AGE.,uA M1::,;:,.u.'iARIA S. 
. V• D. - A Santa Sé ooncedeu .. " 

estado· canônico de Congregação 
'lJiocesana á "Associação de Maria 
Rainha dos Apostolos", · · fOrmada 
por. jovens bengalksas. Poc· dez 
anos se' dedicaram elas ao ensbo e 
~gumas receberam instrução es· 

pecializ'ada no hosp~tal de· .Piuki. di· 
rigido pela SOciedade de Missiona 
nas M~ .. cas (' · · 
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,rnats uu menos, antes da grande 
reuniã,o da ONU, que se está rea
lizando em Londres. Mas, de re
pente. a mascara caiu, e acabamos 
de saber que ... a III Internacio
aal não foi extinta! 

Com efeito, a URSS levantou 
uma· questão curiosa: ela queria 
·que uma "Federação Mundial dos 
Sindicatos de Trabalhadmes" fosse 
traatda, não como uma organiza• 
i:ão qualquer, mas como llln Esta
llo, e a este tltulq admitido como 
llecimo _nono membro do conselho 
!l()cial-economico da ONU! 

Equiparar a Estado vma organl
tação meramente privada, é coisa 
li.e u_ma extravagancta sem prece
aentes. Foi o que fez sentir o re
presentante da Nova Zelandia, sr.
Peter Frazer, que disse que "o 
~ce!to de dar âs orgánizações 
,alheias á Organização das Ná<,ões 
\Unidas os mesmos direitos íàos Vai
~es-metnb1"os é totalmente =ntra
prto ã Carta, que distiõe a ret,.J:-e-, 
\ sentaçã<> por. naçães. 

Como é fãcll supor, à Russl.a não 
ficou isolada. Auxiliou-a. sua aM
lita, a Ucrania. O representante 
&esse país, Dimitri :Manuilski, àfir
rnou que "um organismo como a 
Federação :Mundial dos Sinditiatos 
l!os Trabalhadores em todo o m\ifi· 
do, não pode ser ignorada e tem 
o direito de estar representada na 
Organização". 

E' dextro, o "caznarada" Manu
lski". E' preciso ter coragem para. 
torcer as coisas diante dos repre-
1entantes do mundo inteiro! Tantas 
nações burguesas poderiam: des
truir o soflsm!nha desse anti-bur
guês ;tantas nações cristãs pode
riam desmoral!sar com qualquer 
silogismo trivial a delegação desse 
ant!-cri!'tão, que realmente o "ca
marada" lYianuilskl correu neste 
t>asso um grave risco. . . ~ 
' Pasmem erittetantó os povos. 
~inguem se levantou para retrúcàr. 
E entre tantos representantes de 
povos cristãos, não houve üm sõ 
qué flvesse a galhardia de ihe 
perguntar uma êoisà muito slfu
sa originaria dos Estados Unidos). 
ples. Se é pelo :htimeró dê aderen
tes, que uma organização privada 
tem · o direitó dê ser equit>aràá.a a. 
úm Estado, e de pertencer á ONU, 
por que motivo o "camarada" 'Ma
Dullski não se lembrou, antes de 
tudo, de pêdlr a ihciusãó dà mais 
vasta, màis antiga, mais. ilustre e 
,mais numerosa das organizações 
que ha sobre a face dà. terra, a 
~nta Igreja de Deus? 

Uma qualq~er ,Fédéi·a.çãó de 
à.ventura, fundada ontem mesmo 
para fins su;piifos: .teve quem l~~ 
!11,eféndesse cinicamente pretensos 
!lireitos, á face de todos os povos. 
~ Igreja de Deus não teve .•• 

E', têm tpda a razão os adver
prios do_ "Legionario":. :vae me:.
~ tudQ muito, e muito beml. 

:uma. yerdà.deira pilheria éstá. 
jlendq o caso d-O ]ra.n. A ONU não 
,tomou __ conhecimento desse ~o. A 
;razão que f.of. alegada. nos "cireu
~ bem inbli:í.ados", · os inefa.veis 
~~os bem il:if<>ri:nadós" em que 
Jl6 abebeta.m as inetabiiissimas 
~encias te!.egraficas, foi que não é 
PPQrtuno dellber~ sobre o àssunto, 
;lá. que_ "va.tios delegados das Na
~s Uni<lâs àÃ:l'eclltàin que qual
·~uer modifi<:a.<:ã,o ifitrodttzi<Íà, na 
~ihist.racã.o persa terà o éfého 
ile afustà.r têmpófatià.menie a 
Juestã.o, etc., etc". E o iil.fórman
le dos "circulas beín ihforma.dõs", 
ladin2 e mánei:roso, continua.: 
'Pergunta·se qual será a situai;ã.o 
~ có:mo é prova.vel., o atpá.l pri
~eiro :m.úilsiro J.ráfüà.ilo, sr. Ilâ..ld
Jni. p~ demiàsâ.o, e sé o governo 
1ue suceder ae considerar a:pto pa
ira entrar em acordo com a Russia" 
li: eonciue que n.ease caso a q úes
\ão terá. 8140 NSolvida sem dar 
~ de cabeca á ONU. 

• • • 

LlGIONARIO São Paulo, t'(f 3e Janeito a'e 'IM 

DITADURA PARTIDARIA COMENTANDO • li li 

Continuemos na analise da malfadada lei 
eleitoral que - feita embora .para restaurar a 
democracia - restaurou :de fato a mais detcs
tavel oligarquia, que é a das "panelinhas" do 
políticos, banqueiros, literatos e jornalistas. 
"Restaurou" nã0 é bem o termo, já que res
taurar é restituir a· uma coisa o seu estado 
normal. O recente decreto fez muito mais do 
que isto: levou o despotismo partida rio a um 
grau que ele jamais teve no Brasil e !\cresceu 
ao maximum o poder das "panelinhas" argen
to-liwro-politicas. Vejamos quem mais ganhou 
com io;;to. 

1 - QUAtiFtCAÇAO: ·. Será p:téclso qUe- 'O- ·. 
Não teve eD.~é i'U!íi;. a devida .t\f,t 

· peel'cUSSãí o :not.a.tfel ~ ptb,fé-0 
rido pelo sr. Spru.Ue &aA:iien · na 
Universidade de Yale, em m~ 
<1_0 mês pa..."Sado, Entretanto, ha. va"' 
r~os conceitos, nesta. oração do an., 
ti.go embalxa.dor americano na Ar
gen ti.na, de s.ignü'icação transcen4 

dental, e que talvez seja.tn ó prltnei4 
ro anuncio de toda. wna nova si.S" 
tematica social e póllticá., -a ser pos• 
ta em vigor em futu.to não reniQ
to. it possivel que. na. enuncia4ã.0 
destes conceitos, esteja à · êb&ve. dtl 
que está para vir, cü ô.o qwz ~ 
i:,rete:nde faMr 110 mundo. .Pelõ tnê· 
nos, é abs0l1,1tamente fota do éo4 

hlum o t'éconh~linento de ce'rWlf 
.fatos historloos, nó Nfêtido disãUta 
ao, fatóê q_ue et'é.fn rutbituàhnente 

partido mantenha um rigoroso serviçii" de ca~ 
dast.ro de seus eleitores. Quem identificará os 
eleitores? Quem os registrará? :Neste país em 
que até mortos jâ. têm votado, e em que o pro
prio pod,~r judiciario parece impotente para 
coibir todas as fraudes, será possivel que uma 
qualificação, privada e . não oficial, feita, não 
por illizes mas por políticos, ev~te a quallfica
ção dupla e tripla de Utn tnesmo eleitor, ou de 
eleitores inscritos simultaneamente em varios 
partidos? 

* • * 
Todo o deputado é, em rigorosa doutrina 

democratica. ütn representante, um procurador 
do povo. Analisemos, pois, à missão _de um 
deputado, com os princípios comuns de bom 
senso, com que analisaríamos a tarefa de. um 
procurador, de tttn advogado, pol' fXétnplo, já 
que a missão do deputado consiste em ser o 
advogado d<>$ seus ideais, de seu prog-tama, dos 
nnhclw de sem eleitores.. 

2 .... PROPAGANDA: As eleições intra
partidárias terão Uma imensa i.tnpól'tância. 
Gastarão nelas os candidatos, para se sobrepo- · · 
rem a seus pares, todos os recursos . ele intriga, 
esperteza e sensacionaJismo, que se. empregam 
nas eleições oficiais. Mas tud0 no atnbiente 
ingrato das ante-salas de pàttidos e clubs pO• 

liticos, sem a limpeza que o "g-tabd. . aír" das 
eleições oficiais até certo ponto itataMe. 

nega.dos ou C'lüd~te ~ 
~ado-a. . . 
. Analisando a ibtra.nqwlid!We . a~ 
mundo contemporaneo o sr. Sr.,rullt 
Braden encontra,· cotuo ~. da 
sUM ca.usa.s . ptlncip:W, o d~pÍÜ'4'
ciinento. p()t obra dêté · tê'Vól~ 
d8.ll tnàrul.tq\l.iáê legit~ Ói -p
vem~ . subsêq\iéhtes jâ não etàal. 
revestidos dést.e cãtater ·11e legiU.
mifüi.de, ó q 1,1.~ G>Oaslôt'lóü .á .pe.t'4i 
de con.fiahQá. nos ~os. t»t f)â.f'" 
tt\ ~àS gõVé!'tl.Mô!!. A uniA.ti. <,t~:a.nf .. 
âl. éht~ pó1/o & fOVei'!ló, dáVâ IU19" 
te tutlliiô f(ffiJá. fflól'l\.1 plltã Sé. fãMt 
obedecér voltthtá.riâm-etité,. itJÍji'e!' 
veiu um réglmé de ordenação tM• 
ca,tiwa; no_ qua.1 á obedimcià é tlíi~ 
to da coabão- :t,àí u mesta.do dê téu:. 
tâo entre sübàH-õs ê goVêi.'!W, · ttllé 
otlg1:flott a atnpilàt;ão lll.mi~dl\ d.ã 
força cõatiifa deste. pál'á té§ÓlVél' 
ô éótiflito. Atsllii áeôtltécêU. qüé o 
governa cont.einpota.néó ãeà.J)Q\i ·.P$á 
ter-. um poder muito mais -vastõ d9 
que o dos monarcas antigos, tal$ 
como Luiz XIV. Hehrlque VIII º'' 
Carlos V, os quais tinham sua àção 
111.mitada "pelai' restrições teligio• 
rsas e morais. ciaramente detinidal! 
e tradicionais normas de di~tto•• 
O ~- Sprtíillé Bráden afirmou tlt1• 
tégo11Càrtiehte : "Um goVerttô cÚjJA 
légitimidâde nfl.o é reconhooida oo;. 
'balrrtente pelo nucléo sobte o. ct\l~ 
ntúa, vê suá autoridade menosoa• 
bada · pel!l. 11,titude do que, acatan• 
de ·suas ordens, as cumpre somé'nt.e 
sob pressão da força. A teiis!ló M~ 
sim origf nad!I. • • • Sé éônverteu ,. • 
em ·füttênte fermento ext>J()g1Vo. do
~do· de· hn1JteV1Stve1!! tesUlt!);4~-

·, 

No caso do li.dvogàdo, qualqíier pessóà tétn 
dois Mpectos a disthtguil': o objetivo que êle 
deve alcançar, e os métodos que adotará para 
tál. Assim, o objeti-vo de üM ~ulvôgad0 pode 
ser li téStituiçâo de um dihhêito roubado. 
Seus íneios de li.çâ.o hão íle vàriât coilforme o 
talehto, o propàro, a áçâo pessoal que pode ser 
mais ..• ou menos prestigiosa, íntluettte, ener~ 
giM e s<Jierte, éóíifôtifie o advog-ad<1. 

l'ot isto iileiiffló, iiltetessa áo clientê, não 
sô saber o cJ.üé seu àdvogado deve fazer - o 
progtàma do advogado, digamos -- mas esco
lher o advogado que o representará. Como a·. 
qualquer pessoa desejóSà dé adquirir um qu:.i
dro não interessará só a escolha do tema, mas 
tambem · do pintor. 

Já que a lei eleitoral nos colocou em ml
noridàde, dando-nos o direito de escolher o 
tema, mas não o pintor, ou de dh:êr o que rel
~iildicamos sem que possamos escolher o ad .. 
vogado de nossas reivindicações, a democracia 
está fl'àUdada. Será uDià farsa, uma farsil 
iânto mais cruel quànto foi pôr amor a ~ia quê 
o sangue brasileiro se verteu àhula ha põuco; 
na coilfl!lgtação univei:sãL · Umà pura farsa. . 

l>tgatnos as coisás com a crua franqueza, 
• tão proi)rin do "LEGIONARió'', Quem enco

menda úin Qüadró sein saber qúein é o pintor, 
é um ingenuo, Que:m contfata uma caúsa sem 
saber quem será seu patrono, é como quem 
compra um poste ou utn bonde. 

Qüem se_ sente bem iià situa(lãõ crfada pela 
presente léi eleitoral, defitr0 das pééütiaridades 
da política brasileira, o que serâ 't 

* * * 
Mas ha, uma sãidà. :bigatnos que os pãrti• 

dos políticos realizem internamente uma vota· 
ção pài'a a escolha dos seus calldidàtos; e os 

lhsérevàm n* í:!hfiPà, híí ordem étn qué torem 
votadt>S. Nãó estãtá. sãnad0 o mãl? 

Vejáttlos. 

* PLiNIO CORRRA 

:t· ....-. VOTAÇAO: Todo o mundo sabe cotn 
que cuidado se defem escolher os mesariM, os 
locais de votação, as urnas, o pano da c~bine 
indevassavel. Qualquer "true" neste ponto é 
uma ameaça â llberdadê do eleitor de classe 
tnodesta. E' crime truncar- qualquer destas coi• 
SàS nas eleições oticiais. Nas eleições de pat
tido, não. · E onde isto nos levará? 

4 ...... APURAÇAO: Quem fará .esta aputà'
ção? Os proprios tnesarios? Ortde? Quem gá• 
tantirá a identidade das urnas até o titn da 
apuração? Os mesarios? Quem fará a conta
getn? Os mesarios? 

5 - JULGAMENTOS; E qüal o tribunal 
partldario idoneo para julgar o,, votos impug· 
nados, o que decidirá muitas vezes do resulta• 
do da votação? 

• • * 
Perguntas terrisveis, quando pensarmos que 

a diréção · dos partidos fará tudo. E' este pu• 
nhadinho de politicos, que ha de nomeat os 
organizadores da qualificação e os mesarios, é 
ela quem garantirá o hipótotico segredo do vo• 
to, a lisura das apurações, 11. hnpnrciaUdâde 
dos julgamentos. 

Etri sunia., é ela quem fará ·às eleições. ,Não 
é isto terrível? Quem ousará jtttar sobre os 
Santos Evangelhos a ~.ira . do pleito interno 
nos pãrtidos? 

,j, * • 
Vejamos a coisa por outtó ãngüio. lrt'là.gi

nemos que se tirasse ao Judiciario a qualifica
ção,· a apürãçâo e o julgamento nas eleições~ 
Onde iríamos parar? imãg-tne~se que essà.s 
atribuições passassem a uma Sunía constituidã . 
de um representante de cada partido: níió é 
verdade que o valor desta eleição seria igual 
2 zero? 

Pois é esse zero, o valo!:'. da~ eleições ii:iter· . 
partidari!ts é a•júdiciãl.'iãs, fêltas tut penttmbtà 
dã atmosr~tã extra7oticial. · 

DE OLIVEIRA * ________ , ___________________________ _ 
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C0itnptem exchüi\'adlente suas jóias e seus presentes na conhecida 
JOALHARIA 

CASA CASTRO 
; BtTA 15 DE NOVEMBRO N,0 21 : : : OFICINAS 
~ (Esquina da Rua Anchietà> : : : PRôPRIAS : : : 

'Onicos êõüééUib1iál'Íd's dM Ar A" 
MA.DOS nlógios ''lll.EllTBA'' 

1. ht#: xttx-txr.o.xxx:x z xx xxxtx.txx;x:xn:x-tx~tnxn:ttllxxxxxtxxi:nn:itnxn .tn~ u .:a.::ru ..... 
no, a~ulanda par_ meia. do. Partido Todo o mundo. gritava contra is- ve por dia, especialmente na Ave
Comunista loeal um motim qual- , to. HoJe, parece que não grita 

I 
nidà detuilo Vatgás, tlúé pét' süá 

qúer. De,i>astó ·e gaveriíó persa, rtuà!11, enot·me làtgW'ã põe ém. rlséé:I os 
vei:11 um gtlvetil6 "~úÍsllng" qüà.1- transeuntes. As ptaiás deit>i-afliJn 
qúér, qúé entra .em áêatdo eóii:i a • •' em 1945 64 bàrthlstàs ímt>hidelites. 
Russia. E estará. tudo acabado. f E os antros dê córttip,;:lo dà cidãde 

Foi preéislüJiente àsslm, que ltl- As grandes cidades passam i;>or gerài'ám 151 sUicidlos, 233 tenta-
tier ágiú. os i>íü"tidinhóli nazistas, ser das manifestações mais tipicas uvas dê sulc!d!ó, 94 deséi'çi5es de 
os trabalhadores por ele suborná- díl. â.ltii éiualldade de éiv'llização a lar, eté. 
dos na. Austrlà, Tcheco·Slovaq.ula. ctúé àtlnglram os hotnetts do século ---------------
etc., se moviam e deputtham o go- XX. Quanto tnalót a c_idadê, tafltó 
vemo, êom á.hnas ae Bérliin, di- maior, a civilização. E' questão dê 
niieirtl de Berlim, dlt-êc;:ãó de Éiêt- quilometragem. 
Hm, infÍüéncia. dé Beriirrt. õ go- Urfl jotttal dó Rio; o 1'D!arlo de 
vemo dei>ostó .naó teàgia, tâmbefu Noticias" dê e~i-':'""46, pUbHcou a 
por medo de Beriim. Ê Hltlér pro- este respeito, uma estàtistiéa éutió-
clãiiUWa. que fazia "acordos livres" sa. O total de mortos e feridos por 

. Por mtíl vêf:l, . o gover.no que pr~yc>
ca ·i:''lSS. tensâl) ne('essita de à.~u, 
modo O emprego de seu -prest1gk1 
tota:1 e o consegue trteà.iante o e..· 
xercicio de ilimitada faculdade gc,,_ 
berana" •. 
. Vemos ás.sim récOnheêida • ttfua 

verdade ittJ.póttatJti~1ã.. Fra dôls-· 
tlp de ordem Pollticà. NtUnct difM 
Ia~. governo e govemadgg fQt:,nii;HJ 
um corpo, e t.effl. comclrneia disso· 
@ _nã Pe!lst>à ~Q ~véfnãntê Cl'né ~ 
~~eflla<fos . ~ á eXIJ~~âo tn.ai• 
mt1da da vida em comUniàade • 
gover:nante e gover1ladtl!} l)ro-vêiia 
qo. mesmo processo historico, Viveifl 
':'ª mesma tradição. Mas, por isso 
me~mo:, ó _góVetnàfité $of're várias 
11tn1taçoes a_é fato. ftô éxel'cltió de 
suà §êbéi'aflia. Ptlis ó fJtWô e.§tâ es• 
trn<:4-tüftido t1ütt1ã tbé/NMe · ~a,. 
nica,. (!om Vida ptoptja. qüe . él.ev!! 
9 !:'.r respeita-da !'09 pena. de serent 
ãBa1adog ôf!J ftifl<lt1,rMhtos sociais. é 
11!.•torléo~ .dô gô\fémô. Pois. o gover~ · 
no _llftõEi. ttláls é âb. que õ p'Í"QdUtfi'-:,: 
ma_1~ allio das tdt'ç!I.A ylyas .das $ócie, "-·' 
daq~,. etn S~!l> evoluç&o. _}!Iswri~;. 
o arilce da. alma coléHva.. ' 

Mttfl foi ta:mh~tn outro tipo de ·ot" 
ôem Jióutica, Nei;-te .. ha, ·de um J~ .. 
do um l?'ôvêrnõ, .htttdlcarnéniê anó,, 
ilimo e néutro. Este govertto orgn.• 
nlzR. ·a_tbitrar!Rmente tel9, segundv 
:.1ma elaboração cientifica. (M me~ 
,hor das hlpoteses), tendo etti vis.-' 
ta a útlltdade i>óeial. De óUÍÍ-ó 1ado, 
e-stá a éc niàSsá, ". tn.étb a.glottiêradõ 
humàtto, sérrt llêntitlê' histor!co, sem .. 
ligação _intima com Umà tnitsãg-efi'\t , 
massa de ti mesma incà~ de oú· ... 
tra átl:vl9Me propria que. -jiÂo s.e• ·. 
3am os furores revoluciohá.riós. À · 
ést.a mãssa o gõvêl'iio <'léfü.iiii'vtcó ctl · 
mtia estrutuf'âçãt> · · àrtíftdai ~ · iÍi• -"· 
fUI'ldé iitnà àt>âreíi.êla dé vtdã. dàn• : 
dt, étn réliú1tâodo üffiá !!Qclé(\!Ulé 1i .. · 
éôsrrtMicí'i. qtié M sê tfilltt~ .. dê 
t>é f)elà ft,tça tnttlVà e 't>êlâ pfo .. 
tl\mtndà õl"itttnl~adg. PtiUciá .. -e- ·Mi•· 
niióterl~ da l}i'ô~nçta. ~ ós ~· 

, telNÓ de úiná tal sõeiedádé. · 
- - . . Efo. {)_ nüe véttt dê sll-I' · fét!õf'ihecl. 

<lo JJoi' àif<:1 · fiíMiortâr!'J do t,epát• 
hU-nê'fitô tl@ E§tl!,füj N~•Amerl~ 
N\M. fflétt1; O ttU~ hãtl fgt t'!i~ f 
l'lliP. a órdem nnlit!co-sooieJ do pti• 
mefro tino e§tavã sob . ã égide ãl!J 
:re,,,us f';rl~to : !l. dlssótüçãõ d~ or~ 
dens politiéM tiêsté tipo.· ê1tl!!têhte! 
no nl.Uttdo civlilzàclô; MãrNttffl ã 
pertl:,, graclua.l rle Váló~ érl$tãos, 
<II.gamos. mais ciaramente:: ae vn~ 
l<l-rP". ,oa1:61i~. qlie estâvitiJfi · fllqtr, .. 
tlcammt,e. tnvti;cerM~ ã @lã.; @ quê 
Mó Fíé fJodérltiffi pêt'det' triô màXI~ 
Ifil'I bOdér-M-Íi\tn efíi1)âfiât) sê tai!i 
tltdê'fis rtão fô!lSeifl d@sthlidàs. SUb!i
t.iuulré.m-fis,.; as sociédàdêS ãrli.ottá§ 

~. Tudo isto, em outros 
tann<>e, '1tt"'1' -dt-r stmpl-.mente 
jalle a URSS p,,derã, ã. voi,tade. irn
- ao iAa A ~Q& ,i,,, _,.,~. 

cotn u nà<íôee llmittofés. acidentes, crlmE!s, etc, etc. no Rio, . 

j 
A hrto, chamamos em témpo ê- em 194.5, foi de 5.912. Muito tnals · 

portun& a-. piiró __ bãnditlllmô. Em . j do qúê as pêrdàs brã.siíelta.s na: 
se traW><Jó da URSS, nã.o müda.rê- FEB. 
znoa ele ~eaa Acü<lentes foram em J:i\e<UA no-

Medicação . âúidtíãr M- trâta• . , 
Jilentó da·· sflitls. : i 

· de n~ àias, ohde irrtpêfa- ütrt 
e,-.t,lrit.O créscehtemêhté l>ãftãõ, C(i~ 

mo é lneti:âveí. s-etâ. 11ue nftôtà va
~p$;. rfitnit)liiii' flilr!'l _,,,µmit recons .. 
't.furllifl pn11ttco 0 l!Oé'isl dó m\ihdo, is" 
to ~- ~Pf'li óUê Vàtnos _voltàt. Parà 
·""' f"t",.f<"çlfiidp.; do nt!tnelro. tipo. tnai. 
já aÍ<ora 1!-ó\ire f\\ná.Mnenh:'>s leigal 
e nR.tu.raiisí:as ? · 
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A conversão do fta~ino -Israel Zolli 1 nstrução pastoral do Papa Pio 
J>E. ARLINDO· VIEIRA~ S. J. 

_ Tem sido objeto de muitos co· 
)nenta.riOs entre catolicos e israe. 
ilitas a conversão do sabio ju<leu 
Isn:el Zolli, ch,efe rabino de Ro
ima. A 17 de fevereiro do ano 
;findo foi ele batizado cm compa
inhia de sua esposa. na Basilica de 
~anta Maria dos Anjos. 

Antes de vir a Roma foi ele por 
;35 anos o che.fe rabino de Trieste. 

Seu profundo conhecimento da 
:Escritura e da literatura semítica 
tpatenteia.se em· muitos livros por 
~!e publicado. Muito antes de sua 
conversão foi convidado para tOmar 
&>arte nos trabalhos da Comissão 
Bíblica Pontifícia e na redação da 
,Endclopedia Catolica Italiana. 

Cqnta ele atué!lmente 65 anos e 
~ de constituição vigorosa, ·o que 
lhe permite dar·s·e intensamente 
ao ~ab.~lho. Nasceu ii'a Potonia de 
mãe ~emã judia. Israel Zolli con
\'lerteu·se ~9 ca,bó de 12 anos· de se.
tia reflexões e diligente estudo. do 
cristi_àn.ismo. Jss!) çoi,trasta ~,ivà. 
tn:ente com a Jcyfandade com que a 
itnpre11Ea judaica tem comentado'. a 
nobre _re~olução do ilustrado r~bino. 
Como chefe rabino de Roma, este 
homem sincero ofereceu-se a ~i 
mesmo coin0 refem ás forças nazis. 
tas de ocupação caso determinass.C'm 
dar Hberdàde à cente~as de judeu~ 
E1 isto o proceder de um sonhador 
'VUigar? Não é, pelo contrario, a 
ação de um pastor criterioso e .pro-
1Penso ao sacrificio? , 
mo coino o êonó.êrvador ·ou liberal 
~bora. menos erigidas são igual 
!mente t.eniv~:'lr as aonseq1,tenofr"1 
Ide sua conversão. A estes mâfos 
ex:nuzeram-~e Israel Zolli e sua ,-,_ 

0s· judeus e especialmente os i-a
binos cio grnoo ortodxo não se 
foma.m crietãos por a!spósiç1ío natu
raf nem sem um poderoso auxiliar 
d~ Deus. 

. O que aguarda um ·judeu conver
là40 é para apavorar um animo 
lnéi:los resolutp. São tantas e tais 
IS <iificulddes quie d,eve arrastar 1ue para taJ passo se requer algo 
l!e p0uco comun1 ou quase heroico 
!r~. um judeu orqinarja,mente que 
iromper com a familia. com os 
nmigos e concida,dãos. Se for orto-
11.oxo · os proprios pais se voltarão · 
-.margamente contra ele. Não ·11e
Jita.rão .. em enxota-lo de casa e -·em 
il_~érda0 io. Todos os . .seus nego, 
ClOs qepe~de,nte.s ·. da solidariedade 
ldaelltica; serão arruinadas. 

Se o conver_tido é membro de al
gur rzjno mais .tnitigado do judais
pc;>sa. 

Respondendo á insinuação de 
Cllle eie se tornará catolico por in
~r~.. . vil, assim se eqpresso~l o 
ro.rajpro rabi; "Nenbum motlvo e
•óista me impeliu a isto. 
Qua.nc!o• minha mulher e eu abra
s amos: a igreja, perdemas tudo qu~-
1o . tínhamos no mundo. Temes 
r,sora. a nece;1;1dade c!e bu~:.r tra~ 
l1ª'1ho: Deus nos ha d.e ajudar a 
encontra-lo: 

Por. c::oneeguinte qua:::1:10 um Ju
d.eu ,11,j:>raç;i, semelhani;e cruz, como 
preço tle s~ conversão, taz o 5eu 
r<>µtpimentQ com o apssado somén
te··:pela, ·g:r~tica · r.oiwicçaó e.e q~e 
esta.- f~<j.o o que ~tis · lhe t)é~e 
a ex<;lus1vamente escudodo •pero 
poder· de· Deus. 

· Í.Sto é evi4ente no caso d.e Zolli 
CO!",: se colige da defesa que faz 
de. sua. irrevog~vel 9-ecisião. Declara 
eJ,e qlJe nãoroinpeu c,pin a Sinago· 
ISà. ;pprqwµi.to • é o qristianisino o 
OOlllph!oento .ou corPa da Sinagoga 
'A Sinagoga foi uma promessa e o 

Cristiw.i~mq • é á realiH,ção dessa 
ii~&sa prqp1éssa. A Sih,goga a6ena
va: para ··ç, Çri$tianismo: o· Crista. 
nismo -pressupõt -~- Sinagoga, p.>is 
U!Tta ºnã,9 pide· existir sem v outr,), 
Afirma que. ele se converteu para . 
o ·cristianismo ·vivo. Aos que o en. 
entrevistarall1 assegura que J e ;us 
Cristo é o Messias que os jud~us 

; esperava+n e que já chegou. Esta 
:.• era sua crença havia há muitos a
nos. E acrescentou: "Estou agora 
firmemente convencido desta verda. 
d-e tanto que posso fazer frente a 
todo o mundo e defender minha fé 
com a certeza. e solidez das mon
tanhas". 

- "Mas porque não abraçou a 
uma das denominações pro;.estantes 
que tambem são cristãs?• 

Eis a respqsta luminosa. "Por. 
ciue protestar não é atestar. Não 
pretendo causar ~baraço a quem 
quer: que seja se H1e pergun.ar Por. 
que c~perar 1500 anos para protes· 
tar? A Igreja . Catolica foi rcconhe. 
cida por todo o mundo cristão co. 

· mo a verdadeira li-reja de Deus por 
quinze seculos consecutivos. N cnhum 
homem pode fazer alto no fim de:;
tes l. 500 anos e dizer qu~ a ·Igreja 
Latolica não é a de Cristo sem em. 
baraçàr.sc sériàmente ·a si mesmo:• 
eda: igreja o que fon pregada pos:;o 
aceitar son1cnte·as criaturas por meus 
maiQrcs os Doze Apost0Jos que com·.> 
eu _saíram da Sinagoga. 

Vale ~ pena. reg,:;trar esta des
ttmida confissão: .. .t.stou con ven. 
cido cte que o unico meio de ter a 
força da destruição e empr~~uder 
a reconstrução eia Europa será a 
aceitação do · Catolicismo isto é a 
ideia ae Deus e· da .t< raternidad-e hu. 
mana- mediante Cristo e não uma 
fraternic.ade baseada na raça e nos 
super-homens pos1 .. não há judeus 
nem grc~o, não .1.i escravo 11_em ii. 
vre porqu~ · to.dós vos · s

0

ois um cm 
Jesus· C1·'i-sto". 

·· Fui ca,oJico de coração antes que 
ti vcsse inicio a guerra; prometi a 
l>cus cm 194.3 que me tornaria cris· 
tão se cu soi.>1:evivesse a gucna. 
J amã,s pessoa alguma neste mundo 
te.ntou converte-me . .Minha conver
sào Jo1 lenta evolução e ao mesmo 
tempo interna." 

Oxall d volta ao verdadeuo Deu~ 
~ á sua Igreja· desse grande cul,o 
Juaeu. que tanta .impressão causou 
entre sua gente, seja s,cguida de ou
t.ras conversões Os ingentes sofri
mento por que tem passado ultima. 
m~nte o povo judeu pede ser que 
SEoJa no plane, d-e Deus O primeiro 
passo. para cair ·o véu que lhes· en· · 
cobre os olhos. 

Einstein, que. há anos fez prof1g. 
~_ão de increduíidade e causou gran· 
àe cscandalo a seus irmãos judeus 
acaba d~ ma.nifestar seus respeito;; 
e s1mpat1a pela Igreja a unica for. 
Ça a seu v.er que na Alemanha t,e· 

ve a nobre altivez de insurgir.se 
contra a prepotencia de Hitler. 

Joel Rosenthal o heroico fotogra- · 
fo da linited Press, tão admirado e 
amado do povo ·americano a 19 de 
agosto de 1939 com 33 anos d~ ida. 
?e ingr~_ssou · resolutarr.ente na ~Igre. 
J,a Catolica e hoje assevera que ma 

f~ ca toJi.ca. eliminou o m~do de sua 
vida. . .. 

São Paulo na segund1 epistola 
açs corinti,os ensiná que o véu. 
que tOrnou obtuso o os s~ntidos dos· 
j_udeus so · pode s·er tirado po~ Cris. 
t~ e airesccnta: "Pelo que até ao 
dia de hoje quando leem a Moisés 
o véu esta po;:o sobi-~ o -:oração 
deles. Mas qué.ndo ~e •o,wertem ao 
Senhor será t'rado o véu." 

Os que pertecem a verdadeira · 
Igre::. de JEosu-i <.>isto dev~m pdir 
a Dus que apresse o adyento desse 
dia mil vezs des~javel s~rá essa 
da mais bela e esplendida conquista 
de Cristo. O povo judeu pcssuid,:,r 
de tantas e tão invejaveis qua
lidades naturais poderá contcihÍ1ir 
grandemente para o triunfo do Rei 
imortal dos seculos. 

····rfl((;IÕI '4 Cllll- llMIDORES ! 
A b mos de réceber grande va· 
• c:dd do .de filmes mudos e sónoros 

rie a_ e · 
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XII sobre os S a e r a m e n t o s 
Aos Parocos de Roma e Pregadores da Santa Quaresma 

A. Vida dos Fieis Santificada e 
Sustentada 1iela Virtude dos ,8a· 

eramentos. l 
Todavia não Nos pt·opusemos 

aqui tanto insistir nesta 1·elação da 
opus opc1•atwn com a onus ope
rantís, quanto antes na vida que 
os fieis devem levar, se querem 
deveras corresponder á graça re· 
cebida por meio dos Sacramentos, 
e em primeiro lugar da SS. Euca
ristia. Dando-nos os Sacramentos, 
Cristo não tencionou eximir-nos da 
luta pela perfeição cristã, mas tor· 
nar-nos idoneos para enfrentá-la. 
"ltcnoYaminl autcm spit·ltu mentis 

· ,·estrac'.', recomenda o AP'óstolo 
'Clas Gentes aos cristãos de Efeso: 
"et induite novum bomlnem, qui 
secundum Deus creatus cst in jus
titia et sanctltate yeritatis". (Ef 4, 
23-24·.) Com vigor incisivo que 
lhe é proprio ele entra nas parli
cularidades da ·dolorosa oposição 
entre a set·enidade toda celestial da 
graça divina e a obscura realidade 
da. natureza decaída, recordando a 
•seus fieis que já depende só deles 
triunfar do pecado: "Et nolite con
tl·istare Spiritu111 sauctum Dei, in 
quo sig·nati estis iu dlem redcmp
tlonis" (Ef 4, 30.) Ninguem mais 
do que o Apostolo Paulo pôs numa 
luz radiante a magnificencia oo 
vida sobrenatural, que nos comu
nican1 os Sacramentos; \. ning-ue1n 
JJÔS mais altas exigencias e condi· 
ções á parte pessoal dos fieis, quan 
<lo se trata de "a.tnüulare iu novl
tato vitae." (Cf. Rom 6, 4.) Nesta 
cooperação da virtude do Sacra
mento e do esfôrço humano, con
siste o segredo da fé viva, ·da vida_ 
seriamente cristã, da verdadeira 
tendencia á perfeição espiritual. 
Ai está o ponto onde se vêm jun
tar em unidade a Liturgia e o mi· 
niste'rio pastoral, e aí está ao mes
·mo tenwo o apice desta união. 

Com efeito, qual é o escopo da 
cura pastoral se não que o homem 
-..·!.va, cresça e morra na· graça de 
Deus? Ora a graça de Deus, a 
"novidade de vida", a força de 
agir conforme a esta vida novel, é 
o dom dos Sacramentos. Essa 
mesma atividade deve exercer-se 
em todos os campos: na vida pes
soal, na vida de familia, da pro
fissão. na paz e tranqull!dade, na_ 
agita,;ão e no perigo. As fun,;ões 
·!iturgicas, a celebração do Santo 
Sacrifício, a. administração doe 
Santos Sacramentos não se podem 
conceber como Isolados de· toqo 0 

conjunto da vida. Esses são desti
nados a purificá-la, santificá-la. 
dirigi-la para Deus. Que desvelo 
tal favor eoxige ahtes que os ani
mos estejam preparados e dispos
tos a receber dignamente e com 
frutos os Sacramentos, e que luta 

, para assegurar a sua constancla e 
· Progresfo no bem! E não obstante, 

diletos filhos, o escopo principal e 
mais importante, ao qual devem 
tender infatigavelmente vossos es
forços, sem desesperar jamais do 
bom resultado, é a atenção e cum
primento desta unidade nos fieis 
confiados á vossa cura, desta in
cessante a\lã.o e ·reaçãó mutua do 
Sacramento e da vida. 

Breves Ohsen-ações Sobre Al,;nna 
Sacramentos em Particular 

Chegando agora a falar de cada 
um dos ·sacramentos, vós bem sa
beis, diletos filhos, por propria 
experfencia, quais e quantos gra
ves deveres a sua digna e frutuosa 
ad·minisÜ-ação impõe i cura pasto
ral: Restringimo-Nos agora a tocar 
afauns pontos, que parecem recla· 
mar particular atenção. 

Sobre a penitência. 

Já em outra ocasião discorremoi, 
sobre a.i; qualidades que deve pos
suir urn bom confessor: hoje que
remos fazer uma recomendação 
que mais diz respeito aos penlten• 
tes. 

Não é verdade que as confissões 
para produzir efeitos duradouros, 
deveriam ser mais acuradamente 
preparadas d·o <iue ·as que não o 
são· eÍn gei·,d'! Falamos aqui não 
tanto cta15 confissões que se fazem 
por pura dievoção, como das necei,
s,Í.rlas. E' claro _c1ue o comfes.sor 

.nlio pode, para cada penitente que ee lhe apresenta, repetir do COf'l8• 

ço o exame de consciencia e ~oda 
a prepara<;ão; para isso lhe faltarb 
o tempo e as forças não bastariam. 
Importa Jogo fornecer uma instr•1-
ção comum, solida e completa, so
bre a confissão, não só no catecis
mo para as crianças, mas ainda 
mais no para os adoiescentes e 
adultos. Uma fal instrução dá luz 
ás consciencias e paz aos corações, 
lá onde não houver algum serio 
motivo de perturbação; mas tarn
bem penetra incisiva com.o o bü,
turi do cirurgião, lá onde se oculta 
o abcesso do pecado, sobretudo do 
pecado grave. Essa conduz eficaz· 
mente á contrição interna, sobre
natural, universal á verdadeira .,.., 
testação do pecado e á conv·er&<1.o 
a Deus. Não podereis, nas vos~a,; 
predicas aos domingos, tratar te
mas mais utels das verdades reli
giosas, dos mandamentos, das pra
ticas reguladoras da vida diaria e 
ordinaria de vossos paroquianos. 
do que da necessaria e con\'(miente 
preparação ao Sacramento da Con 
fissão. 

Sõbrc a Extrema-Unção. ,. 

Exortai os fieis a chamai" a tem
po o Sacerdote ao leito dos doentes 
graves e moribundos, e lutai com 
caridade e perseverança contra o 
irracional medo que agita a tantos 
á ideia da Extrema-Unção, como 
se ela forlJ, sinal de mot·te, embora 
seja um Sacramento de vida: de 
vida sobrenatural sempre e em 

· primeiro lugar, pela santificação e 
con°forto espiritua:J da alma: m~!'I 
tambem na medida com que atua 

A formação 

sobre o corpo, não pode senão 
trazer ajúda e alivio. 

Sobre a Eucaristia. 
Dos dois <,scopos essenciais da 

cura pastoral eucarística, a sabe_r 
a assistencia á S. Missa e a fre· 
quencia dos Sacramentos, podereii 
·esperar de conseguir maior e maii 
duradouro resultado, unindo-os t101 

vossos esforços ao da santificaçã<; 
das festas. Ha mister obter que o: 
fieis todos encontrem novamenre 
como no passado, uma vez na "e 
mana o tempo, o tempo suficiente 
para ~e dedicar ao serviço de Deus 
para ler algum livro bom, dar re· 
pouso ao corpo e paz intima a 
alm11, possivelment" · no seio da 
famll!a. 

?\esta materia só podemos repe
tir o que vos já dissemos doutro 

_feita· nessas Audiencias; ajuntemo,, 
contudo uma observação. Seri? 
uma funesta ilusão se, por cau,;, .. 
da dificuldade de reconduzir o po · 
vo das grandes cidades a u'a mais 
diligente santificação das festas, se 
estimasse como mais prudente a 
tatica do silencio, com o especioso 
pretexto que tambem neste caso 
importa deixar a gente na boa fé 
e não transformar consciencias ig
norantemente N'roneas em positi
vamente cativas. Não, diletos fi
lhos; não recorrais a esta' escapa
toria em coisa tão grave e de tanta 
importancla. Vossa pusllanimidad, 
acarretaria a vós a ameaça do Pro 
fet:;i.: "Ai dos pastores que disper· 
sam e dilaceram a grei de mE.-r 
rebanho, diz o Senhor". (Jer l!3, 1;, 

(Continua) 

do homem 
REYNALDO CRUZ 

mundo .contemporaneo se 
apresenta envolto em ·un:ta serie 
interminavel de problemas e de 
questões. E o homem, o principal 
personagem, para quem tudo fora 
criado, é a m<j,ior vitima deste· es· 
tado de coisas. 

Bem menos do que a fome e 
bem menos do que a falta de con
fQrto, sofre o homem por se en
contrar em mundo sacudido e al
voroçado pelos mais vario.s princi· 
pios ideologicos, Bein intenciona
dos u,ns e mal intencionados ou
tros, procuram não poucos encon
trar uma solução satisfatoria para 
os problemas e questões que jus
tamente preocupam o homem. E, 
como resultado desse trabalho, lan
çam ideias e formas, sujerem leis 
e decretos, prégam reivindicações, 
salientam direitos e regalias. Atln• 
gido por um amontoado de solu
ções, sente o homem que a sua 191· 
tuação se agrava cada. vez mais e 
que os problemas e questões que 
o preocupam ao invés de desapa
recerem, · ainda que lentamente, 
assumem proporções ma i'o r e s. 
Aturdido, vai o homem caminhan
do po~ uma estrad'a r~pieta ·de 
con~usões e de obstaculos. 

E' preciso, portanto. encarar de 
frente a situação contemporanea e 
buscar uma solução capaz de re
solver satisfatoriamente todos os 
problemas e todas as questões. E 
a solução unica consiste, queiram 
ou não queiram, em preparar o 
homem, .dando-lhe uma formaçã.o 
que· o torne capaz de rlisc.ernlr com 
aeerto erri torno da sua real situa
ção. Enquanto não se preparar o 
homem, inuteis serão todas as so
luções que possam surgi!." para os 
problemas e para as questões con
temporaneas. 

Para o homem, e unicamente 
para o homem, devem se voltar 
todas as atenções dos que efetiva
mente querem arrancar o homem 
da situação aflitiva em que vive. 

Ém verdade, de que ser-O-é éeréar 
o homem de direitos e de regalias 
se ele não está preparado para 
usufruir essas vantagens ? 

O momento em que atravessa
mo,i oferece-nos as mais irretorqui
vpfs prnva.~ do ove diF<,,emos. ,Nã.o 
negam(>s. e seria ri.'!iculo fiegar. 
riue a vida enct1reçf!U multo. mas. 
niio or~tantl} afirmamos tampem 
que ~s .µnbj<:Õ~!! cue o, !~.-o e q,ue 

o vicio seguiram a 111esma estradlt, 
- aumentaram consideravelmente, 

E aí está um dos maiores deo
equilibrios <:la nossa cpoca, oriundo 
da falta de formação do homem. 
Se a vida encarece, ao lado de um 
trabalho efíciente em prol da bai· 
xa dos preços, o· homem deve1·ia 
restringir as suas despezas, abs
ter-se do · que lhe fosse dispen
savel, por em pratica, enfim, oa 
princlpios de economia. E o que 
verifico.mos, no entretanto,, é justa
mente o contrario, quanta mais 
ganha o homem, através dt> t.eu 
trabalho honrado e dignifica.nte, 
mais e muito mais gasta e gasta, 
superfluamente. 

O seu vestuario, assim como to• 
do o seú padrã:o de vida, está. em 

(Conclue na 4.ª página) ... 

SCJE~TIFICAMINT·I, 

AS SUAS ~AI. 
) 

* Pomada seca.tiva São Sebas
tião combate cfe,ntificamentê 
toda e qualquer afecçiio c-uta
nea, como sejam: Feridas em 
geral, Ulceras, Chagas anti
gas, Eczemas, Erisipela, Friei. 
ras. Rachas nos pês e nos 

seios. Espinhas, Hemorroides, 
Queimaduras, Erupções, Pica. 
das de mosquitos e inse.ctos 
i,enenosos. 

-~:.-l 
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t E G J ·O N A R I O s«o Paulo, f(J 'ae Janeiro 'aê fffl 

Congresso . lnteramericano ~e Uucatão·•·•· Católica Sociedade de São Vicente 
Realizou-se recentemente na ci

lade de Bogotá,- capital da Colom
bia, o primeiro congresso inter
-americano de educação catolica. 

O nosso país foi representado no 
Congresso pela seguinte comissão: 
Revmos. Dom Hildebrando Mar
tins, O. S. B. ; Pe. Artur Alonso, 
S. J,; Pe. Francisco Maffei, B. ; 
Pe. João Rezen/le Costa, S. S.; 
Irmão Afonso, marista e d. Laura 
Jacobina Lacombe. 

De volta a nosso país a comissão 
acima publicou um relatorio dos 
trabalhos desenvolvidos durante 
aquele congresso .. 

Transcrevemos a seguir parte do 
relatorio : 

"Exmo. Revmo. D. JAIME DE 
BARROS CAMARA, M. D. Arce• 
bispo do Rio de Janeiro. 

Prestando contas da incumben
cia que nos confiou V. Excia., vi
m•'" a.prese,1tar-lhn o presente rc· 
latorio. 

Honrados com a confiança em 
nós depositada, procuramos desem
pPnhar o me1hor pnssiV-'l o encar
go que assumíramos sob a orienta
çã:, de V. J~xcia. 

Não podemos deixar de dizer 
umas palavras sobre as figuras <•r
ganizadoras do Congresso que nos 
deram acolhimento tão fidaigo e 
carinhoso. 

1. Monsenhor Istnael Perdomo, 
o respeitado Arcebispo de Bogotá 
! uma figura veneravel de ancião 
Inteligencia lucida, entusiasmo fo
ra do comum ·aos setenta anos, 
presidiu brilhantemente a todas as 
sessões do Congresso, compareceu 
L quase todas as visitas, anlm:1.n
io-nos com a sua palavra, cativan° 
io-nos com as suas atenções. 

A Confederação dos Colegios Ca
tolicos, personificava-se no seu ani
mador, Padre Jesus Maria Fer
nandez, S. J. tambem já idoso, 
mas de uma atividade que pode 
fazer inveja a muitos jovens. 

A Universidade Javeriana, que 
tivemos a ocasião de visitar, era 
representada pelo seu brilhante 
Reitor Magnifico, Padre Felix Res
trepo, S. J ., que com pericia de 
mestre presidiu as sessões plena
rias. 

O programa organizado foi divi
aido em sete comissões com a se
~uinté distribuição:.'·. 

2. 1 .a - Congressos e comitê 
'Permanente de educação cato!ica. 
t .t. - Publicação periodica, orgão 
lo comité permanente. 3.ª ~ As
aociação de educação cato!ica em 
cada nação. 4. ª - Aplicação do 
radio e do cinema na educação. 
li.ª - Preservação contra o protes· 
tantismo, o comunismo e o mate
rialismo. 6.ª -· Educação catolica. 
Educação democratica, interameri
canismo. 7.ª - Educação em ge
ral, ·programas, liberdade de ensi
no, educação fislca. 

Dom Hildebrando presidiu a pr1• 
meira comissão, tendo despendido 
atividade e com;eguido · influencia 
apreciavel. '.Esta dómlssãi? foi .. <lê· 
pois fundida â .. 2.~i. p'ela · relação 
entre os assuntos)(;J;tat~r. 

O Irmão A:!'onso i:ôm.Ôu parte na 
1."a comissão, onde- m·u1to · trabalho1t
assim como o Padre Maffei. 

O R. P. Alonso desempenhou 
ma atividade na 3."' e na 5."' co
ll'llssão. 

O R. P. llezeride Costa e Prof. 
Laur<1, Jacobina Lacombe traba
lharam na 7.ª Comissão, tendo esta 
Última apresentado uma tese l!O· 

bre "Formação Soc!al na escola". 
Os graficos e quadros apresen

tados pela delegação brasileira 
muito Interessaram aos congressis
tas, tendo sido o Brasil o unico a 
ae lembrar dessa Iniciativa. 

Para o proximo congresso, foi 
feit<.l um apelo aos outros países 
para que fizessem o mesmo. 

A delegação brasileira foi alvo 
de demonst::ações de simpatia de 
todos, tendo sido elogiado o seu 
ésplrito de união e colaboração. 

Exceto o Padre Alonso, falamos 
,empre em português, e- que agra· 
iava a todos que diziam compre
tnder-nos perfeitamente. 

Cada um teve ocasião de tomar 
a. palavra, sendo que no encerra· 
mento do Congresso, por_ ocasião 
da missa campal, foi o Padre 
:Ma!fei encarregado de agr'adecer 
em nome das delegações estran
geiras, e a Professora Laura J • 
La.combe fez a despedida ao Sr. 
Arcebispo de Bogotá, o qual, por 
diversas vezes, manifestou sincera , 
,impatia pela delegação _brasileira. 

a. Todos os paises se fizeram 
representar, exceto o Panamá. e os 
Jlgtados Unidos, estes, devido â di
~culdad:e de transito pelo Pan3,lllá. 
r _..,..., porem, . 1>l'Melltee dois 1 

sacerdotes americanos que assisti· 
ram a todas as sessões. 

a elaboração de úrn verdadeiro co
digo de ensino particular em geral 
e principalmente do catolico. 

. . .,.,.-... rt'·',. > .. . . 

dePaulo4âêtRftteirão Preto Dois bispos trabalharam intensa-
mente nas comissões : Monsenhor 
Larrain. bispo de Talca, represen
tante do Chile, eleito 1.º vice-pr(;l
sidente do Congresso, e tambem 
Monsenhor de Brigard, bispo au
xiliar de Bogotá. Ambos conquista
ram a -simpatia geral pela compe
tencia e pela simplicidade de trato 

Foram aprovados vinte e cinco 
teses- sub-divididas .em conclusõei., 
magistralmente redigidas e sabia
mente fundamentadas em ·seus 
"considerandos". 

Comemorando o seu júbileu de 'prata, o Conselho Central dá 
Sociedade de São Vicente de Paulo da cidade de Ribeirão. Preto, 
iniciou no dia 16 proximo passado, uma serie de solenidades alusi• 
vas á grande data. 

A impressão dos trabalhos foi a 
melhor possível. 

4. O horario estava muito bem 
organizado, sendo previsto amplo 
tempo para o trabalho das co
missões. Estas funciona1·am no Co
legio de S. Bartolomeu (dos Pa
dres Jesuitas). 

Das conclusões aprovadas, a 
maior parte foi distribuida antes 

· da nossa partida e aqui damos, em 
anexo. as copias de algumas. 

Terminando a relação dos nos
sos trabalhos, pedimos a bênção 
de V. Excia. para continuarmos as 
nossas atividades e poder le-var 
avante a realização da união e 
progresso do ensino catolico no 
Brasil e no continente americano. 

No dia 16, pela manhã, ás 7 horas, foi celebrada a Santa Missa, 
havendo uma magnifica Comunhão geral. A' noite, sob a presi
dencia do Exmo. Revmo. Sr. Dom Manoel da ·Silveira D'Elboux, no 
salão "Dom Alberto", falou o dr. Wilson Roselino, advogado no foro 
daquela cidade e Vicentino veterano. O orador, que foi muito aplau• 
dido, discorreu sobre o tema: "Visita Domiciliar". 

No dia 17, foi celebrada, pela manhã, Missa por intenção de to
do~ os confrades falecidos. A' noite, no salão de festas, falou e 
Revmo. Pê. Jaime Luiz Coelho, que discorreu com .grande brilhantis• 
mo, sobre o tema "Vida interior do Vicentino". 

As sessões p!enarias realizaram -
se no "foyer" do teatro Colon e 
as solenes no recinto do mesmo 

A COMISSÃO. 

Pela manhã do dia 18, foi celebrada a Santa Missa por intenção 
dos benfeitores da Sociedade de· São Vicente. A' noite, o Revmo. Pe, 
Arnaldo Padovani abordou, com muita proficiencia, o tema "Méto• 

• • • do de Ação". · 
teatro. 

O espírito de cordialidade, cola
boração e harmonia. a finura de 
trato, o sentimento de sincera fra
ternidade serão dificilmente encon
trados em mais alto grau em al
guma outra assembléia. Só uma 
comunhão perfeita de crencas e 
princ1p1os, alimentados pelo espí
rito do cristianismo pode produzir 
o ambiente em que vivemos nesses 
dez dias. 

CONCLUSÕES 
o dia 19, foi consagrado· ás vocações. sacerdotais. Pela manhã 

foi celebrada a Santa Missa ·segundo aquela intenção. A' noite, o 
dr; Paulo Sawaya saudou os Vicentinos de Ribeirão Preto. 

As conclusões votadas no Con-
gresso de Bogotá versaram sobre 
os seguintes temas. 

1 - direitos de educação; 2 -
liberdade de ensino; 2 bís - as 
associações ou federações de Cole
gios Catolicos; J - o protéstaritis
mo; 4 - o comunismo; ó - His
toria e Sociologia americanas;· 6 
Escotismo catolico; 7 - Cinema 
educativo; 8 - Escolas normais e 
rurais catolicas; 9 - a organiza
ção de um Instituto de Estudos 
Americanistas; 10 - educação _fi_
sica; 11 --:"'. radio. educativo; i2_· ~ 
finanêiamento. e despesas do côini
té Permanente anexo á Confederà
ção .Interamericana ·âe Educação 
éatolica .. 13 - educação catolica. 
·pratica: . 14 - a importancia qa 
educação cafo!ica nas massas po
pulares;" 15 - a· publicação dos 
trabalhos do Congresso Interame
ricano de Educação Catolica; 16 -
educação catequética; _17 - demo.
cracla cristã; 18 - estudos · elas· 
sicos: 19 · - a. criação de Escolas 
No_rmais Catolicas; 20 - a impor

__ tancia da motivação na formaçíio 

Hoje, ás 7 horas, será celebrada, na Catedral, Missa festiva, com 
Comqnhão geral; ás 10 horas o Exmo. Revmo. Sr. Dom Manoel da 
Silveira D'Elboux celebrará solene ·Pontifical, devendo pregar ao 
Evangelho o Revmo. Pe. Geraldo Miranda; Vigario de Santa Rita. 

ó. Quanto aos principais fru
tos do Congresso, alguns serão 
imediatos, outros se firmarão com 
o prosseguimento das nossas ativi
dades. Teria sido inutil o nosso es· 
forço se não se perpetuasse o tra
balho iniciado em Bogotâ. 

Fundou-se um comité perma
nente cujo funcionamento -foi ó · 
objeto de estudos da ·1.ª Comissão 
presidida por D. Hildebrando Mal'
tins, que teve papel de grande efi
ciencia nesse setor. 

Teremos uma revista interame
ricana que será publicada em Bo
gotá. 

A's 14 horas, na grande· assembléia geral, falará o dr. Carlos de 
Morais Andrade, representante do Conselho Metropolitano dest? 
Capital. 

Encerrando a assembléia fará uso da palavra o Exmo. Revmo. 
Sr. Dom Manoel da Silveira D'Elboux. · 

A formação do homem 
(Conclusão da 3.ª pag.) 

pleno desacordo eom as suas- pós- 1 
sibilidades. Se fosse menos vaidoso 

e ma.is atento, teria um padrão de 

vida· perfeitamente decente e sem. 

prej~izo da sua situação _econo~ 

mica. 

maioriá ilicitas, ,sempre repletas 
-de que:in vive a pleiteaT desta óu 
daquela:· forma · .aumento nos seus 
venclméntos, · porque à vida ·está 
cara, :muita 'cousa ' teriam os à ia• 
menfar:' · · 

Sem 1:auvida, ê seirtpre· deseJavel 
que aú'mente o ganho do homem. 
quando mals .não seja para formar 
um patrin1onio para os seus, mas. 
sem formar o hom:em, todas ai!! 
formas:- serão -inutels. 

Os Congressos se sucederão pe
riodicamente, devendo o proximo · 
reunir-se na Argentina, no fim de 
1946. Os_ outros seguir-se-ão, por 
ordem alfabetica '1.e dois em dois 
anos. 

Resoluções· de ordem pratica fo
ram tomadas relativamente a di
versos assuntos, entre outros, l!O· 

·- bi-e o .:apro-veitamente -· 1>edagogico 
do cinema, do radio e quanto ao 
escotismo. 

Iniciamos, enfim, com as teses e 
conclusões estudadas e aprovadas, 

moral; 21_ :- orie_ntação prof!ssfo

nal;· 22 - educação agrlcola, arte

sã, industrial e comerdal; 23 -

ação catollca nas escolas; 24 · - li· 

berdade de eâucação - Declara
çãá _de ·'.Bogótá ·sobre a liberdade 

de ensino; 25 - a Confederação 

Inte1americana de Educação Cato-

Se quisessemos entrar em pot"· 

menóres, encontraríamos, facÜ~ 
mente,- pessoas que enxergam bem, 
mas que enxergaram mal quando 
adquirira;m os oculos de que se ser
vem._ Modernos sim, bonitos e até 
elegantes, mas em desacordo com . 
as finanças de quem. usa. Asim, 
os ·exempios surgiriam espontanea-· 
mente, não é necessario prosse
guirmos, m·,asmo porque muitos: ar· 
tigos bons. e perfeitamente. acessl-. 
Vl'lis desapareceram do mercado 
por falta de procura.. 

Se falaRsemos, então, ·nas -casas 
de diversões, de fato nem , sem-· 
pre licitas, ou melhor, . na sua 

Formar o homem, ·eis a unfoa 
solução para todos os problemas e 
todas às questões· contemporaneas, 
E asfa tf.ormação, depende muita 
do chofueni, porquanto . este hã ·de 
olhar em. torno de si mesmo, com~ 
preender-se e con_s.tatar õ que lhe 
é .possi'vel e o que não lhe é p_os-. 
siveL 

Soluções puramente materiais. : 
ao contr{trfo. -de .. o .beneficiarem. o' 
hómem cada . vez mais, ·au{nenta• 
rão as suas necessidades. 

llca. 

Don<3tivos 
Catedra 

para as obras da 
Sã o- P 

nova 
a u I o 

Religioso por natureza, o homein 
há-de primeiramente prestai- culto 
ao Deus ·que o criou . e buscar. as 
lições que esse Deus traçou para , 
a s~a vida. E estas lições, que não 
estao expostas aos caprichos dos 
homens e .que foram confiada~ a 
uma Igreja com prerrogativas es" 
Pec!alissimas, é que hão d1e formar 
ao homem, dando-lhe uma noção 
exata e perfeita da sua pernw .. nen
cia neste mundo. 

r d- e 

EDITAL DA CURIA 
Por determinação do Exmô: e Revmo. Sr. Ar

cebispo Metropolitano, venho lembrar . aos Revmos. 
r'arocos, Vigarios, Reitores de Igreja, Capelães, 
8uperiores de Casas religiosas masculinas e femi
ninas e Diretores de Institutos catolicos de educa
ção, quer da Capital, quer do interior da Arquidio
cese, que, na semana do glo1i_oso Apostolo S. Paulo, 
de 20 a 27 de janeiro, se realizará a "Semana Pró
Catedral", cujo escopo é arrecadar donativos em 
favor das obras do maximo mQnumerito de religião · 
e de arte, que está surgindo importente no ce_ntro 
da Metropole paulistana, graças ao empenho da 
população catolica da Arquidiocese, e que deseja o 
Exmo. Sr. Arcebispo inaugurar com toda ·a pompa 
liturgica, no ano de 1954, que assinala o 4.0 cen· 
tenario da fundação da Cidad0, 

Cumpre frizar . que, até o presente, tem sabido 
o povo paulista honrar o seu brazão dé fidalguia, 
neste como nos demais empreendimentos a que se 
arroja .para engrandecer o patrimoniq de cultura 
e de Fé que recebeu do grande Anchieta. No seu 
mutismo de pedra, guardam os blocos de granito 
uma longa historia de generosos sacrificios de gen
te humilde e homens abastados, que desde varios 
anos vêm contribuindo, com seu modesto obulo ou 
com suas quantiosas somas, para a Catedral gran
diosa que será muito breve o maior e o melhor 
monumento de Fé que se ergue nesta uberrima 
porção da Pa tria Brasileira. 

Contudo, as dificuldades atuais pQr que passa
mos todos - o alto custo do material de constru
ção e da mão de obra, bem como outras despesas 
- reduziram de muito os ultimós recursos dispo
níveis, constrangendo assim a "Comissão Executi
va das Obras da Catedral" a· de novo apelar para 
todos os catolicos e solicitir-lhes a mais generosa 
contribuição, a fim. de poderem prosseguir os tra
balhos da construção, já em adiantada fase. 

Para maior eficii:>ncia do ·concurso que se está 1 
pedindo, recomenda o Exmo. Sr. Arcebispo Metro 
politano o seguinte: " . · . 1 

1) Em todas as m:,i.trizcs, igreJas e capelas do 
Arcebispado, no domingo, 13 ·de janP.iro. 

ME'FROPOLIT ANA 
leiam os Revmos. Parocos, Vigarios, Reito
res e Capelães a presente Circular aos fieis, 
exortando-os ·a <:!arem sua generosa contri
buição nas coletas que se vão fazer n·os do
mingos seguintes, dia 20 e 27, destinadas à 
"SEMANA PRO' - CATEDRAL". 

2) rodas as associações paroquiais, como tam
bem Confrarias, Ordens Terceiras e outros 
Sodalicios, deverão, individualmente, enviar 
seus donativos á Chancelaria do Arcebispa · 
do, mencionando O nome da Associaçãq e a 
finalidade a que se ~estina a contribuição, 
especificando que· é "Pró Catedral", para a 
devida publicação. 

3> A todas as Comunidades religiosas masculi
nas e femininas, bem como aos colegios, gi
nasios .· e escolas sob a sua direção, faz Sua 
Excia. Revma. o mais fervoroso apelo no 
mesmo sentido, certo de que saberão todas 
corresponder á sua pastoral solicitude. 

4) Cumpre que façam os Revmos. Parocos, Vi-
garios, Reitores e Capelães a mais _intensa 
propaganda para espertar a generosidade 
elos fieis em favor das 0 bras da Catedral, 
servindo-se para isto ·dos cartazes apropria
dos e já distrtbuidos ou de outras iniciati
vas que lhes parecerem mais oportunas. 

5l Fica proibida, até o fim do mês de janeiro, 
qualquer outra coleta de esmolas e donati
vos para obras pias. 

6) No dia 25 de janeiro, festa do glorioso Apos
tolo São Paulo, Padroeiro da Cidade, façam 
os fieis uma visita á Catedral nova, para 

Se o homem, portanto, · quiser 
abafar as confusões e quebrar os 
obstaculos· que vem encontrando 
em su_a estrada, não ha-de ser, 
através·. de priocipios materialistas 
mas/ingr,essando · na santa Igrej~ 

. de D~us;: nesta .Igreja que O acom:. 
panl:ia vinte ·seculos e -q~e de perto 
conhece as suas necessidades. · E 
nesta Ig-reja e com esta Tgreja aô 
homem tambem será lic!to defen
der os· seus direitos, porquanto ·nin• 
guem mais do _que_ ela desej,;_ 6 
quer o bem estar do h,omem. 

O mundo contemporaneo nã!} 
mais se apresentará. envolto em 
uma serie interminavel de proble
mas e de questões e O . homem_· dei• 
xará. de ser· a grande vitima, o dia 
em que as atenções se voltarem 
com o proposito firme de ouvi-Ia 
e de segui-Ia pa11a a Santa Igreja 
Catolica Apostolica e Roniana, nfüG 
e mestra de todos os homens. 

::::------'f"" 
fRACOS •· ,\ 
ANfMICOS rJ 

TOMEM 

~!~]JJ1~~· ,, 
Gr1nde T&nfeo 

se inteirarem do andamento das obras da 
1
- · 

construção e 0 ferecerem a sua contribuição DR. DURVAL DO U=r 
Espera1ldô dos seus ·queridos diocesanos a me- 1 VRAMENTO .PRADO··.·. 

_hor corresponde?,cia ab pe_ô-ido que ora lhes fa~. e I Clinica de. moléstias .âos olhos 
Exmo: Sr. A_ ·rce~ISpo an. teCipa ·~ todos -os seus''.Pª· · j !1 /. _ C~gia: ~ar . ..,.._ -Coll&: _ 
terna1s agradecimentos e bençaos. - - -, '··"· . 

__ SãoMPOáNuSloE .. 'N9HdOeRjaPnAe1U·roL: 
O
deRl094L6I.M LOUR_E'I·R·O·,·' ·1 Av. Ipiranga, 313 (8.º and~> .· ·, Tel.:. ·4;.;4ss1 - Res,: A.v. 

Angélica. 1408 - TeL: 5°9275. 
· ' · Chanceler do Arcebispado. . ---------------• 
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24 DE JANEffiO 
( 

s. Tiínó,teo 
\ Os termos elogiosos em que S, · 
'1to valor do mesmo. Nas epistolas 
faulo enaltece as virtudes de seu 
lliscipulo Thimotheo, são provas do 
µo apostolo das gentes lemos ex. 
1:r;>ressões como: roeu diletissimo fi • 
lho, meu fiel colaborador, servo de 
Cristo, meu Irmão e Servo de Deus 
110 Evangelho, que não procura a si 
-mas a Cristo, nosso Senhor - to. 
Idas referentes a Thirriotheo. 
\... Thimotheo nasceu em Listra na 

~ycaonia. O pae era pagão, casado 
om. uma hebréa de nome de Euni· 

ice. mãe de Thimotheo. Eunice 
ilbraçou a religião de Cristo quando 
S. Paulo esteve em Listra. De sua 
tnãe Thimotheo recebeu o espirito 
cristão. Na sua segunda chega· 
da em Listra, S. Paulo levou con· 
sigo o jovem Thimotheo na sua tra
vessia pela Asia menor. Os dois 
lapostolos passaram pela Macedonia, 
pregaram aos •Thessalonicenses, aos 
Phi!ipenses e aos Beroenses. Os 
judeus expulsaram a S. Paulo e 
ficou Thimotheo continuando a obra 
da pregação. Mais tarde vemo-lo em 
:Atenas para onde seu mestre tinha 
ordenado. Uma cruel perseguição 
que viera sobr.e os cristãos em Tes
salonica. fez com que Timóteo para 
l!á voltasse para confortar e conso· 
lar seus irmãos em Cristo. De Tes
isalonica se dirigiu a Corintljo, on
de se encontrou com S. Paulô. Coin. 
cide com esta epoca a composição da 
epistola de S. Paulo aos Thessaloni• 
censes. De Corintho continuaram sua 
viagem e chegaram em Jerusalcm 
e Epheso. S. Paulo mandou,a Thi. 
motheo e Erasto para Macedonia 
com a ordem de arrecadar subsidias 
:para os cristãos perseguidos cm J ~-

rusa lem. "' 
H,ven<lo.se introduzido abusos 

na igreja de Corintho. para lá vol· 
lou Thimotheo acompanhado de uma 
carta rec<>mendaticia de seu mes. 
tre. (I Cor 16-10). 

Este o esperou na Asia, para de
pois em sua c<>mpanhia ir a Mace· 
donia e Achaia. Voltando para a 

Palestina. o apostolo foi preso · e 
passou dois anos na prisão, E' pro· 
vavel que Tliimotheo tenho sido seu 
companheiro nesta provação •. Pau· 
lo foi levado para Roma, Thimotheo 
posto em .liberdade. Quando Pauio 
voltou de Roma, Thimotheo já .era 
bispo nesta qualidade foi. por seu 
mestre mandado para Epheso, d'onde 
devia governar a igreja da Asia me
nor. 

Paulo se achava na Macedonia 
quando escreveµ sua I epistola a 
Thimotheo. Uma. segunda foi es.cri• 
ta de Roma fi!m 65. Ambas as epist9. 
las são docwnentos . em que o 
Apostolo revela a amizade que- o li
gava a seu disçipulo. Convida.0 com 
muito empenho para que o visitasse 
em Roma e lhe desse a satisfação de 
ve·lo mais uma vez antes de morrer; 
dá.lhe instruções uteis sobr~ 0 modo 
como se deve haver com os herejes: 
prediz novas heresias e suas conse
quencias (2. Tim. 3 l, 2). 

Das epistolas de S. Paulo dedu
zimos que Thimotheo era muito 
mo1-tificado. Sofrendo de fraqueza 
de estomago, seu mestre aconselha· 
o tomar de vez em quando um pou. 
co de vinho, 

S. Thimotheo é considerado pri· 
meiro Bispo de Epheso. que lá se 
acha,,a. ouando chegou S. João E
vang-elista, para assumir a direção 
da3 igrejas da Asia. 

Nas a'as do martírio de S. Thi· 
motheo que .·data do quinto ou sexto 
seculo. Jê-.se da sua morte: No 
ano de <J7. ouando era imperador 
N erva. os pag-ãos fizeram uma gran, 
de festa em homena!Z'em ao.s deus.es 
c n<'$ta ocasião organizaram 'tim 
prestito no qual levaram ·as imag-éns 
<'0metendo muitas ,indignidade,; 
Thimotheo vendo esta ~homi,nação. 
pôz-se no meio dos idolatras. e 

vc-rherou energicamente seu proce· 
d:ment0 escandaloso Sua franque:>.a 
apo~ti,'ka provoieou uma it,a tal 

da narte els pacrãos q11e se precipí• 
taram c0ntra e!r O mataram a pe
dra las e pauladas. 

Auto-Viação · Bragança-São Paulo 
para as suas viagens de Bragança à Capital e vice-versa, slr~. 
vaní-se dos confortaveis . onibus da EMPRESA AUTO-

VIAÇAO BRAGANÇA - O percurso é feito em três horas 

PARTIDAS DE BRAGANÇA: PARTIDAS DE SAO PAULO 
Dias uteis: 7,00 e 15,15; do- Dias uteis: 6,45 e 15.45: do-
mingos e feriados: 7.45 e 18. mingos e feriados. 6,45 e 14.15. 

Ponto em Bragança: Ponto em São Paulo 
PRAÇA RAUL LEME N.0 10 BAR ESTRELA - Rua Mauã 

TELEFONE 109 n.<' 630 - TELEFONE 4-6905 

Julia de Freitas Guimarães Ablas 1 

Eis-nos no inicio do ano de 1946, do nasclmen:- 1 Já se chegou ao cumüfo de afirmar que Jesus 
to de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda incertos ' Cristo foi comunista!' Porem, os que o fizeram 
são os passos da humanidade, cambaleante de não admitem que a igualdade por Ele pregada, e 
fraqt1eza, enlutada e sofredora, na estrada que que revolucionou o munoo pagão; é completamen
conduz á tão ambicionada Paz - objetivo por to- te diferente da igualdade comunista, que destitue 
das as Nações visado com especial dedicação, mas O homem de sua dignidade pessoal, desse igualita· 
desgraçadamente, mal compreendido pelo orgu- rismo absoluto, absurdo e anarquico, que apaga 
lho dos homens, que prosseguirão tentando atin-

1 
até as. diferenças. ac.identa~ ql;le dis~ing~em as 

gi-lo inutilmente - enquanto desprezarem os al 0 classes e os homens entre si. Sim, fo1 Cristo que 
tos interesses . da gloria de Deus, e lhes faltar a ensinou a fraternidade universal, foi Ele quem 
simples boa vontade por Ele requerida para que, revelou a igualdade e a liberdade humanas. Mas 
de fato, reine. a harmonia, neste Vale de lagrimas. foi tambem Ele o autor · dessa verdade textual· 

Jesus. Cristo O Homem-Deus O admiravel refor- mente negada pelo comunismo ateu: - a igual
mador. da. hum~nidade, que d.os' ceus baixou á nos- da_de dos horil_e;1s e~. s~a o_rigell?- e em seu fim 
sa miseria a fim de remi-la e eleva-la á eterna be- cuJa consequenc1a log1ca e a 1dent1dade de deveres 
maventur~nça _ ha quase 20 seculos transformou e di:eitos, n~turais, que o Evangelho formula e- a 
completamente o cenario do munc;.0 , e Sua mara- IgreJa Ca~ohca defen~e.. . 
vilhosa doutrina brilha, qual farol, nas trevas da Tudo isso no~ v.em. a memoria,_ num re_l3:mpa
igno,-ancia, da corrupção e da impotencia huma- _go, quando dep~ramos com a cur10sa. noticia de 
nas. Antes de Cristo _ Depois de Cristo: Marco ~ue a,_ censu~a a Imprensa _era defendida por u~ 
Divino a separar o erro da verdade, a dividir a his- Jornahst~ da O:· R. f:!· S. ~o Jorn~l Tempo.~ N~vos 
toria do mundo, opondo ao revoltante embruteci- o arti~ul~ta Nikolai_ Ba~t1s~J'. afi:m.a que a llbe~
mento .do paganismo a era glorios·a de uma· civili'- dade a.e unprensa nao sig;11,~1ca hberdade de se. d1-
zação. Raiou a aurora da liberC:.ade, até então famar q~~m gue: que se_Ja , e ape.~a,. em segu~da, 
desconhecida, partiram-se as pesadas algemas da pel~. codl!ica~ao _1nte1:n~c1onal _dos . crunes_ d~ Jor
escravidão mais abjeta, com O nascimento de Je- nal . Diz e~e amda. as naçoes_ tem o direito de 
sus, 0 Verbo feito homem. Alvo dos mais acirra- recorrer ao filtro da cens~ra, a f"-1:1 de s~. protege
dos odios e do amor provado até O martírio, pro- rem co~tra os 

1
reservat~rios de ma a~ua .. 

fetizou, como jamais ousara faze-lo heroi algum, 0 Mmto be:ffi, Fornuda_vel ess!l a~1rmat~va, so
fenomeno que os seculos. confirmam, sem que hu- ~retudo p~rtmdo ~~. um msuspe1to Jornahsta da 
manl!,mente seja possível explica-lo: "Eis que es- democrat1_ca Russ1a_ ·:. 
tou convosco até a consumação dos seculos" (S. . . Mas ca para ~os. - _e ~~ tal atitude tivesse 
Mat., 20). Só mesmo um Deus poderia pronunciar vm~o de um _catohco? Ai, a1. Q~~ntos não !;-a
essas impressionantes palavras e realiza-las tão ex- ve~iam de. at1r3:r-lhe 3- pecha de mtol~rante e 
trao:t'dinaríamente! a~e de nazi-fasc1:5ta, .. nao obstante ser mais que sa-

E . . . . . . bido que a IgreJa coi;idenou pela voz de Pio XII, 
. m llossos gias a liberdade ~ um direito md1s- nas encíclicas "Mitt Brennender Sorge" e "Nom 

cutivel · Todavia, 0 falso conce~t<? que_ comum~r:te abbiamo bisogno", o. nazismo e o fascismo, quand1~ 
dela .se. f_!l,Z. ~ubm~te muitos espmtos a escrav1dao em pleno ,apogeu? . · 
das ,r,aixoes mfe~10res e dos erros deliberados, daí Por que . razão não correrá o mesmo risco o sr. 
resul~ando a Il:8;IS deploravel con~usão. Defende- Nikolai Baltisky? · 
;n ª liberqade,~ a,tacam-se os despot1sm~s aviI¼-1:1-tes. - Ora, muito simplesmente porque é comu~ 
. }retanto,. na? querendo ver ~a I~reJa Catohca .ª nista ... e, ao que parece, 'já vai longe o pacto Rib-
c ~- ensora m_axima. d~ verdadeira llberdade, quah- bentrop-Molotov! · 
~~am-na os m3:teriahst_~~· e sobret~do os discípulos E fizemos a seguinte reflexão: "Se os homens· 
Só ~~rx e Lenine, de 111;to!er1:nte ·, Por que? - vivessem O que pensam - como bem o disse Pas-

~ qu_e faz _ver, _sem dis~mçoes e as claras, que cal - não acabariam pensando como vivem" iste> 
sfn ° ?S homens h~res e iguais, pela filia~ão <!i- é, de acordo, com· as proprias conveniencias. .:_ Sf' 
v n~, sao responsaveis. E que por esse motivo sao assim· a Paz deixaria de ·constituir Um problema 
obrigados ª. se sub11;eterem á Verdade e á pratica e a Liberdade jamais teria servido de pretexto pa 
do Bem, seJam quais forem os sacrifícios dai de- ra erros incónfessàveis ... 
correntes... s to J · d 
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J A demonstrâmos como as here

sias, negando ou viciando o 
dogma da Incarnação do Ver

bo, terminam em geral np panteis
mo, com repercussões no campo 
social, representadas pela pratica 
do socialismo e do comunismo. 

E si os precursores da pseudo
reforma protestante, si '\Vielf e 
João Huss não escapam da regra 
porque tambem incorrem no pan· 
teismo ao afirmarem que "toda :na
tureza é Deus e toi!o ser é Deus", 
si esses dois -heresiarcas tampem 
[ncorrem nos mesmos erros contra 
1t propriedade· ê .contra â .autorida· 
de, como provam os desatinos dos 
,vielefistas na Irigfaterra e dos lo
lardos na Boemia, esses' erros atin
giram proporções assustadoras com 
Lutero. 

A heresia protestante não podia 
escapar dessa perturbação, dessa 
confusão nas refações do homen. 
com o seu Creador, do finito com 
o infinito, da absorção maior ou 
menor de Deus no homem ou do 
homem .em Deus, no naturalismo 
ou no pantelsmo. 

No protestantismo, porém, não 
temos apenas uma heresia bem de· 
finida, mas um conjunto de here
sias. Mais do que isso, alem de 
atacar varios pontos doutrinarios, 
a heresia protestante vai contra a 
propria autoridade a que o Salva
dor confiou a distribuição dos 
frutos da Redenção e o deposito 
da Verdade ... E e!ll sua propria 
denoIJ?,inação de protestantes, de 
quem p~testa contra a Igreja de 
Cristo, vemos, mais que nos gritos 
de rebeldia que os precederam, a 
repetição do "Non serviam" de 
Luclfer. E sobre as origens secre
tas da pseudo-reforma, convem 
~embrar que eram amigos íntimos 
tle Lutero ·quase todo~ <>s sinata 
~os da Carta ~e Ce':~,"7c,, ó mais 
intigo · documento maçônico que 
existe. 

NOVA ET VETERA 

• Uma progen1e de 
• • • 

O livre exame intro.duzido pelo 
protestantismo no mundo corres
ponde ao aniquilamento da virtude 
pela inutilidade das ·obras, e· ao 
aniquilamento da verdade revelado. , 
pela doutrina da exclu'siva compe
tencia da razão humana em inter
pretá-la. Sob o home de livre exa
me e de liberdade de pensamento 
que tanto tem embriagado o mun· 
do, o que vemos na realidade é a: 
tirania, a dupla tirania das paixões 
e dos -erros, a -servidão da vontade 
e da inteligencla. 

E não fossem as consequenclas 
im·ediatas do protestantismo no 
campo social. tal como a guerra 
dos camponeses anabatistas que 
procuraram realizar praticamente 
o comunismo baseados no livre 
exame dos Evangelhos, e nem por 
isso nos faltariam r'azões pará res
ponsabilizar a pseudo-reforma pelo 
surto de socialismo e de comunis
mo que domina o mundo moderno. 

• • • 
\; 

Por su.a doutrina da justificação. 
Lutero provoca a rutura das rela
ções de cooperação na obra da 
salvação entre Deus e o homem. 
fundada na mediac:ão do Homem
Deus. Praticamente suprlme um 
dos termos dessa relação. do finito. 
absorvendo-o ·no Infinito. Supri
mh;i.do. por outr.o lado. o principio 

! baslco da fé. ao negar a ordem so· 
' brenatural revelada. de que é guar
diã a Igreja. para transferi-lo para 
o livre exame. Lutero colocou o 

/ mundo na rampa que o leVl!,ria. 

forçosamente ao naturallsmo, ao 
materialismo, ao câos de que o 
Cristianismo o tirara. E a esse 
cáos na ordem espiritual devia ne
cessariamente se seguir o câos 
temporal. 

• • • 
E' de todos conhecida a passa

gem do protestantismo ao deísmo, 
do deismo ao filosofismo, do filo
sofismo â Revolução liberal, da 
revolução liberal ao totalitarismo 
socialista de nossos dias. 

Tal como na enumeração da ge
nealogia do Salvador, que de Abrão 
descende Isaac, de Isaac descenrle 
Jacó, etc., do mesmo modo pode
mos traçar essa execrandà genea
logia dos descendentes, em linha 
direta de Luteró, até Karl Marx. 
Ninguem pode em sã conscienc!a 
·negar as origens prõtestantes do 
panteismo moderno, que tem a 
Kant por pai. E Kant gerou a FI· 
chte, Fichte gerou a Schelling, 
Schellir.g gerou a Hegel. Hei,;el 

gerou a Engeis, que foi o mais 
intimo colaborador de Karl Marx. 
Juntos lançaram o 
munista de 1847 

manifesto co
juntos fun-

daram a primeira internacional, 
juntos colaboraram no Capital, g1e 
é o Taimud da revolução prole· 
taria. · 

• • • 
Els-nos em plena epoca de cesa· 

rismo socialista e totalitarlo. Eis· 
nos diante de tempos sombrios que 
fazem Pio XI indagar se a afli,::ã,J 
universal por que passamos não 
serâ o presai;do da vlnd.a do Filho 

monstros 
da Iniquidade, profetizado para os 
ultimos dias da 'humanidade. "Po
vos inteiros se. acha no perigo de. 
recair em pior barbarie do que a 
em que ainda se encontrava a 
maior parte 'do mundo, ao apare
cer o Redentor". O estado da .hu· ' 
manidade, nesta grande apostasia, 
volta a ser pior ·que o anterior â · 
sua conversão, no dizer de São 
Pedro. 

E ao' lado desse totaiíta.rismo 
pol!tico, condenado por Pio XI, ao 
lado do nazismo pagão e do comu
nismo materialista, vemos em ple
na guerra Pio X.II condenar o to· 
talitarismo religioso, ou seja a 
acentuação unilateral e demasiada 
do aspecto coletivo, comunltario da 
vida de religião, fundamentada 
num "crlsto-mlstlcismo-pantelsti· 
co" de fundo protestante. 

• • • 
Nesta santa quadra do Natal, re· 

lembremos estas verdades austeras. 
Recordemos a visão que teve. a 
Serva de Deus Catarina Emerkh 
de Nosso Senhor no horto das_ Oli
veiras, ao ver passar pelo seu es
pírito os pecados dos homens atra· 
vés dos seculos: "A mesa da união. 
no Santíssimo Sacramento .sua 
mais sublime obra de amor, na 
qual quis ficar eternamente com os 
homens. tornara-se, pela malícia 
dos falsos d.otitores. fonte âe se· 
paração. No lugar màis conve
niente e salutar para · a união de 
rriuitos, na Mesa sagrada, onde o 
proprio Deus. vivo é,-.:f a1imento das 
almas, deviam os .se_us filhos sepa~ 

rar-se dos . ~nfieis e. her_eg!'ls, para 

não se tornarem reus de pecafüt 
alheio". ................................. 

kPor'. fi~ vi . t'odos que estavam 
separMos _da Igreja, embrutecidos 
<iu enfurecidos: 'em descrença, su~ 
perstfção; ' here~ià, . orgulho e falsa 
filoso.fia niiifíi:lã'n'a, unidos em 
g:,:a!).de,s e-i~~·bi.ios: atacando e de
vastândo a Igreja e,. no meio deles, 
a serpente, instigando e . estrangu
lando-os. Ai! era como si Jesus se 
visse e sentisse depedaçado em 
!numeras_ fibras das mais delicadas. 
O Senhor. '\l'iu e sentiu nessas an
gustias t_oda a arvore, ·venenosa do 
~isma, com todos os. réspectivoS' 
ramos e frutos; que continuam a 
dividir-se até o fim do mundo, 
quan(!o o trigo será recólhido ao 
celeiro e a palha serâ lançada ao 
fogo." · 

Esperemos e confi~mos. 
E assim como o dogma da Vir

gem.-Mãe guarda · e protege, atra
vés .dos seculos; o dogma do Ho
mem-Deus, seja penhor de nossa 
perseverança no Caminho, na Ver
dade e na· Vida essa mesma Virgem 
que esmagará a cabeça da serpente 

Lembremo-nos que os apostolo! 
dos ultimos tempos, fieis servido-

, res da Rainha dos céus, na visão 
profetica do Bemaventurado Grig
nion de Montfort, "serão nuvene 
tonitroantes que esvoaçarão peloE 
ares ao menor sopro do Espírito 
Santo e que, sem se apegarem a 
coisa alguma, sem se pasmarem 
nem preocuparem de nada, derra
marão a chuva da palavra de Deus 
e da vida eterna: trovejarão contra 
o· p°ec?ado, ·1:lradarã·o contra 'o mun
cío, ·.fustigarão · o démonio e seus 

' pàrtiâarios. e , t:raspassarão de lado 
a lado pará a vida ou para a mor
te, com ·o gladio de dois gumes da 
pàlaVra: de Deus,· a todos aquelee 
a quem· forAm ""1Viados da'parte a. 

Altíssimo". I' 



[m memória ~o Moos. John A. RyaU' I Conceito 
Postulados-d_~·-P.·es.~·oa. :.-ta1-11J1~-n;-

c·ristão ··_de 
O Bispo Auxiliar de Chicago e o Presidente 
Congresso das Organizações Industriais foraqi 

primeiros premiados 

do 
os , 

WASHI~JiTON, (S. I. H.) - , 
Philip ~farray, presidente do 
Congresso das Orga;lizações In
dustriais e o Revmo. Mons. Ber
nard J. Sheil, Bispo catolico 

· Aúxiliar1 de Chicago, · foni.in · as 
· primeiras pessoas a receber o 

premio "Mc:>nsenhor John A. 
Ryan", estabeleciqo pelo Comi
té Catolico · dos Direitos Huma
nos. 

Tratá-se de uma placa dese
nhada por Richmonq :aarthe, 
notavel escultor negro, conéedi

, da anualmente ao leigo e ecle
siastico catoli.cos .· que mais se 
tenham distfugqido por ·~erviço~ 
prestados na · fomentaçao dos 
füeitos ll.~à.nos: e d~ amizade 
lpternaciot:131 dos estaduniden-ses. . . .. •. .. . . ' ' 

Recebeu, o uome do falecido 
Monsenhor Jobn Ryan, · verda
deiro paladino eia causa do tra.,. 
balho e do Sl!lari() l111manizado, 
antigo docente da Universidade 
Catolica da America e diretor 
do Departamento de ,Ação Social 
da Conferencia Nacional dê 

Prosperidade Catolica, falecido 
em setembro do corrente ano. 

o Bispo Shell é mµit<:> conhe· 
cido pela sua cefefsa dos direi-
tos dos trabalhadores e tambem 
por ser o iniciador do chamado 
movimento "B~ck of fthe ~ards" 
em Chicago, que projetou e 

mais tarde se concretizou na 
transformação de um bairro re
sidencial pauperrlmo e insalu
bre, á custa principalmente dos 
esforços conjuntos de seus resi
dentes. 

Como resultado finfal, a area 
é atqalmente bastante prospera, 
o nivel geral de vida elevou-se, 
a delinquencia foi reduzida ao 
mínimo e os residentes partici
pam ativa ,e cooperativamente 
nos assuntos que interessam a 
toda a comunidade. 

A cooperação dos habitantes 
deste bairro fez deste modo des
aparecer toda uma corrente .. de 
preconceitos e antagon~mos que 
antigamente existia entre ~ 
grupos residenciais e substi
tui-os por. mutuas relações do 
respeito e amizade. · · · 
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Milhares de atestados uue confirmam à excelencia do "GALE· 
NOGAL" representám a Voz do Povo. Dores d.e cabeça mar~ 
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Conclusãa 
e) o descanso -flslco e o repouso 

festivo. 
Eis uma outra exlgêiiciã da pes

soa humana. O operaria, por isto 
' que é conciente creatura·racional' 

tem para com Deus - els o pos
tulado do repouso festivo, e para. 
consigo mesmo - els o postulado 
do repouso físico, um dever im
p1·eterivel, como o adverte Leão 
XIII. 

Primeiro, quanto á . guarda do 
domingo e dos dias festivos, o "ho• 
:ruem por opção livre não pode re
nunciar a ser tratado segundo a 
sua natureza", antes impende·lhe 
a vlda do espirlto pelo vinculo 
moral da religião que o prende' a 
Deus N·osso Senhor, "porque não 
se tr~ta de direito cujo exerclclo 
seja livre, mas de deveres para 
com Deus, que são, em absoluto, 
inta.ngivels." (R. N .•32) 

E,' mister abrir uma clareira de 
ceu, pela prece de um dia santifi
ca.<io, nos horizontes turvos de um 
labor extenuante. Deus preceitou 
na Aliança antiga, como o refere 
~ão XÍII: "Recorda-te de santifi· 
car o sabado; e sancionou-o çom 
o exemplo, quandQ. JJO setlmo dia 
da Creaçã.o, tomou aquele mlste~ 
rloso descanso". · 

Alent do repouso festivo, no rit· 
mo fecundo do trab.alho, é neces
sario inserir-se uma, pausa com
pensadora de descanso flslco. "A 
a_t_lvidade · do h-omem é · limitada 
como a sua. natureza", conceitua o 
Papa.. "Mas o precisar a q1,1antl
dade de r~pouso, depende da qlla· 
l!dade do trabalho, d1l.S clrcunstl!,n
ela.s de tempo, lugar, de co111plei-

, ç'ã.o e· saude dos opéraÍ-!os. "E' 
preclsCl atender ás estações do a.no, 
â idade e ao sexo. "Eni gera!, a 
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duração do descanso deve mensu
rar-se pelo àispendio de energias, 
que se devem restaur.y-", .(R. 
N.-33). 

L~o ~III dando normas espe
ciais para melhQrar a situação eco
nomica do operario, veiu demone-

. trar ma.il3 uma vez aoe .olhos do 
mundo, o vigilante interesse da 
Igreja pela causa. dos pobres, que 
vivem do trabalho · penoso das 
mãos. 

1',oi sempre a Igreja, a defensora. 
do operaria, desde ·as origens apo§· 
tolicàs. · · 

No pàgan1smo classico greco-ro
mano corria o conceito ·do homem• 
cousa;·· e il. economia: . domestica e 
publfca ·assentava apoio nos om. 
bros da -escrava.tum. , ·-o. trabalho 
manúa.l, ·reputado·. d~ um -lado. de
gradante e de ·outro indispensavel, 
creira.; uma antinomia de· bronze. · 
Aristóteles. pensou i-omper' o muro 
do dllei:ná.,: dizendo: que .a; . natureza. 
mésmà creou o ,escravo para o· 
quinhão an:iargo do trabalho, e pa,• 
ra os cidadãos reservou :o privile
gfo dignificante das artes liberais. 
ó . mesmo pensaram Cícero, Platão 
e Socratés, os ma.is nobres pensa• 
dores da;' antiguidade pagã. o cris
tianismo, porem, forte e suave, sem 
hasteâr o pendão Violento da de
magogia, · com a sõ divulgá,ção Pl!-
clf!ca. de sua. doutriná,· com·. o seu 
módo 'sobrenatural -de agJ.r, '·O-om· a 
reforma · paulatina. dos costumes, 
f<>i rehabilitando· aos poucos a pes
soa human·a. O progresso conse- -
guido, rio plano ·eeonomico, é num 
sentido ltnear: . dá. escravidão elas• 
sica· passou-se para a. ii'érvldão das 
glebas, destas ao salariado das cor• 
porações medlevas. 

Sõ .mesmo a IS'l·eja de Deus, com 
o Evangelho nas mãos e a sua dou-

trina social uos la.bios -dos Pomffl. 
ces Romanos pou(le apresenta.r a 
sociedade a.tribúlada a 12ntc.a. Mo
ral Social verdadeira.. Deu· · pal'a. 
resolver o problema econo'mico sa, .. 

bias normas de justiça e - de ~-
dade. · · · 

A justiça prescreve o· respeito ·8<() 
proximo, llOl!I seus teres-·e ·na -sua 
pessoa. E' pela virtude da justiça 
comutativa . que se prescreve. a. fi• 
delidad.e- mutua nos ·contra.tos f 
tMJ,nsações; pela justlga dlstribu• 
tiva é (!U8 se. faz com ·que· OS de-

, tentores da autoridade publicá. dl~~ 
•. tribuam aos suditos, . conforme as 

aptidões. e necessidades resp~cttvruci, 
os cargos:: e varias . ~trlbulc;õesi ê 
pela ju·stiça geral 011 justiça soc!a.i' 

-que se .orientam as 11,ç6eà. ·de' tod~ 
para; o . bem comum, . tehdo- ~ã. 
qual os necessàrl~s bens econ;:;~t-
eos e espit'itu:;i,is. , · · 

Para. ·que se resolvam, porem; na 
raiz, todo!!: os males .hodlernoà, é 
ne~esSl!,rió :reconhecer ·eom··Pfo ,a, 
alem· da. ;J:tisUça moral, ·.a. ·urgencfà. 
de um outro .fator -precl9sp -~ aqui.,, 
lo que o· Pontiflce ·da Quadragest
mo chama. de Caridade Social. sem 
o que as fuais pacificantes institui• 
ções e as' :tera mais perfeftás· res
surtirão fneflcázes. 

A caridade preceitua o an\õr. 
Faz ver em todos os hom:ens. ~ofi}ó 
diz Rlgau-~ · ~umã fraternidade- ·de 
adppção no mesmo· P~ celeste; 
amor do '()rõxfmo, CO:tnunhã.o··dos' 
santos." 
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to futuro: - a bem ·do futuro da· 
.111:>SSa terra e a bem do futuro dá 
liassa gente. ..Cum sclentia, cons• 
cientia": Com a ciencia do olda• 
dão a consciencia do cr!Stáo, tal a 
finalidade objetiva.da pela verda
deira educação da mocidade. A ui• 
Uma palavra da clencla humana 
•era estarrecer o mundo ·com a 
:rnanlpula1;ão da bomba atomlcà: 
é!ontra este engenho at>ocalipt1co sO 
?ui.vetá. sa.lvagão na consciencla 
tor.rpàda pelá dlV11la. moral d~ De• 
t:ê.logo. -

tr~ dos ptõ-hótnébs da "Ret,u
llica Nova", afirtnoui "O B~U ê 
tim deserto dé hotnêns". Antes, de
le, notavel medico patrlélo !ll!Seve• 
ra\'a: •o Brasil ê tttu vrutto hosJ;il
tal". Celebre -Próéér da pritneira 
:Republtca hóUiféffi dtto que a ver• 
dadeira crisé d@ '.$ràsh eta a "cMsé 
de caractet&11". Antes ainda. utn 
notável ·seÍiàdol' do tmt,erlo, ali!!.># 
!> fualo'r ot"adOf do Parlamentó 
Bt-a:s!letro, hà•l• ttidlcãdó o miú e 
b · remédio, ptot..laihando Que ? 

~tasn t,téclsava sô dê uma lii!I 11 
rhais: "ütna lei c:i.Ue flzessé éUftltHir 
as ôutras leis". E utn dos tnl\ls 
á.bà.Uzados medicos patr!cios pôdê 
l!lentenclar, com verdade: "No Bra-
1111 ha uma sõ questão: a questíto 
dá Educação" •• , .Tut,atnos tiil.é 
precléar dizer rnãl!l, t,ál"a ter dito ti 

b~tante sobte l1 hecéê!iidÍl.dé de 
eiÁtabelec!mentos de cultura dut,\a: 
a cultura da ciência e a cultura da 
morai. 

JA. os Romanos 
•Vanáe legés s!ne 
valetn · as le!s iettt 

à1égavatn que: 
moMbus", nada 
a MQtal. 

- Não sejamos t,e!lilltrtl!ltna oü der• 
rot!stas. Na vel:'dade o g_ue ha no 
Brasll não ê fa\enclil. de cabedal 
humano: ê, s!m, del'lctencia de ver
dadeiros estabélédntéfltõs de t'ôl'• 
rnác;ão de homi.\11!11 onde o nol!So 
patrlmonló hmttiUlo !!éja adequada• 
mente valoM>iado, · Quando houver 
tais. tnstitutos, étitãó ·o :Brasil não 
sera ma:!s utn deserto Üé homens,_ 
não sem mais \íttt \rasto hospttal, 
11ão ter!. mais cl'lêê dé cat'adél'é!l, 

Entrarefuos dettti'Q do peiisà• 
:mento do proprlo DIVirto Mestre, 
que velu não para ab-rogar a iei, 
mas para lhe dar implemento: "le· 
getn non venl solvere.-'9.ed adim
plere". o principal n!iõ ~ a lei, 
mas o seu cumi,rlfuéntG. Jesus co
meçou por razer, Piltft depois efi• 
sinar. Foi a ll\llÍ.ô chi êxett,plo iln• 
tes da doutrina. -Ve!u trazer-tms a 
~raça pata opetàl'ttiés ó bl!th, 

0s cidadãos terlio co:Mclencia 
cristã, que ê a \eí dlvlha qUe taz 
cumprir as leiS hüthanás, Mffi ó 
ravor da mesrná gtaçâ sobrehà"' 
t.ural. 

Tudo Isto PO!'í:i1.l!! hàvetâ no 
~tas~!_ a vérdàdêit'à EDUCAÇÃO 
CRISTÃ ... 

Níto se tràtã., pttretn, dé habli!tílt' 
1'notalinehte o hotnem, apenas para 
a sua vida particnlàr, senão ainda 
para a sua vida social. Não ê só 
a pessoa hutttanà qUe--deve vlvet 
informaâã. dê Crl!ltô, tnãs àlhda a 
comunhão social: -"Ins~aurá.re orn• 
nla in Chrlsto", segufldo til.ó Pauio. 
Ele ê o nosso unlco Mestre: "Ma~ 
g!ster noster unus est Chrlstus". 
Ele ê a unlca pedra angular em 
Qttê !ié 't)ó!iéá flt'triar a estabilidade 
da _paz !;lõclal, por<tue Eie ê a Ver
dâdé, o Amor, à Liberdade e· à 
.tüsUçà'! "Ánguíarl làf>Íde Cht!stõ 
:té!iti! Ui qtio ómfll!l aedifltlatio 
constructa cteàc!t". (Efêslos, Ii. 
l!ll-21.) "Nlàl Domlnus custodlerlt 
liiVHatém, frustl'à Vl~ii~t ttul mrnto
cilt eáin"'. Ele, que é o S~nhor, ê 
qUê'tn po(ié t,tuardàr a clvlliiÍa\)íio 
ltumatta; e, sem Élé, os homens 
iãb\itatji@ bàidàdàftlettte. 

A tti'ilvei'sldaàe cat1;1Uea de ~ão 
nuio tfflblí.lhãtí!. pêlo RelMd@ So• 
@lid.de (Mstê, àég\iíuÍI) a itle'nté de 
Pio XÍ. Ti"abálhat-â pat'ã quê Eie 
~já €1 éM!ltÍii i'iêl. ~nthf do seu 
f't!itlad@ dê â.Hi.@i' ilu~Mffi M soitt• 
l}#M flari\ a cf"!!ie üttlvi.!rí!át tlon
t@ffif;leràii@à qüe ê a "QüMtli.ô Sti'
~Ui.l'\ ãVl.'ntlidâs Pelas Enclclíêas 
flofitltlci~. 

ÊÍlà pod@tl !ãzel' no rtO!iso meio 
ó que têm feito a Universldadt! Ca• 
tbli<:!á dê LõVãlná t)àt'â. a fü~iglca, 
â tttdvé~tdãdê Cãtõll@ã dÍ'! M!lltõ 
fiãfã · á ttaha, e, i)átà ófi! Êétá.tlos 
YhHiõ.11 rui §ürui ·vHHê ê &uãtft> trtii~ 
'n!fiiiààciê!l ê11toílt!a!!l, t1 os cãtõll
@õfi ftà N6fté•Atner1M,, sào !lf)êtlas 
vinte é cU@:J ffitlh3ês, ~ 

Nêfü .!lê dlgâ qtiê li ~mpi'esã ul
lffiPiülí!ã M !tMhsas _ pô§§ibil!daaes-_, 
de São Paul ó. Basta um cótejót:. -
Washingiefi · cotfl a inétade ·«ià po~::.~; 
Jiiláél~ ti~ eap!taí PlH1listatÍã; i,o~· ·. 
tie. tiUãtn;. gráhdes · trhlvêrsidâdês 
/atóífoâs. Keshl. ptopôr~ào,_ :1 Pãti· 

Uceia ·poderia abrigar oito Univer
sidades. Aliâs isto foi jüdiclosa• 
mente àtlrmado. em entrevista a. 
imprensa, pelo '.Reftor Magnifico da 
Universidade oficial de São Paulo. 

1 

E' hora, pois, de apelarmos so
lenemente para os oito milhões de 
catollcos paulistas, a fim de que 
amparem, generosamente, com os 
cabedais da fortuna que Deus lhes 
deu, essa obra que é de Deus e de 
São Paulo. O nosso apelo se dirige 
especialmente âs familias, que, por 
amor aos seus filhos, os quererãô 
ver bem formados na escola da 
verdade e do bem. Queiram as ra
millas Instituir o "tributo da ale
gria'., etn favor da Universidade, 
por ocasião das festas de casa
:tnefltos, batizados, aniversarioà. 
.AM!tti foi · a primeira dadlva.· para 
cS ,Íeti pattimonio: quinhentos mll 
chiteiros, oferta do Conde Francis
àó Matar=o, por ocasião do casá• 
fflento t\a sua _prlmo~nlta. 

Apé\átnos igualmente pãl'II, as 
11(1deroüs forças produtoras: :U.
voura,. tnciustria e Comercio do E!I· 
Uico; para as ~uas prosperas eiti
prêSas bancarias; para as compâ• 
tlhlas de estradas de fet-ro, de. S(r 
j;('utos de vida e demais organiza- ' 
ções economlcas. Outrotanto, para, 
as numerosas e ricas colonlas es
ti-anlfêlta!i dQmle!liadas em Sãó 
:f'>àUlQ. :liJ pãta as CongregaQõe!!, 
à.l!Socla!l~es e colegios religiosos 
dl*!ta Cat>ital. 

Cumpre frlsat bastante, que a 
Universidade Catollc:;1. serâ do '.IDs
tado todo e não s6 da Capital. nesa 
ponsavel por sua direção e manu~ 
tehgão, ê todo o ll:plscopado l?au .. 
lista. Eis -1>orque expediremos ca• 
ravanas de sacerdotes, "Bandeiran• 
tes da tJntvetsldade", a todos os 
tecahtos da terra Paulista, afim 'de 
angariar os recursos vitais para a 
grande, etnpresa educacional. 

Êl bem espetamos que os Gover• 
nos da Republica, do Estado e do 
~uniclplo.'vehl:tam em seu- ampa
tó; ailá$,, temos __ lrtequivocas provai! 
de suas sltnpatial!. · 

Ao zéÍó dó nosso Clero Arqui
diocesano êonflatnos, esperançosa• 
ffl.ente, o exlto dé tão grande causa. 

QUêi'éttlb!l tj_üe esse .assunto 
da Universidade - seja durantê 
todo o corrente ano mullas veze!i 
versado pelos ótadores' sacros, em 
todM as Màtrlzés e Capelanlas dó 
Atceblêpli.d8. "Othnes declmae ter• 
ràe Dornlhi sunt" <Lev. n--Vít, 
30). Ao Senhor cabem todas a!i 
declmas dos produtos e lucros dà 
terra. 

Lémbí'êtti aós tTeTs, os Revmos. 
l>rêgàdóres, (tue todos devemos pa• 
gái' dizlmos e t,tlmiclas a Cristo. 
Se tàl ·tnandatnento fosse observa• 
do, se 13e dessem a Deus, não jâ as 
declrnas, mas ao menos as cente~ 
slmas ou milesimas partes dos pro~ 
dutos, a 1,tteja no :8tas11 não vt~. 
veria êfu t>ert,êtuã í:làtt.ncla dê 
meios pecunlÍírl~S para a realização 
de suas obras sociais. 

Erti resumo: depois dê Deus, o 
ctu~tldó -. 'povo tiauilsta ê a quen\ 
conf!amos a sorte futura da Uni• 
vêt,;!ldade C!l.toUca de São Paulo. 

E -ao regressarmos, por mercê 
dé Deus. da sede da Cristandade, 
espetamos encontrâ-la amparada é 
prospera. 

Nesta esperança, despedimo-Nos 
ágora de todos ós NOMóé àmadoii · · 
dioceliano!!, a cuJàS etMõês quoti
dianas ·êticarecldâtn-éfite Nõ!l técó• 
mendamos. 

E para todos havéfuós cià irazel' 
as mais paternais e apostolicàs 
benc;Aos dê i3ua ·sãntldãàe ·gforlosa
mente -relfiante. 

Sob a intet'~~ssão dà. Mii.ê ti~ 
íleus e Nóãsà, Màtta SanUê!lliftâ -
Assim s~ja; Em hôínê dô Í'ãdf'ê ·1-
é dó Flihó e dõ Esptf'tto -1· Sãl'lh1, 
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estadual permánente) 

Matriculas abertas 
9,30 às 

de 
11;30 

1. 6 de fe\teteiro a 15 de 
hs .. , e de 20 à1 21,30' 

íle 

Rttã Qüintitto Bocaiuva n. º 
salas 308, 309 e 310 

176 - 3.º 
Telefonç 

Expediente da Cúria Metropolitana 
A V ISO N,º 132 

FESTA DE SAO . PAtJLO, PA
DROEIRO DO ESTADO E DA 

ARQUIDIOCESE 
De ordem do e~mo, e revtrtg. 

sr, arcebispo lfiétl:Op0litano. à'ltso 
o tévdo cleto secular e regulat e 
feis 1) arcebispado que no'"diiC25 
do cbrrehte, à arquhilíocné '10híe
motatá soléhetllente a festa do seu 
glorioso padroeiro São Paulo, 

A's 9 hQtas, há Catédral Pt@vi· 
sótia, igtc!ía de Sàhta Efigefiia. hà
veíá tnissa cànt_ada trotn a ptesen. 
ça do Cola.nd0 Cabido. 

A'!i 16 hótas dá Catedfal hO\rá do 
l_~tg.? tla Sé, sairá à ttadieio:ial pro· 
c1ssao rom a vefléranda imagetti de 
São Paulo, devendo perc;:ortEir as 
ptincipais ruas do centro da cidade. 
_ Nessa prbt!!.sljílo totflatão t>iltte o 

Cabido M!l'ln'ípéllitaM; ô f-t!Vdõ. 
Clêi'o sêculàr é têgulat, ã!isOGÍâç6és 
tt<Hglosas e fieis t'ffl geraL 

f des@jó dó éltmô. senhót atéé· 
bispó cJUe os revdos, pátOOos e vi. 
gàti6$ t:Onvidem sí.'i'is ·paróquíanos 
Piltà totfiát pãrte flessá tna-nifestá~ 
tãô de t~ e a ptestãr suíls h<>mena
gens aô gràhdê Apóstbl0 das Geh· 
tes; p1adroéltó é pf'9tetõt dá Capi. 
tal dô nó~sõ rstMo. 

São Paulo 15 de janeiro de 1946. 
(a). Monsenhor Paulo Rolim Lou. 
reiro: 

êhartceler do AtêêbÍspado. 

C:ABFl.OS BRANCOS .•. 
Envêll'lé:é~m 

ú EXMô. SltNHOR ARCE
BISPO MlfrfHJPOLltANO FEZ, 
AS SEGUINTES NOMÉAÇõES: 

Pata ~s!stente ÊêÍêsWlstfoó tia 
F'ed~tai;aô dos Citcult>s Operários 
dó Estadd d@ São Paulo o Bjtffiô. 
Padte dr. êatlos Mawmdes Ni· 
!seh. lehtê do Sêtniftàfló ·centtãi da 
Itnàtulada Cónti~_iÍ;â0 dó tpirattgà; 
'Páta Asslst1mte Ecle~iástico .dó Cít
culô Óp@t'ãtio Páulistano (CôFI) e 
f'effito. htlr@ Jét'ófiirnó · Vêftf1in • 
pátà AlHl~téflt@ Ecl~§istlcõ dá j'i!: 
vei1t'"1e Ój;,éi"atía Católiià, o revmo. 

Pe. Éduàtdo Robrto salésiàno 
f:,àrà Aüxilillt dõ Assist@hte ÊâÍ~~ 
sistiso da Jôc ehl favô!' do revino. 
Pe. Jair0 de Moura. 
SÔÊIRÊ ADESÃO t>õs CtRdt• 
tós ôPERARíOs Aó êôNdRES-

So StNDlCAL 
A Cü!-ià Mêtftjpt,litatta êvisà qué 

!lerão desápfüvadõs Pela Autorida. 
de Êsle~iàstlrã todós ·os tnóVitnett~ 
tos dos Círculos feitos sem o b,ene~ 
placito do novo Assistente . )i:'élf
dé-slãsáÍtô da Fêti(lra~ãõ do~ efmffif' 
Ôpeft!tins elo :gstado dê São ]?-:iu. 
lô. . ' ,. 

;. ~ .i· . 

Noticias do lttterior 
CACH01lliRA (Do dorrespon~ 

dertte) ~ lle!i.Hza•se boje a feàtà 
etn hohrã ao ·incllto martlr Sã.o 
Sebã!!tlâô, OI! festejos teein se mos
tf'ãdô àetllcãdos, t,rometefldb pot 
ÍS!lõ êér bl!lâ ê tilédosa .festa. . 

mxifíiãm@fité dtreiMs alg~ so• 
bre as festividades. 

andar 
3=627S -

"LEGIONAltlO', 
8JOMAN.\ltl0 (làTOI.IIC'..0 co• 
ÂP1',0VAÇAO EOl,ESUSTIOA 

ilt,d11çAo e AdlflfiUíÍtraçA.;,
L•tar.à dê !il1 Béiito n,0 : 26 ~ Wà ~ 

_ . Fúáes a.lWCl2 
CàllUl l"tt•t•l i4t .,i 

filio i"àilbt 
------"-

Núthêt'O iivu1êõ • • • • •• 
Nil Rlõ • • • • •. • • • • ., 

NUtQ!i!to a\r~.zad.o • • • • 
. , &dliiãflirilli 

êrt 6 'º 
tlrf o:6( 

Crf 1,llt 

Atio •• l• .. •• ,,- .. ct• H ti(I 
Jiít:teiHiji' a, .. •• .. " ér• só)o 
_ ll<1~àf6ü a-ua ftO!illéWli alltll'iaatt-a 

l?ól'íiüiill!lifeiii íi lfflitíl•Íttà •• lfl!II• 
~íidí!h~ fãtii 1i1 f}i\Ba Pôíítill 
141 .. 4. -

Aaa•ctóà 
Pec1Ufl tabela iléiti com..-mruõ, 

-·-
Nilo t>üblleãmow Miiiiifü'avliê M 

tt@üóiii. li'itHüili M -
0
_._ 

dro cie ret111t0Ntt. 
- -·~ . =•r, ·-~- ?·· • -~-

· Dõlfi G·astão Liberal Pinto .. 
- HOiúi.'NAG~M PóS'i'U-MA . 

- ~m~ás-=ó'enqãos e• plena:"áprova· .:\ 

· çijo .dêi 1t" ~~fia• DOtil Carlos Cár. -. 
•1?1elo <1e_ )!as~()rtcelos Mota, a Co:i•. 

tt<egaqão _ da Iniàculada Cóttceição 
ê São Lüiz Canzá):ta. do Cütátó da 
Sé, iará cél!Íbrar, no dia 25, solene. 
Missa em sufragio da alma de seu 
s~tfi,t>.re lelnbtàdó éx,Dlr<it<>t ..... .Dom : 
Gástãõ Liberal .Pirttõ. qüe exeréeu · 
esse i:àrgo -- qúàb.do \figa.rio em , 
Santa lf1genia, éeiiiem~rà·se, nes
!la dâtã ÉI J .• mês dê lieÚ pás sarnen
to. Se.lá l;é!ehta.:ite o Revmo. Cô-

Dada· ê pàssàda nê~â MêlrôfH!J- · 11 

11taila G_ldá.de dé Sã.O Pàuló, áQS U 
de lanêlrô dê l94íl. . . 

. fü!gé . AgUíhãld,õ J<>sé . wnÍjalves, · 
ahlâl tH.t!,iWr Ô(.) ~lciê. A mis,. -
tá §elâ ás 8 h~tã§1 flá Gri.ptá eia éa· '. 
ltd:ãi m wnstr~âê. t~fü cGfuu- -
nh~ .illi'àl tlGs ãisi§t1tfit~s. Em 
,_eg\-iidã má visita~ o jHiio dõ fi.. · 
üfk1<1_ Êl-ispo dé S, (;;àrlt>~. Párá es• 
tã. @efíHi~füã iJéidêsà sâª lifüiVÍda· · 
du a~ Asseéià~id l{@l~@sâ é a, 
AiZàõ Cí!t@liàê dã êápitâl ê tê(las- -
~s pess<>ãs amigas e admiradoras 
dõ sã~do§õ liôfii@fiãgeã<ia •• 1 

c;íÍú-ias ê~io, 
.-,· li I ft ·, r ··7;r,s:·rrre··· sxm-a T t asr ·rmr T't zm · 

ESCOLA TtCNICA DE COMlRCIO 
DA· 

Academia Mariana 
(Sob fistãlização federal). 

Rua Barã() de PâralllliJiáêabã n.b 00 . 
CÜRSO - BASICO E GINASIAL 
GúltSÔ 'l'EGNÍCÔ DE ôONTABILIDÁDÉ 
cvnso DE ÔONTADOR AbAPTÃDÔ 
Os e,tãfflês . dê ãthíilssâb têalizam-se etti ·revetelf'o. Matri
cu1M .àbertãs para u etttso de admissão. Secções masculinas 
e fem tnihas. . · 
Nota_: O.. dursg Õôfüeréiàl náo é resetvado excius:ivamente 
ãõs:t Gfigrégados-MãHanos; ·ófereee,'-porem; vantagens insu
perM êi.s ãos ffiésffios, ássím como às Filhas e:ie Mar4a. 

Crediário Vimar 
Í)É 

Vinte, Marques & Cia. 
i'tüâ tihttõ Íladat11, 488 ..... 

7,0 andar - . SatJ: 68-611 
TEti.: 6-"5949 ..... s. PAtlLo 

... ·--~a -- · · 1-" s r: r · · ism » 

~~· datã ã sêr ffiàrêãtlii, sêri pro-
füóv,dã ümã sês~liô fiiag:iâ. na qual 
Sé Íãrão tÍÜVÍt Üustr~GOS ftiémbros 
4õ . êl_erõ e dô 1ái'1!-tô eâtólico. .A 
Cótnlssíió PtÕ!tiiôtõrã s~râ. êi.lVüiga. 
dá õpõrlúlitun~tc_ COiti. _ô, prôgi'áfna 
déssa gtánde. :1i~~nà1téfü p6sfüma. 

nr · r ···-r 71 x-·, · ·· --. z-r - z- · _ .. -· --·· ~ ·mr --w · wzaza arHS r w--· · trfr ir 
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Pastoral pró-Universidade Católic~ 
do Exmo~ Rvmo. Sr. Arcebispo Metropo l1tano 

A proposito do momentoso tema 
Jla Univ~rsidade Catolica, o Exmo 
Revmo. Sr. D. Carlos Carmelo de 
Vasconcelos Mota, Arcebispo Me
tropolitano, vem de publicar a vi
l>rante Pastoral, que passamos a 
iz.anscrever: 

DOM CARLOS CARMELO DE 
VASCONCELOS MOTA 

por mercê de Deus e Ida Santa Sé 
Apostólica, 

Arcebispo Metropolitano de 
São Paulo, 

t,o Colendo Cabido Metropolitano 
e ao Revmo. Clero secular e 
regular, 

.i.s Congregações religiosas, 
). Ação Catolica · e Associações 

auxiliares de Piedade, 
e a todos os fieis cristãos da que

rida Arquidfocese: 
Saudação e benção em o Cora

~ão Eucaristico de Jesus - "ln 
4,inu Jesu"I 

Carissimos diocesanos: 
Ao partirmos para Roma, convo

' cados pelo Santo Padre Pio XII, 
para o Consistótio de 18 de Feve0 

:reiro, vimos, de coração na mão, 
apresentar ao querido. povo paulis
ta Nossa palavra de despedida e 
saudades. 

Antes de mais, agradeçamos to
dos nós o presente de Natal que 
Sua. Santidade se dignou oferecer 
paternalm~nte ao · Arcebispado de 
Sã.o Paulo: o Cardinalato. 

E em retorno ao amor paternal 
ao Sumo Pontifice reafirmemos 
todos a nossa profissão de fé cristã 
e de fldeHda_de â Sa_nta. _Sé Apos
tolica. 

E agora, tambem Nós, qúeremos 
deixar convosco, fieis cristãos pau
listas, o Nossso mimo de boas-fes
tas que Deus Nos deu para vo-lo 
darmos: a Factlldade Paulista de 
Direito, primeiro nucleo e simbolo 

da futura Üniversidade Catoliea de 
São Paulo. 

Quando para aqui viemos, a ini· 
c!ar o Nosso governo arquidioce
sano, já trouxemos conosco, rece
bida das mãos amigas do Exmo. 
Senhor Nuncio Apostolico, a auto
rização da Santa Sé, com àplausos 
e bênçãos, para a iniciativa da 
Universidade Catolica. 

De fato, na ultima Reunião dos 
Bispos da Província EclesiasÚca de 
São Paulo, presidida pelo saudoso 
Dom José Gaspar de Afonseca e 
Silva, Jogo após o inolvidavel Con
gresso Eucarístico Nacional de 
1942, o Episcopado Paulista pedira 
oficialmente essa autorização pon
t!ficia. 

E na primeira Reunião Episco
pal da Província de São Paulo,. 
realizada a 22 de Abril de 1945 e 
por nós presidida., foi unanime
mente deliberado que uma das co
memorações do B!centel).arlo do 
Bispado de São Paulo, criado que 
foi em 17 45, havia de ser e seria 
de fato o lançamento basico da 
fundação univers!taria;. Eis por 
que, no dia 10 de Outubro de 1945-
no Tabelionato Veiga, desta Capi
tal, lavrou-se a escritura publica 
da "Fundação São Paulo". 

No artigo 2. 0 dos respectivos ·Es
tatuto se· êle: "A finalidade da fun
dação é . instituir, manter e dirigir 
as faculdades e 1fo'maH!° institutos, 
q~e hão-de integrar. a futura -Uni• 
versidade Catolica de São Paulo, 
bem como outras organizações de 
carater cultural e social". E, no 

. artigo 3.0 : "Dentre os objetivos 
· · co1imados pelas instituições referi

das no artigo anterior, destacam-se 
as seguintes: a) ministrar o ensino 
superior em todas as suas moda
lidades; b) estimular a investiga
ção cientifica; e) contribuir para a 

5 notícias 
dasMissoes 

DIFICIL CAMPO DE AÇAO! - Na parte do Egito em que tra-

t . balham os Padres Jesuítas, 91 % da população são 1:1-aometa
nos. Os cristãos coptas sobem a 8 % da populaçao. Uns 

900.000 são cristãos se·parados de Roma e só 40. 000 são catolicos. -
(Catholic Missiona) 

2
QUATRO MISSIONARIOS ASSASSINADOS POR B~NDIDOS 
CHINESES ...;. Noticias vindas recentemente, comunicam _que 
quatro missionaríeis italianos foram assaltados pelos _bandido~ 

chineses na Missão de Kaifeng. Trata-se de Mons .. Antomo Barosi, 
Administrador Apostolico da Missão, e Frei Bruno Zanelli, Frei Je-
ronimo ·Lazaroni e Frei Mario Zanardi. Os bandidos penet:aram 
na Missão, quando os cristãos _se preparavam p~ra a celebra~ª? dos 
oflcios divinos e, mesmo ao pe do altar, assassinaram os M~siona
rios arrojando, depois, os cadaveres a um poço. Algumas piedosas 
mulheres retiraram-nos do poço e, revestindo-os dos sagrados para
mentos lhes deram sepultura cristã. Tiveram tambem o cuidado 
dé con;umir as Sagradas Especies por não se encontrar aí .nenhum 
outro Padre e prevendo uma possível profanação por parte elos ban
didos. - (El Joven Miss.) 

~DELEGADO APOSTOLICO PARA A AFRICA DO SUL - O 
.;;IJSanto Padre nomeou o R. Pe. Martin Lucas_SVD, como Dele-
. gado Apostolico para a Africa do Sul. O R. Pe. Lucas cursou 
os estudos. nas .casas da Çongregaçã0 do Verbo Divino na· Holanda. 
Ordenado Sacerdote em_ 1924, foi, poucos anos depois· eleito Mestr~ 
dos Noviços e em seguiqa Superior Provincial. · ~gora o Sumo Pon
tífice ó escolheu para seu representante na··Afnca do Sul. . A sa
gração episcopal recebeu ele, em Roma, das mã~s do Em. Cardeal 
Fumasoni Biondi, Prefeito d.a Sagrada Congregaçao da Propaganda 
Fide. - (Agencia Missiónal) 

• A SOU SERVIDOR DA RAINHA DAS RAINHA~? - om negrmno 
... encontrou-se com um branco. Ao pescoço levava com orgulho 

um escapulario, que o Missionario lhe havia dado na ultima 
Viagem. - "Que levas aí? - perguntou-lhe o branco incredulo. 
- Para que te servirão esses pedaços de pano? O Missionario por 

certo te eüganou ao dar-te isso!" O pretinho lançou-lhe um olhar 
fulminante. - "E você, porque leva essa cinta no uniforme? Que 
utilidade lhe proporciona ela? Sem duvida quem lha deu estava 
mofando de você!" - "Não; esta cinta é o distintivo de que sou 
um-servidor de nossa rainha Vitoria". - "Ah, é? Pois este - disse 
o nP-grinho. levantando o escapulario - é distintivo de que sou 
servidor ·cta Rainha das rainhas, soberana tambem da rainha Vito
ria, de. Maria, a Mãe de Jesus!" o incredulo abaixou a cabeça e 
continuou O seu caminho em silencio. 

a::. I\.CUSAÇAO MUITO JUSTA E MUITO ATUAL - Um inctll, após 
-.., ter as~istido ·a uma sessão de cinema na Europa, escreveu as-

;;im: "Eu sou indú; talvez os brancos me chamem de negro ... 
Descjnhcço oütros aspectos da sua civilização; mas o que acabo de 
presenc1'lr me convida a pensar mal; dos povos que filmam tais 
~a4fi. 

AGENCIA MISSIONARIA S. V. a 

formação de uma cultura superior, 
adaptada á.s realidades brasileiras 
e informada pelos principios cris
tios; d) contribuir para o desen• 
:volvimento da solidariedade entre 
as Democraci:S Americanas, espe• 
cialmente no campo cultural e só· 
eia! em defesa da civil!zação cris
tã." 

No mesmo dia 10 de Outubro 
estava nomeado o primeiro reitor 
da futura Universidade, na pessoa, 
por ~dos os t!tulos digna, de Dom 
Gastão Liberal Pinto. E nomeado 
tambem o .corpo docente da Facul
dade de Direito, com seu primeiro 
Diretor, Dr. Alexandre· Cortêià. 
Não quis a Divina Provldencla que 
fosse duradoura a reitoria do Sr. 
Bispo de São Carlos, pois Dom 
Gastii,o faleci.a. inesperadamente aos 
24 de Outubro, deixando um vacuo 
Imenso no Episcopado Pãullsta e 
no coração de toda a sociedade 
paulistana, da qual S. Excia. foi 
Sempre um dos mais oelos orna· 
mentes, quer pelas suas virtudes, 
quer pela sua Irrestrita bondade. 

Para substituir o primeiro Rei
tor Magnifico deparou-se-Nos a 
pessoa não menos culta e piedosa 
do Sr. Dom Paulo de Tarso Cam
pos, .Bispo biocesano de Campinas,· 
eleito ?!ª Conferencia lt:piscopal de 
6 . de Dêzembi'o ultimo. De S. 
E~c.la, tudo espera a Universidade. 

P~lo _ decreto n:<>" 2 O .. 3 3 5, dé 7 do 
m~s corrente, ·o Senhor "Presidente 
da Republlca, usando da atribui
ção que lhe confere o artigo 7 4, 
letra a, da Constituição e nos ter
mos do ardtlgo 23 do decreto-te! 
numero 421, de 11 de Maio de 
1938, sancionou o seguinte: "Arti
go unico: E' concedida autoriza
ção para fundonamento do curso 
de bacharelado da· Faculdade Pau
lista de Direito, com sede em São 
Paulo, Capital do Estac:10 de São 
Paulo". 

Els aqui a .certidão de nascimen
to da Faculdade· Paulista de Di
reito e o natallcio da Universidade 
Católica. 

Este acontecimento foi digna· 
mente comemorado, no õla. 8, em 
sessão solene, realizada no salão 
de actos do Gfnasio. de São Bento, 

, sob Nossa pres!dencia, Deucse en
tão a posse do Corpo docente da 
Faculdade; ouvindo-se ao mesmo 
tempo, alem dos discursos inaugu
rais- do Diretor e do Presidente da 
Fundação, a magistral coI1ferencia 
do Embaixador Hildebrando Acclo
Jy, C(l.tedraÜcÕ de PlreitÕ Interna
cional. 

Queira Deus abençoar esta inci
piente organização universitarla. 
para a cultura intensiva e exten. 
siva da ciencia e para a formação 
da consciencia dos nossos homens 

(Conclue na 7.ª pag.> 

Uma Congregação na Es
cola Militar de Rezende 
Sob o titulo acima, ·o ultimo nu

mero. da. revista "Estrela do Marn 
-pubHca .. a auspiciosa noticia que 
transcrevemos. a.baixo: 

. com .grandE! satisraçiió a confe
deração· Nacional das CC.MM. re
cebeu um delicado oficio, assinado 
pelo cadete Lucio de Sousa Perei· 
ra. comunicando, -como secretario, 1 

a fundação da C. M. dos alunos da 
Escola Militar de Agulhas Negras. 
antiga Resende. O novel sodalicio. 
que tem a invocação de _Nossa Se
nhora das Graças e São Jorge, 
nasceu a 28 de agosto de 1945, e 
~ dirigido -pelo Major Capelão 
Revmo. Cônego Marciar Muzzi. 

Hora Santa . das emprega= 
das domesticas 

A Pia União das Filhas de Maria 
do Externato São José, convida a.E 

empregadas domesticas a tomarem 
·parte na Hora Santa a realizar-se 
hoje, dia 20, á.s 17 horas, na Ca
pela das Servas do Santlssimo Sa
cramento, â. rua Barão de Iguape, 

· MAPPlN Sl011J$ 

calor! 

SORVETERIA "MAPPIN", construida 
em forte chapa galvanizada, . de fácil 
manejo, desmontável, para rápida lim· 
péza. Capacidade: 2 litros 

Cr$ 75,00 

,. 
· · "ICEBALL'' · Bolas refrigerantes 

Mappin. - Práticas e eficientes, usam
se nos copos sem alterar o sabor ou 
o grau das bebidas. Caixa de ½ dúzia. 

Cr$ 80,00 
"COMER MELHOR" - Livro de recei
tas culinárias, cujo sistema de fichas, 
prático e racional,. facilit~ e resolve 
qualquer consulta. · 

Cr$. 60,00 

Seção de Utensílios Domésticos - Subsolo 

CASA ANGLO-BRASILEIRA 
Sucessora de MAPPIN STORES 

São· Paulo 

fxpe~iente ~ a Cúria Metropolitana 
DIA 14 DE . JANEIRO PP. mons. J:>ão Couto e. fr. Lucio 

Mons. José M. Monteiro, Vi· 
gario Geral, deu os seguintes des • 
parochos: .. 

VIGARIO - da paroquia de Vila 
Esperança, em favor do· revmo. Pe. 
João M. Og:10: da paroquia de 
Santa Efigenia, em favor do rev
mo. Pe. Pascoal Bcrardo. 

VIGARIO COOPERAOOR -
da par.oquia· de Santo Antonio dO 
Pari, em favor do revmo. Pe. Frei. 
_Egberto Prangenberg, ofm; da pa
roquia da Penha em favor dos RR • 
PP. José Fe~reira e João Cardoso 
de Souza: da paroquia de Vila Es
perança em favor dO revmo. Pe. 

. Constantino Galassi; da paroquia de 
Vila Olímpia, em favor dos RR. 
PP. frei Justino Veltkins e fr. 
Bento Caspers, 0 carm. 

PLENO USO DE ORDENS,;_ 
pcir um ano - em favor dos RR, 
PP. A:-igelo Scafati, Asterio Pas
coal, José Canivano e Milton Vi. 
guera; - por sei.s meses, em favor 
do revmo. Pe. José Pandolfi; _;_ 
por um mes fr. Ugo Poli e Pe. An
tonio Marcilli. 

TRINAÇAO - em favor dos RR, 
PP. Constantbo Gala;~i, T oão M. 
Og:no, João Batist;l de Carvalho e 
Josê Grieco · 

PINAÇAO em fav.or doª -~ 

Hogefeld, ofm. 
TESTEMUNHAL para · in• 

gres;ar ,:10 niviciado dos RR. PP. 
Salvatorianos em favor do sr. Iba· 
nez dos Santos. 

TRANSMITIR PLENO U::?0 
f>E ORDENS - por oito dias -
em favor dos· RR. PP. Simão Bac
celi e Cônego Melchior Rodrigues 
·Prado, ord. prem. 

CONFESSOR ORDINARIO 
das Religiosas Irmãs de São José 
com residencia em Salto, em fa· 
vor do revmo. mo:-is. João Couto. 

CAPELA - por u m ano - em 
favor da capela-jazigo da Familia 
Lebre Pinto, no· cemiterio da Con-
solação. . 

RITUS PARVULORUM - ém 
favor da paroquia de Vila America. 

AUSENTAR.SE - da arquidio• 
cese, por vinte dias, em favor do 
revmo. Pe. fr. Domingos Godijin. 

PROCISSAO - em favor da pa• 
roquia de _;fonte Pequena. 

Cône.!!o Agninaldo José Gonçal. 
ves auxiliar da Vigaria Geral deu 
os segubtes despachos: 

·-TESTEMUNHAL PARA CA • 
SAMENTO - em facor dos orado• 
res: Alvaro Julio Pielusch Altmann, 
Antonio Laino e Rosa Maria N .... 
tarI. 
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Diretor-Gerente : \ 

ANO XIX Diretor: Ir São Paulo, 27 de Janeiro de 1946 Francisco Monteiro Machado Plinio Corrêa de OHTe a 
NUM. 703 

Chegou-nos âs mãos um convite 
com estes tristissimos dizeres: "Te
mos a subida honra de convidar a 
V. Excia. e Exma. Familia para 
assistirem á solene Sagração Epis
copal do Exmo. e Revmo. Sr. Dom 
.Jorge Alves de Souza, Bii;po Eleito 

Continua a perseguitão comunista contra a lgrejõ 

' de Campos, da Igreja Catollca, 
Apostolica Brasileira sendo sagran
te S. Excia. Revma. Dom Carlos 
Duarte Costa, Bispo do Rio de Ja
neiro, e consagrante S. Excia. 
Revma. Dom Salomão Ferraz, 
Bispo de São Paulo". Seguem-se a 
designaçãó da hora e local da ce
rimonia, que se efetuará em nossa 
iidade. A comissão, toda ela cons
ttuida de desconhecidos, é enca-

Encitlica do Papa Pio XII acusando 
de culto aos 

gove-rno sovietico o 
catolieos rutenos 

de cercear a liberdade 

ceçada por um Padre apostada, 
Antonio Hermano, que subscreve 
•Chanceler do Bispado", 

.• * 

O que á primeira vista salta aos 
olhos, é' o empenho de imitar em 
tudo e por tudo a Santa Igreja Ca

(Conclue n.a 2a. pagina) 

A propaganda n1ssa está procu-

rando fr,,zer acreditar presente-

mente a noticia de que a perse

guição anti-religiosa havia cessado 
na URSS. Como sempre, esta men
tira encontrou espiritos ci·edulos 
que começaram a esperar a forma
ção de um mundo cristão novo, 
dentro do caos bolchevista, No mo
mento em que tal espectativa pa
recia avolumar-se, sai a lume uma 
Encic!ica do Santo Padre Pio .XII 
sobre a perseguição religiosa na 
Rutenia, hoje chamada Ucrania 
Oriental, e incorporada âs republi
cas sovieticas. 

O documento pontificio denuncia 
uma perseguição sem treguas â 
Igreja Catolica, o que significa que 

Embarcou para a Europa 
o [xm o. Revm o. Sr. Arce~ispo 

Na terça-feira pp., dia 22, seguiu pa1·a a Capital do PllÍS'- o 
Exmo. Revmo. Sr. Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, 
Arcebispo Metropolitano. Sua Excia. Revma., do Rio de Janeiro; 
seguiria viagem a Napoles, no navio "Duque de Caxias", trans-
porte de guerra da Marinha nacional. · 

Em companhia dos Exmos. Revmos. Srs. Dom Bento Aloisi· 
Masella, Arcebispo de Cesaréa na Mauritania, Dom Jaime de 
Barros Camara, Arcebispo de S. Sebastião do -Rio de Janeiro, 

. e três Prelados, respectivamente da Argentina, Chile e Perú. Sua 
Excia. Revma. se dirige a Roma, para receber do Santo Padre 
Pió XII o .chapeu cardinalicio. 

O embarque de S. Excia. Revma. deu-se ás 7,15 horas,. na 
Estação "Presidente Roosevelt", notando-se a· presença dos Srs. 
Prof. Francisco Morato. e Dr. Antonio Cintra Gordinho, Secre
tarios da Justiça e Fazenda, Sr. Batista Pereira, Secretario do 
Governo, representando o Interventor Macedo Soares, Exmos. 
Revmos. Monsenhores Vigarios Gerais, elementos do Clero e lai
cato catolicos. 

A comitiva que acompanhou S. Excia. ao Rio, compunha-se 
de D. Francisco Borja do Amaral, Bispo de Taubaté; Conego João 
Pavesio, Monsenhor Nicolau Consentino, Padr.es Enzo Guzzo, 
.José Eduardo Rebouças e Luiz' Gonzaga ·da Silva, e Srs. Alcides 
Prado, Diretor do ,Instituto Butantan, Joaquim Monwiro, Hora-· 
cio Queiroz, Augusto Soares e Comendador Aristides Cabrera 
dá Cunha. .· 

Por determinação da Curia Metropolitana, será rezada nas 
Vissas da Arquidiocese a oração pelos itiner11ntes. 

O "LEGIONARIO" acompanha com· seus votos os ilustres 
viajantes, que ascenderão dentro em breve ao mais. alto conse
lho da Cristandade, e particularmente ao Exmo. Revmo. Sr. Ar• 
cebis1>0 Metrouolit.ano. · · · 

os soviets continuam inedutiveis 

l em sua hostilidade ao Catolicismo. 
' i,;· absolutamente certo qÚe o 

Santo Padre só se moveu -a esta 
atitude publica, exgotados os meios 
diplomaticos. Assim, podemos su
por que aUnião Sovietica se re
cusou pertinazmente a mudar de 
conduta, diante dos avisos comuni
cados provavelmente por algum 
Nuncio Apostolico em exerc1c10 
junto a qualquer potencia ociden
tal, ao embaixador sovietico acre
ditado junto â mesma potencia. 

Isto indica a obstinação dos so
viets no rumo adotado, e portanto 
o vigor da hostilidade dos bolche
vistas contra a Igreja. 

Por fim,. cumpre notar que, se· 
gundo o documento pontificio, os 
soviets estão favorecendo a igrejola 
cismatica que fundaram em Mos
cou. A destruição da Igreja jâ não 
se procura fazer em beneficio do 
ateismo, mas do cisma, porque seria 
dificil levar â,_ completa irreligião 
povos tradicionalmente cristãos. 
lsto bem mostra que a fundação do 
"patriarcado" de Moscou repre
senta,· não um passo ascencional 
dos russos para a verdadeira fé, 
mas uma rampa escorregadia para 
levar o mundo eslavo â irreligião .. 

Os telegramas , nos transmitem 
apenas a parte final deste docu
merit?. cujo texto é o seguinte: 

CIDADE DO VATICANO, 19 (U. 
· --~;y, · . .'.;_:,-~,-:-o }i:fêgüihté" o ;··texto ~d'ic 

tercelr:a. parte da· êncicllca papal: 
.· "Vé~era.vels iz:mão,s:, J~. terr.os. 
visto quantos e quão gran<les fo
ram os ·beneficios · adv/ncfos ao po
vo ruteno de sua união com a Igre
ja Catolica. Enumeramo-los bre
vemente nesta cartá, em beneficio 
da Historia. Não surpreende _que, 
se ·a plenitude co!'npleta reside em 
Cristo, esta não·· pode ser gozada 
por quem se separou da Igreja, 
qué .é o mesmo l!orpo de' Cristo, 
como o disse nosso predecessor. de 
veneravel memoria, · · Pelagio U: 
"Quem não · estâ unido â ·Igreja 
não. pode· ter Deus"; 

Vimos _que o querido· povo·.rute
no merece granct'e elogio por de· 
fender sua unidade catolica cóm a 
maxima energia e por se resignar 
âs· vexações,.' de que a -Providencia 
o libertará tão depressa a paz ];laja 
sido estabelecida. · ·. 

· Vemos com ang'ustia(ja alma pa~ 
terna! como ameaça a Igreja no-

/ MISSIONARIOS 
~VIADORES 

AGENCIA MISSIONARIA S. 
V. D. - Referindo-se á ne
cessidade e, utilidade da a via-· 

. ção nas Missões, disse Mons. 
Van Baar SVb., Administra
dor Apostolico da Nova ·Guine 
·oriental: . "Chegará o tempo 
em que não precisaremos de
pender de pilotos civis. Pois 
teremos Missionarios com a 
coragem de um S. Paulo ou 
S. Francisco Xavit~r. que não 
somente 'voarão, mas ainda 
hão de instruir os outros nos 
rudimento.s da aviaçào meca
_nica e meteorologia". - O 
Pe. Hoft, SVD. já está fazen
do o curso de aviação. Gra
ças ao "Wines ot '4ercy", ele 
receberá · no fim do seu curso 
um aeroplano, adP.Quado · para 
a Nova Gumé ·Que, do.~ &~ta
dos Unidos. voara pe1<_i ocea-. 
no com Mi.~ionarios e .baga
gell8. A.'!Sim. no fim de 1946. 
o Pe .. Hotf. o voador da Nova 
Guiné. poderá auTtlia.r muit0 
a. sua. Missão. -~ando :c:i 

treinar um ,rruPO de Missio
na.rios V~. 

va e · amarga ·. torme'nta. :Mensa
.ge!ros, embora pequenos em nume
ro, porem consta1:1tet:,t1e~te solicitos, 
trazem-nos . n9tiçias qu~ .. nos, cau
sam ansiedàde. · O dia do aniversa
rio· se ·aproxima e, riessa data, ha 
trezentos e· cinqúenta anos, essa 
antiga· comunid~d~. cristã se uniµ, 
sob feliz auspicio, ao Supremo 
·Pastor, beato Pedro.. Esse mesmo 
dia será de tribulações e ansieda
des para nós, de .calamidade e mi· 
seria, de obscÚridade •. · e _de tormen
tas. 

OS COMUNISTAS APOIAM A 
PERSEGUIÇÃO CISMATICA 

CONTRA A IGREJA 
Com grande pesar, ·inteiramo-nos 

de que nessas regiões, .'recentemen
te ocupadas pelos russos, nossos· 
queridos ·irmãos· e 'filhos rutenos se 
vêem afligidos '_por grave ansieda
de, em consequencia de stià. lealda
de â Sede Apostolica: · Procura-se 
por todos os meios 'dfstanc_iâ-los do' 
seio da Madre Igreja, · afim de que 

se unam â µi.l;fp,lente sociedade de 

1
. dÍsltldentes; contra. suá propria 

v.ontade, e eontra sua. cqns~encia, 
no _que diz respeito ao 'seú mãis sa
grado · oficio. 

Saéerdotes· rutenos em. cartas. di 
rigidas a·os adminfstradores. do :Es 

. tado,' queixam'-se: ,da. que' suas igre· 
jas na Ucran,ia..Orien~aL- c.9m~ ~, 
chama· agora.-. se encontram .en 
dificil situaéão, pois-, se proibiu' a li 
~ toqos. os.' Bi1:1pos e. Sàc,el".doté&, <: 
cumprimento do :rituâ1.. . . 

Não ignó_ramos, -. ·venéra.veÍs, ir 
mã9s, a atitude que emana de ~a u 
sas. politicas. Jsto' não' ocorre' per .. 
primeira. '.vez. Em muitas .9~i\'>es 
nos seculos passados, ·os · infmigo, 
da Ig'réja. lutaram contra ~la,. idos
til!zando-a, e impedindo qué ·os, ca
tolicos pra,tipassem livremente suu 

. religião. InsÚmavam então, esse~ 
i?II!Iigos,. que. os c~tolicos __ oo,nspi• 
i·avam contra o Estado •. 

Da· mesma' fotma, os· jud~us 
acusaram 'óútro:ra o Di~ino 'Reden-

(Conclue ria., 2;~ :p~g.J-

p erseguiçã·o -
- ·: 

católicos 
russa 

de 
. aos pôloneses 

. r i ·t o g r :ê :g ;Q 

ROMA, (Kap) - Os poloneses de rito grego, an~xacfos á. 
U. R. S. S: pela Linha Curzon, padecem uma perseguição con~
tante e organizada da parte · dos bolche:vista.s a Íim de Sé 

"converterem" ao Cisma. Os Bispos: Jan Slipyt,, Arcebispos 
de Lwow, Nikita Budka, seu coadjutor Grzegorz Chomy'sey11: · 
Bispo de Stanislawow, Bispo Coadjutor de Stanislawow Jan } 
Latyszew&Jti e Mikol~ Czarnecki, VÍ.S1tador apostoiteo dos. Ca- . 
oolicos do rito bizamiao, foram pr~ e deportadoe pt.ra• 0 
interior da Russia. Os r~ para levar a cabo secaa plà.Jios, 

organizaram um ."Comité pró união .da igreja grego-catoUea 
com a igreja ortodoxa russa". O dlto comité .é imcabfÍead&: ~ 
po_r três ~rdotes renega~os . do rUo. grego--'catolklcL. ii. ·, 
tres meses Que o clero grego-cat.ouc., en•iou a ~ uma l 
no41, na- oua.l l)J'oi.est.a contra a pnaãe cial Bispoa, --- a 
per~l~ e a mdifrna. ~·--tp,óa «'!"9•t~.. · ~'. ______________ ,.. _______ , 

•. 
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tolica: estilo, titulas, formuias etc. 
Esta imitação traz uma preciosa 
vantagem. Os ministros protestan
tes com seu traje de clérgyman, 
seus modos esportivos, com o vis
ceral laicismo de suas maneiras e 
de todo o seu ser, criaram o· vacuo 
em torno de si. Temos atrás de 
nós uma tradição catolica de qua
trocentos anos, e, na Igreja Cato.: 
liea, Padre é Padre, é homem de 
Deus, e não um sportman, um ho
mem de negocios ou um mocinho 
de sociedade, mais oú menos glos
torado, · que, nas h_oras vagas, tam
bem sabe rezar e dizer seu oficio. 
Os t~mplos protestantes, com seu 
aspecto rebarbativo, tambem não 
rios agradam. Tudo isto fala aos 
,entidos do brasileiro, cujas ante
nas psicológica.a lhe ensinam atra-
9ês destes sinais meramente mate
'l'."ia!s, ou externos, que imenso abis
mo existe entre o Catolicismo e o 
t,rotestantismo. 

D!r·s~a que na "igreja brasi
eira" se aproveitou bem a lição. O 
~onteudo heretico e c!smatico se 
tprese1'.ta ao publico, cuidadosa
llente "maquilado" de Catolicismo. 

O que, em outros termos, se 
pode chamar um embuste de pr,i• 
meira classe. 

.. * .. 
O sr. Salomão Ferraz, que se fez 

iagrar pelo apostata Carlos Duarte 
!_a Costa, publi~ou logÕ após a 
cerimonia uma "pastoral" em que 
sé desdobrou em "salamaleks" em 
relação a todo o mundo. Espiritas, 
inaçons, teosofistas, protestantes de 
odas as seitas, todos tiveram · sua 
>arte nesta distribuição farta de 
·c,rrisos. Até para a Igreja Cato-

uca houve um "salamalek". Mas 
nesta orgia de amaveis gatafunhas, 
só alguem não teve seu bocado. 
Foi. . . o proprio Bispo sagrante 
C8:rlos Duarte da Costa. Sobre este, 
am silencio pesado, absoluto, in-
jurioso. 1 

Porque? Brigaram entre si sà
grante e sagrado 'f Não se sa~. o 
proprio da iniquidade é dividir 
seus filhos. Mas, divididos em tudo, 
eles se uneni · ·sempre contra a 
Santa Igrej~ de Deus. E ei-los 
aqui, novamente unidos para mul
tiplicar o numero de Bispos c!s
maticos. Hoje são dois, daqui a 
illguns dias serão três. Se as sagra
(l:ões ilicitas mas validas cont!nua.-
4em assim, onde iremos parar?. 

--,toda a imprensa publicou o 
,.nte-projeto de Constituição do 
'Ministro Sampaio Doria. Esse do
_eumento eltmina a indissolubiU
tlade do vinculo conjugal, dentre 
:BS garantias constitucionais, e faz 
o mesmo com as capelanias mill
tares. Ao mesmo tempo, conceden
do embora o ensino, religioso facul
tstivo, con.sagra o principio de que 
'as demais ma terias serão ministra· 
i:lás dentro de ttm espírito laico. 

LEGIONA RIO São Paulo, 27 de Janeiro de 19W 

DEMOCRACIA FRUST ADA 
a 

Continuamos em nossa campanha contra 
ultima lei eleitoral. Retirou-se aos brasilci-

ros O di_reito de escolher seus representantes. 
Só o que se lhes deixou foi a faculdaG!.e de op
tar entre os programas dos varios partidos. E' 
possível que isto seja suficiente para efetuar 
uma autentica democracia em países muito di
ferentes do nosso. No Brasil, porem, os parti
dos políticos se têm mostrado inteiramente in
capazes de arcar com a responsabilidade que a 
nova lei lhes impõe. A linha demarcatoria en• 
tre eles não é de ideais, mas de pessoas, ao me
nos na generalidade dos casos. E, por isto, eles 
são radicalmente inoperantes para o fim que a 
nova lei eleito1·al tem em vista. 

O "LEGIONARIO" seria, talvez, um pouco 
suspeito para afirmar a preponderancia dos 
motivos pessoais, . nas nossas organizações par
tidarias. Melhor é que ela apareça retratada 
pela pena de um jornalista brilhante e que, seja 
dito de passagem, está em quadrante ideologico 
bem diverso do nosso. E' o sr. Vivaldo Coaracy, 
um dos melhores jornalistas contemporaneo,., 
colaborador do "Estado de S. Paulo", em c .. jas 
col'unas costuma assin:.~ "V. Cy.". Demos a pa
lavra a V. Cy. 

"Neste nosso Brasil, sempre muito originai 
e peculiàr, não ha nada mais parecido com o 
programa de um partido politico do que o pro
grama do partido adverso. Muito engraçado en
quanto a gente não procura anawar o que ha 
por baixo deste fato interessante. Quando pro• 
cedemos a esse exame, já. a exquisitice nos pa
rece ter menos craça". .t'eita a analise da "ex
quisitice", V. Cy. pro:;segue: "A verdade é que, 
em nosso ambiente, programas partidarios sao 
simples enfeites, peninhas ou fitinhas coloridas 
e superfluas a que ninguem liga grande impor-

. tancia. Quando se organiza um partido em tor· 
no de uma ou mais personalidaues, ha sempre 
um sujeito importuno que lembra o programa. 
Os outros reconhecem de má vontade: "Ah! E' 
verdade. Precisamos de um programa". O pro
cesso mais facil é copiar os pontos capitais dou
tro partido já. existente, com a substituição de 
alguns sinonimos e tempero de varias frases fei· 
tas, idéias gerais sobre democracia, liberdade, 
1·epresentação etc., colhidas no poeirento guar
da-moveis da oratoria dos comicios. Cumprida 
esta. formalidade, ninguem mais se preocupa 
com o programa. O que interessa são as pes
soas". Entre outros exemplos, V. Cy. dá este, 
muito bem escolhido: "Quando o Sr. Prestes an· 
dou catando por aí um candidato atomico para 
o seu Partido Comunista. do Brasil, o apetitoso 
lugar de Presidente da Republica foi _oferecido 
a uns cinco ou seis cavalheiros pelo menos. E' 
sabido com certeza que dois aceitaram a candi• 
datura, - o professor Lliis Carpenter e o en~e
nheiro Fiuza. Não é menos sabido, porem, que 
nenhum de ambos ia ou vai á missa marxista· 
leninista.. Pelas suas proprias declarações. Não 
trepidaram ,entretanto, em aceitar gostosamen-

* P.LíNIO CORR~A 

te a candidatura . por um dos poucos partidos 
que têm programa mais ou menos definido. E' 
que essa questão de programas partida.rio; no 
Brasil não tem a mínima importancia e· não 
obriga a ninguem. E' só para inglês ver". 

O quadm não poderia estar traçado com 
mais fidelidade, e, diríamos tambem, com mais 
perfeita graça, se não tivessemos esbarrado com 
a expressão "missa marxista-leninista", a_ horas 
tantas da exposição. 

Diz muito bem V. Cy.: os programas de nos• 
sos partidos são, a bem dizer, iguais. 

* * 
Não haveria o que melhor pudesse confir

mar estas palavras, do que as noticias da im
prensa sobre os passos preparatorios para a -ar'." 
ticufação das varias bancadas na Assembléia 
Constituinte. A politica nacional está uma ver
dadeira Babel de brigas, mutuas descomponen
das, e incerteza de rumos. Todos querem coisas 
opostas entre si e ninguem se entende. Parale
lamente a: esta confusão politica, está sendo 
tranquilamente articulada a votação rapida de 
uma Constituição. Neste ponto, parece que to
dos se entendem com a ma:rlma. facilidade. 

Em outros termos: grande afinidade ideolo· 
gíca entre os varios grupos, e irremediaveis dis~ 
sensões pessoais. E' este o quadro que temos 
dianté dos olhos. No teneno todo ideologico da 
feitura de uma Carta nova, é facil conciliar os 
ariimos. No terreno pessoal, da composição do 
novo Governo, da distribuição dos varios cargos 
publicos, da designação da mesa diretora dos 
trabalhos legislativos, uma Babel. Resumindo: 
muitos homens, poucas idéias. 

* * * 
E agora vamos ao cerne de nosso assunto. 
1s partidos fazem os programas, e os sub

metem á apreciação popular. Mas, como os pro
gramas são mais ou menos iguais, este direito 
popular á apreciação de nada vale. 

Os partidos fazem as chapas, nias estas não 
são sujeitas á apreciação popular. 

O que fica, pois, da democracia'? 
• * • 

Acabamos de ver que quase todos os ;progra
mas partidarios são iguais, e, o que ~. mais sig
nificativo, vimos mesmo que um partido politi~ 
co de coloração doutrinaria tão carregada quan
to o PCB não faz lá muito caso de· seu progra
ma, quando trata de escolher candidatos. 

Se um eleitor não tem motivos para optar 
entre um partido ou outro por motivos ideolo-,, 
gicos, qual seu movimento na.tural'l - Dé f~er 
uma chapa com os nomes que lhe parecem me· 
lhores em todos os partidos. · 

Foi exatamente este direito, .que se nos rou• 
bou nesta alvorada da democracia. 

* • • 
Todo o povo tem o governo que merece. Atê . 

certo ponto, esta makima. é verdadeira. Se to
lerarnios esta lei, é porque :realmente não mere
cemos coisa melhor. 

DE OLIVEiRA * 

Continua a perse
u u i ç ã o co·munista 
conrrs a rur·ej_a 

(Conclusão da 1 ... pâgina) 

tor, perante o Juiz romano: "En• 
contramo-lo agUanaô nosso pov~ 
e proibindo que se renda tributo i-. 
Cesar". 

Todavia, os acontecimentos...acla"! 
ram a causa desses atos. Quem; 
não sabe que o Patriarca· Alexef-. 
recentemente eleito pelos Bispo~ 
dissidentes russos, defendeu aber• 
tamente, em sua pastoral, a Igre
ja rutena, contribuindo não pou• 
co para a incipiente lufa contra a; 
Igreja e para a secessão da Igreja. 
Católica? 
A CARTA DO ATLANTICO FOI 
FRAUDADAPELOSCOMUNISTA~ 

Essas atitudes nos afligem mais 
ainda, venera.veis· _irmãos, se consi.,; 
derarmos q\le quase todas as na. 
·ções do mundo enviaram delégados 
á. Convenção que, em solene assem." 
bléia, enquanto ·se iravava o CQn,., 
flito, proclamou, entre ·outras co1<1 
sas, que não se abriria lutá. contra·a; 
religião. Este fato nos deu esp~ran_,; 
ça. de paz e à crença de que allbe~ 
dade seria . concedida. ta.mbem ái 
lgreja CatolJca. em todas as pàrtea 
sobretudo porque sempre ensinou e 
ensina a obediencla ás a.utoridad~ 

· civis legitimamente constituidas. 
Entretanto os fatos debilitara~ 

e quase destruiram essas espe:ran~ 
ças e confiança, pelo menos· no que 
diz respeito ao .territo.rio · ruteno.i 
Diante dessas calamidades, quandci 
a ,fortaleza humana parece nã.,j 
poõer enfrentar os i>robleinas nia.~ 
teriais, não res_ta outra coisa, ve• 
neraveis irmãos, senão rogar ~ 
Deus que defenda os .. homens. 

PALAVRAS DE COMPAIXÃO 
AOS RUTENOS 

, -Nossa mente s~ volta neste mo• 
mento de aflição para aqueles ciue 
se vêem tão amargamente oprimi-s 
dos, sobretudo· para v6s, venera veis 
irmãos e Bispos do povo rut~o. 
que, vexados pelas tribulações. 
mostrais grande résign;i.ção _em 
face das' injurias, e; · como· 0 bom. 
pastor, procura salvar o seu re• 
banho. 

Se o momento é obscuro e o por• 
vir incerto e cheio de ansiedade 
fortalecei vosso espírito. Que voss~ 
pa<1iencla e- virtude" . sirvám":c de 
exemplo para todo!! os cristãos. 
CUMPRE· REAGIR ENERGICA• 

MENTE 
Como . . combatentes milltantes 

,contra essà.s coisas,, 1:n1'la.tn4(1os :de 
caridade para com a Igrej'a, estais 
a. salvo, ainda .entre os _que pere. 
cem, ainda quando estejais · agrl• 
lhoados e separa.dos de vossos fi~ 
lhos e se os proiba de ministrar os 
preaeltos da Santa Religião. · 
. . Dirlginio-nc,s patérnalmente a 
vossos . amados flÚ1<:>s, ordenado~ 
sacerdotes de ér1sto, que sofrem 
por nõs. 

Tetnos tido conhecimento de vos
sos atós e vóssa. -lealdàde, vossa 
caridade e vossa pactenda. Exoria

. mo-vos a manterdes, 'hestas horas ---------------------..:.--------------~---"'!"'~----~-""'t"'r-'",.~,:'!'!_ "',~-~~ de· luta, _fimies!I-. 8.- CQnistancia em 
extremo da transigencia, reservan- :f. -; Yºf!S~ _ ff, ,.Goni:inuat susténtàndo 0 - clonais nos obriga a noticiar com 

menoa relevo do que deseja.raznos, 
us importantes acontecimentos que 
::ae vêem desenrolando no mundo. 

Em relação á Persia, deu-se o 

do. piµ-a .si esses_ mi,n1siérios, e. dii--; e ., p.ebil e disp~sando ·.~- a va.cÚação., 
xando comunistas em posições im~ Faze~ todo .o necessario -por .que 09 
portantes dentro dos mesmos. Mas crentes que tenhais ·a vosso cuida• 
Moscou é intransigente. Esperou do não neguem ou .desertem Cristo 

Seria a derrubada da obra ct e 
1934. Esta.mos certos, porem, d~ 
ilue naaa disto prevalecerá quando 
~metioo. ~ ~PI:~ da Consti-
tµblte..; .. lUe previa.IIlOs, e sobretudo o que 

1 
previam os inefabllissimos "clrcu· 

j los bem informàdcis" em que se 

l 
abeberam as agencias telegraficas. 

grada â URSS. E, assim, a. ONU 
foi convidada a se ·pronunciar 110-

bre a politica da Grã Bretanha na 
Grecia e na Indonesia. Modo indi
reto de submter a julgamento a 
Inglaterra, no momento em que 
um habil passe de escamoteação 
retira o caso iraniano ã apreciação 
da ONU. 

mais alguns meses, e a~ora caiu 'De ou suá. Igreja,_ tanto subjetiva co. 
Gaulle. mo objetivamente., Colocai a des• 

sua substituição por um ilustre coberto _,os artlficios dos que pro• 
desconhecido, como· .. o . socialista ,metem um mundano . conforto e 

Um golpe depôs o governo que lu- · O que, tudo, é uma comedia tão 
ridícula, que poucas ilusões nos 
restam sobre a possibilidade de .a 
ONU vir a ser algo de serio. 

Gouin, ··vale tanto qÚa.ntÔ a desti- maior felicidade nesta vÍdà. Mos• 
tuição de Church!ll · em favor de. trài, con-io Ministro~ de Deus, pa .. 
Attlee: quer dizer qu_e não .. :v~e_ ciencia., em me!o das trlbulà.cões, 
coisa alguma. em meio da pobreza e em. meio 

:remos acentuado vivamente _a tava contra os soviets, e colocou 
,analogia entre a atmosfexa que . em lugar dele qualquer "quisllng." 
i:erca o camarada Prestes no PCB, vermelho. O novo chefe de governo 
a a que os nazistas constituiam em ~;ada reiviindica contra a URSS, 
torno de seu "Fuhrer". Vai mais que, _evidentemente, "níi.o ·preparou 
esta nóta, que transcrevemos do O golpe!'. E a oNU·... que cale a 
Estado de São Paulo": ".As home- boca. 
nagens prestadas ao sr. carlos 
Prestes, no dia de seu aniversario 

Cale a boc""' slrn, quanto ao que 

possa incomodar a URSS. Eviden

temente, ela não pode nem deve 
calar a boca qua.nt<t ao que desa.• 

"' . . 
.Quanto ao caso Francês, parece 

não ser necessaria muita argucia, 

para perceber que foram OS COIDU· 

nistas, que derrubaram De Gaulle. 

O ilustre militar não quis confiar 

ministérios-chave ae>s vermelhos, e 
chegou, ria ultima crise polltl<?a. ao 

Quinhentos processos 
canonização 

Conforme declaraçõés recentes da 
Sagrada Congregação dos • Ritos, 
estâ se tri:i.tandi:> de mals de 560 
processOi:J dé canonizaçã.o;• dos quals 
486 ':refeiéntee' à. eüropéus: · 35' áme: 
rlcanos, 24 aslâticos, ~ africanos ê 2 
da Qceania. 

natalicio, tiveram. um vago sabor 
µe festa pagã. Consagrou-se um 
!1eus vivo. Ofereceu-se o ~crificio · 
~ um colossal bolo de 100 quilos. 
aouve licores e vinh-0 abundante. 
El se faltaram· os oraculos, esteve 
presente, em compensação, a ma
pumba. :ttealizou-se a cerimonia 
~Qlll todas as exigencias do rito: o 
l?a.i do Santo, a.tua.do e atuando, 
Pessoas nervosas em transes caba
~s, o paciente contrito, en-
1uanto lhe fechavam o corpo con
tra todQs os males e todos os inl
_l'.ligos atuais e futuros. Não houve 
proteção mãgica. em ~o a.os 
aaimigos do passado l)Ol'QUQ. boje, 
ties sã.o aliados e oompa.üe-.. de 
~ções~~. 

Comwem exclusivamente suas jóia s · e seus presentes na conhecida 
J O· A LHA RI A 

CASA CASTRO 
noia.! na-

RUA 15 DE NOVEMBRO N.0 ZI OFICINAS ! : ! · OniJos conêesslónárlOs .dila ,AF_._.,,, 

4!ttt~~u;,::,!;a,·xa;~~~~****~i~ii;~~;~~~**;;;%XI~~=~-~~=:·= --~l 

das desgraças. _Mostrai-vos castos e 
cheios de. caridade tendo como ar
ma a Justlç!!:, tanto nos bons como 
nos maus tempos. 

Dirigimo-nos à võs, ca.tollcos da 
Igi::eJa rutena, de c\ij~s padecimen
tçs e situa.çã.o màterial corn:parti• 
lhl!,inos. espiritualmente. a.\!Segura.n• 
do·:vQs que não ignoramos,Qutl re-

. sistls. áos embates· contrâ. -vos~ fé. ' 
E' de se . temer que, . -e~ .. futuro 
proxlmo, se .a.presentem . maiores 
males e momentos mais . dificeis 
Aqueles a. quem não se p;rmlte a 
M.grada função da rellgUto. 

Ama.dlssimol;l filhos, . exortamo• _ 
vos .a. lut~rües, em nome de Deus e 
a não vos deixard,es arrastar,-':por 
temor_ de. am,ea.ça.s_ ·.ou perigp. mes· 
mo de perder a vida, â · tràlção pa• 
ra com vossa: fé é 1eatdade i Maúe 
Igreja. · 

Recordamo-yos as palavras sa 
gradas do Redentor: "Ama-m, 
mais que a ti mesmo?' •. 

. '-·, Esta) pàternál-:'&xortaçãô- fica' -pro 
. priamente·tefmhlada-· .com .::aii"ptifa 
vms · dós A:1>ostolós:· :-"Té'ridE( éú"i<ia, 
do . .;da.ntel .vóssa f~ atuai'"' 



Intenção de Janeiro do 
Apostolado da Oração 

PELAS JNTENÇõES GERAIS E PARTICULARES 
DO SUMO PONTIFICE 

Pe. Arlindo Vieira, S. J. 
De a-Tg,$0-s an-as para cá a intC/11-

~ão gen.l do Apostola.do da Oração 
· net.te mes tem sido sempre as i.:l
·. tençõés gerais e particulares do 

Sumo Pontifiee. 
Nada mais justo do que essa ho.. 

rnenagem. prestada pelos membros 
do Apostolado a seu Chefe Supremo 

· e nada :r:na;s meritório perante 
· Deus. 

Ninguem abraça eom mais lar 
gueza de vista os interesses de Deus 
e das almas do que· aquele a quem 
·.o mesmo Jesus Cristo confiou a di
teção da Igreja •. 

Do alto da cátedra de Pedro con. 
templa o Papa os vastos horizontes 
d01nundo cristão e do mú:1do, pa. 
gãb. discerne coiu segurança Ó. bem 

· e o rnal que se faz· por toda i par
~ apreend~ a. grandeza dos, pro-
7>1-emas que àg,tam a human,idade, 

· anseia por remediar a tantas mise· 
rias fislcas e morais que oprimem 
lD.ilhões de criaturas. 

·, O~tro qualquer'. asspber:bado, p;x 
_tant11.s e tão grandes dificuldades 
~~r~ .ep.treg.tr'.l'C aO cdesanimo O; 

. : ·a'· utn . pessimismo -desalentador. O 
· · l>~pa, P?Í'e~. tem por si a promessa 

de uina assistencia toda particular. 
A. seús ouvidos resoa a cada ins

tante a palawa do li! estre di-vino: 
a;'Eis que. éu estou convosco todos 
os dias até o fim dos steÚlos. ". 
Orando por Pedro. Cristo Nosso Se. 
tlhôr abral'l.gt!u em sua Matão to. 
\los os sucessores do principe dos 
ipostolos. 

· (') que causá maravilha em todas 
\s ak,e11cões põl'ltifiôas, até nas ho· 
las mais tormentosas. é um sad:o 
'v'imism1>, uma fr111halavel conforn· 
i;a na Providencia que dispõe todos 
•t>< acont<'time-,tos para :1 irlória de 
íc·s"~ Cl'isto e o triunfo de· su;i 
1g-reja. 

E••a ·<eguratt<"'I p~culiar ·ao Vi)'.\'a. 
no de J e~·,s Cristo não disl'H'nsa o 

· .. · precio~,... .roncurscí da ora<'ão · dos 
, Heis. O Par>a não deixa de fazer 

em todas as ocasiões comoveu· 
v~te apelo ás orações dos fieis e 
nelas deposita suas melhores espe
ranças. Graças a Deus não tem o 
Papa falado cm vão. Há almas san
tas que se imolam na solidão dos 
claustros e ai elevam freque:1temen· 
te as mãos puras para o céu bu • 
plorando as bençãos e graças para 
o Pai comum que com infatigavel 
solicitude dirige a Santa Igreja. Há 
almas vitimas, doentes atormenta. 
dos por dores cruciantes que sofrem 
em inteira conformidade com a 
vontade de Deus e que generosa• 
mente oferecem todas as suas penas 
, elas intenções do Papa. Há uma 
kg-ião de cria.nças inocent-cs, den. 
trê a·s quais destacamos os Cruzadi.' 
nhos, que se· comprazem em orar 
pelo Papa. 

A. oração pelo Papa sobe da ter
ra aos c.éus como nuvem de suavis
simo incenso e essa oração alegra 
a Deus e aos Anjos. 

INTENÇÕES GERAIS 
O .lema do Apostolado da Oração:. 

Venha a nós o yoss 0 reino,· e an· 
tes ae tudo o lema do Papa. Que 
coisa deseja elé. se:-ião a difusão d<> 
r('inado de Jesus Cristo? 

lira mente do Papa todOs -os de-
mah int.eresses se subordit1am a 
esse .. 

As furias do in fer:-io d~~e1,c:i .. 
dl'iam.sc terriveis contra o reino de 
Deus no mundo e nas almas. O dé" 
mo:-iio faz tudo quan'.o pode para 
arruinar a obra de Deus. 

O Papa não se deíxa intimidar 
pelas arremetidas do inferno. Em 
carta de IS de janeiro do an~ pas
st!do. admoesta Pío XII com o Papa 
Eugênio ITI da Ordem Cisterciense, 
"que não devemos perder o animo 
nas coisas adversas, quando sobre. 
vêm calamidades por toda a parte 
.e tudo parece cair por terra, mas 
;:i:,tes maior deve ser nossa con
fiança cm Oeus ; devemos ,cmp-rnhar 

(Conclue na 4." página) 

Eleições sup!ementares 
Como já é do doltlinio publico, estão conciuidas as apura· 

ções para a Cantara dos Deputados neste Estado; e todos já 
s;iben,.os o numero de deputados de cada partido, e o nome 
dO's candidatos que alcançaram ser eleitos, 

Isto posto, pergunta-se : 
a) as proxim~ ~leiçõcs suplementares ·poderão alterar a 

lista dos deputados? 
b) poderão alterar o numero de cadeiras de cada 

p~rtido? 
À esfas perguntas, respondemos: 
1 .....:.. Os candidatos que o Tribunal proclamou eleitos foram 

os, má.is votados de cada partido. Claro e1>tà.· que, se um can- . 
didato derrotado obtiver bastante votos para que ultrapasse 
outro que foi proclamado eleito, 'éle derrotará a este outro, 
em cujo lugar e11trará. Assim, os votos dados nas proximas 
eleiç9es ~uplementares intel'essarão aos candidatos de todos 
os partidos, que possam deslocar ou ser deslocados por outros, 
com o resultado da. nova votação; -

2 - J>ela resposta acima, vê-se que os votos vão ser muito 
disputados por todos os candidatos. ' E' verdade que a alguns 
po.rt!dos ~sses votos bão interessam, pois que não poderão au
~entàr o numero de cadeiras que eles alcançaram. Mas in
teressam aos seus candidatos, pessoalmente. Assim, p. ex., 
um oàtolico pode quel'er votar num candidato catolico · que 
haja sido derotado no P. S. D. ou nâ.. Cóligaç'ão U. D. N. - P. R., 
embora ·esses partidos não possam alcançar deputados em 

. numero. maior do que já têm. E a razão disto está em que, 
assim, o catolico alcançará a entrada de uin deputado cato~ 
lico, em substituição ao não catolico, dentro da bancada da 
U. D. N. • P. R. ou P. S. D., embora o numero de deputados da 

·. : : bancada não se altere; · 
· 3-·-· O P. D. e. e o P. C. B. poderão ganhar uma cadeil'a., 

· , · se ol)tiverem nessas eleições uma votação proporcionalmente 
:: n;tuit<, maior · dô que alcançaram nas · eleições anteriores. 

Parece que e· muito difícil ao P. C. B. coliseguir essa vo
> :- tação. 1\a:ra evitar que ele· obtenha nova cadeira, não é ne

:cessario ·que todos os catolicos vot.em, em · um só candidato 
, ·,anti•eomunista. · Básta que não sufraguem a cedula comunista. 

4' ,;_ ,·Em cohs~iJ.uencia,. os catolicos poderão utilizar seu 
·: ::vó.fo/. ou'· votando . em candidatos de sua preferencia no 
•·· '-u~·o. N3- P. R.: ou no. :r. S. D.; poderão, ainda, dar seu voto ao 
: '.' :p. D. e. Em quálqµer dessas atitudes, terão concorrido com 

igual ef1cacia, para derrotar os comunistas.· · 
5 - E conve:rn sempre lembrar, neste aviso, gue os cato

licos coritínuà,m obrigados ás instruções da Liga Eleitoral Ca· 
. tolica, publicadas pela imprensa na vespera do ultimo pleito, 
· e que ain~a. re-publicaremos, 

1 
6 - nesumindo·: para .evitar que os comunistas ganhem 

: .Jn~~ u,m;i. .. cadeira, . basta não votar neles, e aco.nselhar . aos 
-,9.~tros ~ que tambe1t1 não· o façam. O voto dadó a qualquér 
ca.ndidJtQ catolico de qualquer legenda, aprovada pela_ LEC, . 
representa o maxhnum de eficacia contra o comunismo. 

P1egando 
e m.artelando 

......i..r.i... - -- • ......... -- - ·.•. . • - ,. . - '. - .... -

~ ã.o quero ser carra11ça, 
nem me chamem de retrogra
do, mas permitam-me u.zer 
algumas verdades verdadeiras, 
como dizia Jackson de Figuei
redo. Causam-nos hoje serias 
preócupaçôes as ameaças à 
aignidauie da familia cristã 
ne:ste mundo que dia a dia se 
paganiza e se precipita num 
abismo de odios e de 1uxuna. 

que outrora repelia com dtgrl,(j 
ctade as uniões ilícitas e os c.i~ 
vorciados àas suas, reunioe~ 
familiares, hoje acolhe est 1,, 

gente que não se peja rf', 
afrontar o publico. 

ESCOLA DE DIVORCIOS 

A Familia e 
o Divórcio 

Sabem qual é a maior de 
todas? E' a dos casam entoa 
mal preparados e mal forma· 

dos. As meninas de hoje, soltas nas avenidas, nus 
cines, com seus namoradinhos nos bailes e praias, 
na promiscuidade vergonhosa, e nos salões e cas
sinos, apaixonam-se .pelo. primeiro ma,landro que 
lhes C:iz umas amabilidades, e daí para o casa
mento vai só uns passos. Já não se guarda 
h;iuele respeito peia mulher que e trauiç.,,0 ua 
gente brasileira. Não compreendo como os pa.s _ 
aeixam suas pobres filhinhas entregues nas tre
vas dos cines e nas escuridôes das ruas escusas, , 
entregues a rapazes aventureiros. E' o mais de· 
primente- espetaculq que temos a lamentar e uma 
falha grave na educação das familias. ora, nes
tes casamentos preparados nas trevas dos cinea 

A insr.ituição sacni,tissima do 
1na~nmonw !evuua l;l, u"ê>u,u ..... e do um Sacra
mento por Jesus Cristo é hoje pl'oianada e ri· 
dlcularizada, em certos meios, e na uma propa
ganda verc.adeiramente diabolica, pelo romanee, 

, o· ctne, o radio e a imprensa, cu.la t111alidade é 1·1-
dlcularizar o vinculo ao ma\irimonio e cl'iul' uma 
meh~a:11ctade · d1vurc1sta e ue amor livre. FiJ.nu; 

· gionflcancto o adulterio, romances em- torno dos 
temas mais sujos e escabrosos e cuja !malidade 
é c_riar tipos e casos suges,ivos e im.pressiónan
tes de amor livre e como d1zem libertados dos re· 
trogrados preconceitos burgu,eses e cristãos dos 
ultramontanos e embolou,uos :moralistas. Pro
cura-se desmoralizar ou achincalhar o casamen
to. Zombarias á maternidade; ironias a tideli
dade conjugal, desculpa-se ll. infidelidade como 
a coisa 1na1s natural ucste mundo; romantizam
se amores torpes e indignos, enfim, ha uma cons
piração organizada e que sistematicamente coln· 
bate o vinculo matrimonial, a santida~e do Sa
cramento que o Apos~olo Sà0 Paulo. chamou 
g1•ande em cristo e na sua Igreja. Podemos fi
car indiferentes- e cruiaunos os braços ante esta 
onda de lama a ameaçar o lar cr1s~ao? Ha uma 
secreta conJuraçi;,o das trevas contra à familia, 
uina s1stematíca ~ diai:;ollca propaganda destrui
dora ela instltuiça0 familiar. 

Já dizia Lenine: enquanto existir a familia 
nada podemos fazer cuntl'a a burguesia e contra 
a Igreja. O' comunismo Lem no seu p1ograma, 
agora hipocritamente velado e disfarçado para 
nao chocar a sensibilkade cristã da nossa gen
te, nào nus iludamos, tem uma perfeita organi
zação destinada á destl:uição da famllia. ~ co
meça por ridiculariza-la, atira-la no rol das ve
lharias e dos preconceitos burgueses. 

E . DESQUITES 

A praga, ou melhor, a chaga do divorcio não 
penetrou em nossa legislaçã0 até hoje por wn 

.milagre da Divina Providencia. · A campanha 
divorcista tem sido das mais ferrenhas e terrí
veis entre nós. Vamos, ter muito barulho na 
Constituinte ao se di~cutir este ponto nevralgi
co e basico da SociedaC:e brasileira. Estejamos 
preparados para os embates porque os divorcis
tas no Brasil são como os comunistas - fanatr-

. cos e terriveis. Já se prepii,ra de ha muito o 
ambiente com esta desmoralização e a campanha 
de. ridículo contra a fidelidade conjugal e a pre
gação aberta -e despudorada do amor livre. Quem 
sabe ler nas entrelinhas e acompapha como nós 
as manobras do comunismo, da Maçonaria e 

· das trevas, vai sentinC:.o cada dia mais a astucia 
e o trabalho infernal cóntra a santidade ·do lar. 
Não repararam como se multiplicam os desqui-

. tes legais? São eles muita vez provocados-e pre- · 
parados nos ambientes sociais como meio de 
justificar o· divorcio e criar o ambiente .divorcis
ta com o eterno argumento desta coisa que sem
pre existiu e o divorcio só pode agravar - a des
harmonia nos casais; 

Os desquites estão sendo em proporções alar
mantes. Hoje se acha mesmo elegante em cer
tos meios sociais corrompidos um desquite. E a. 
sociedade brasileira, austera e cheia de 1·espeito, 

e nus 1·uas haverá seriedade e garantia àe i.;.m 
futuro de familia indissoluvel? 

Não é hoje uma vert-adeira praga e um au 
tentico mal social o namoro das ruas? 

Outrora o amor era col!brí mimoso, era p01n, 
binho arrulhando, era passarinho a cantar. Os 
noivos ante o papai e a mamãe, trocavam jur~ 
de amor, no canto do salão, ou no jardim, á 
vista de toda gente. Havia respeito, a noiva 
era como rainha, um ser todo celeste, cheio de 
encantos e misterios. Aquele misterioso recato 
das jovens punha um que de tão distinto, uma 
nota de pureza e dignidade na preparação dos 
casamentos. o amor era· enfim algo delicaC:o e 
nobre. Era passaro mimoso, era colibri, era, 
pombinho, era anjo, querubim, serafim de luz, 
estrela dalva, ceu azul, e, outras coisas bonitas 
que só os amorosos poderão dizer. 

Agora, o amor é tão diferente. . . dizem as vo
vózinhas. Antigamente não era assim. Tinha 
mais poesia, porque tinha mais respeito. 

O amor andava ás claras, procurava a luz, 
ps pr~dos verdejantes, os bosques floridos, as 
cascatas chorosas, os regatos marulhantes, os 
jardins floridos de rosas e açucenas, enfim, era 
um amor ás claras, um amor de poesia. Hoje, 
o amor não gosta da luz, procura as trevas. Só 

-anda ás escuras pelas ruas solitarias e onde ter
mina a iluminação publica. Não é exquisito? 
A coruja sempre passou como símbolo da inte
lectualielade, e da vigilancia estudiosa. Agora, 
porem, é o simbolu do·amor. • 

Ora, quando assim se preparam os casamen• 
tos, não se preparam tambem os desquites, as 
infidelidades. e os divorcios? 

Nas trevas, a Maçonaria, que como a raposa 
anda se fingindo de morta, e o Comunismo pre
param e tramam com muita habilidade, com 
bastante tatica psicologica, bem disfarçados e 
astutos, a ruina, a destruição da familia. 

Querem 'acreditar? Tanto melhor. Duvi
dam? acham-me exagerado ou pessimista? Es
perem, dentro em breve veremos o inimigo pela 
fr~nte. Aguardemos a constituiu.te e esperemos 
que a gente do Sr. Prestes possa mostrar bem as 
unhas do urso totalitario e possa gritar como 
Stªlin contra a instituição burguesa da fami• 
li.a... Os cor de rosa e os namorados do Comu-, 
nismo, os catolicos adiantados, vão sorrindo. 
Sim... Haverá tempo de sobra para chorar, •. ., 

* Mons. ASCANIO BRANDÃO * 
Instrução· pastor~I do P 3pa Pio 
XII sobre os S a eram e n tos 

Aos Parocos de Roma e Pregadores da Santa Quaresma 
(Conclusão) 

SôBRE O MATRIMONIO 

Quanto ao Sacramento do Ma~ 
trlmon!o, a IláJla }!)resentemente 
não conhece em sua leglslaçii.\) o 
divorcio. E_: notai _bem q·ue a Igre
ja não é a unica a. exigi-'lo; tam
bém do mundo dos juristas e so· 
ciólogos leigos se levantaram vo
zes autorii~á-às. ·e admoe,;tadoÍ·as, . 
c:;conjurando não se permita riue 
o divorcio entre a vioi•n e eles· 
membrar o santuario elo .i\latrimo-

.. nio e da familia. 
A désl)elto disso, porem. uma 

aberta propaganda a tu.vor do di-

1 
vorcio já, está iniciada em certa 
imprensa, Óo mperigo que· os in
cautos sejam induz.idos em erro e 
se·tortaleça um movimento contrá
rio á lei natural e divina, á lei 
santa de Cristo. Os fiéis catóólicos 
dev.em poF isso mantér bem s_egu· 
ros os seguintes três pontos fun
damentais: 

Êles não pode mcontrair ver
d'1.deirn Matrimonio valido senão 
sei;undo ª forma prescrita pela I 
lgreja. 

o matrimonio validamente con- 1 
traido. entre pe:,so;;,;s \>atir,à.das é 

0

por isso niesmo &i.cr,i.mento. l 
Esté matrimonio v11,lid,, entre ba

tziado.s, uma vez consurnado, nã.o 

pode ser dissolvido por nenhuma. 
autoridade humana, por nenhum 
poder sobre a terra., mu só ,_Pela 
morte. 

Toca a ·vós, pastores de almas, 
gravar profundamente êstes tr~ 
principias na mente ~ eonscienclt' 
dos vossos fiéis, a. tim 4• lbea _.._ 
vir de regra da propria vtda. tt 
lhes conferir em toda -.siâ.o ltn.'l 
-procedlme11to tlrme e d~ld<>. 

OS DONS DE UNIDADE E tp.Mt 

Na ~reta da Festa do a~. 
Cor-po de \>eus reeltamos esta 01''' 
çã.o: "Ecl"'"4c><l t.noe. qJJ<><~ 

(Conollle l\& 6," l)â.gm&). 
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6.ª Feira 

Federação Marianá ;
Feminina 

., 
·RETIRO NO CARNAV:AL ~ 

A Federação Mariana ·F,_,h,tnj 
promoverá nos dias de e;~ 
como nos anos anteriores, retiros 
wra as Filhas de Maria. Estarão à 
disposição da Federação oS seguin1 
tes colegios: santa Inez, onde a t3I! 
xa será de O-.$ 30.00; Nossa Se ... 
nhora de Sion, com taxa de cr .f 
35,000; e Sagrado Coração de Ma,t 
ria, eom taxa de cr. 35,00. 1 

,, 

800 MIL cruzeiros 
.Afl inscrições poderão ser feitaa 

a partir do dia 1. º de fevereiro, d-.ut 
15 ás 18,30 horas, na sede da. Fe
derMão. 1i 

A Diretoria da Federação desejai\ 
QUe <>S lugares reservados sejam to,., 
tal111ente ocupados e espera que aS 
senhoras Presidentes cooperem pa.. 
ra 1j;so trabalhando junto das filhruf 
de ·Maria, mostrando-lhes a. neces« 
siéiade e as vantagens do retiro eS4I 
piritual. · / Distribue 5.Q.17 A a 

prem10s e -Finais 

r E. 
.O 1 

' HORA SANTA EM PREPARAÇA~ 
A' FESTA DE STA. INEZ { 

'i 
Realizou-se 'no dia 20 .P. p., nal 

Igreja de s. Gonçalo, patrocinada 
pela,; Federação Mariana Feminina,. 1 

a Hora Santa em preparação ã, Fes• ; 
ta de santa Inez, com o compareci• i 
menj;o de cerca de 300 Filhas dei : - Maria. A Hora Santa foi pregaida. ; 
pelo Revmo. Pe. Dr. Eduardo Ro• , 
bertq, Diretor da Federação, e fof ij 
ofer(l:cída a Nosso Senhor para que ' 
a viagem do Exmo. snr. Arcebispo 
tenhà completo exito. O Revmo. 
Pe. Roberto escolheu para tema dei 
sua pregação as três virtudes ex .. 
tremªmente nece.ssarias á meça no 
mundo moderno: fé, 1mreza e cari-i 
dade. Tomando como exempJo ai 
vida ae Sta. ínez, Virgem e Martlr. 
S. Revma·. >nostrou como essas vir• 
tuaes podem dar forças ás jovend 
para ,i;t luta nesta época difícil oue 
atravessamos e como elas podem fa-
2-er da~ Filha:<; de Maria verda-deiras 
herotnas no lar, na sociedade, na 

f ais o conceito ~e mun~o i nv is í v e 1 

PREOCUPAÇÃO DO SOBRE• 
NATURAL 

Mau grado a impressionante on
da de materialismo que sempre 
mais tende a se engp,ssar, é fa· 
to incontestavel que a preocupação 
do sobrenatural, - sob as mais 
variadas formas e concepções, -
impera fortemente n:o mundo. 
_Quanto mais o homem vive da 
materia, e dela se utiliza, mais e 
mal;, apalpa a sua insuficiencia e a 
necessidade de algo mais transcen
dente que satisfaça e alimente o 
seu espírito. 

lil não é de hoje esta preocupa· 
·. cú.o, ·nem -é monopólio dê uina ou 

ile poucas nações. E' universal e 
tão antiga como a Hurr,anidade. 

11.XIS'I'El\' CIA DE UM l\IUNDO 
u u.ruA-TERilEN o 

Além dessa preocupação geral, 
ts vezes um tanto indefinida, qua
si todos os povos admitiram con
•:retamente, ora de um modo ora 
ie outro, a exlstencia de um mun
io extra-terreno, superior ao ma
terial em que vivemos, habitado 
por seres espirituais, destituídos de 
ma.teria e possuídores do pleno do
mínio de todas as potencias da na
tui·eza. 

A idéia de um mundo assim con
llebido é um fato aceito e por as-
1im dizer, esteriotipado na Hlsto· 
Pia das origens de todas as nações. 

Substancialmente não há povo 
1ue o não admita, embora seja 
rel·dad·e que as demolições do tem
po· tenham-no deturpado de tal 
modo a torna-lo quasi irreconhecí
vel. Todavia, o Historiador e cri
tico pode, perfeitamente, perceber 
e .vislumbrar, mesmo atravez deste 
desmoronamento a primiti_va reve
lação e crença. 

SOBREVI'VENCIA DO HOMEM 

Com o mundo ultra-terréno, su-
1erior ao ela ma.teria: todos os po· 

· ros <tdrtl'itiram tambem, embora 
1datando-as aos seus graus de ci
vilização, cultura ou decadencla, 
duas categorias de seres criados e 
ilestinados por Deus á habitação 
ileste mundo invisível: os espiri
,os ou anjos, bons ou maus; e as 
',!mas dos homens, para as quais 

i CU N C REGADOS 
~ 
~ 
~ 

CAPAS' E GUARDA· 
CHUVAS EM VARIOS 

PAGAMENTOS 

Crediário Vimar 
DE 

Vince, Marques & Cia. 
Baa Libero Badaró, '88 -

I.• andar - SaJas: 68-69 
TEL.: 6-5949 - S. PAOLO 

Pe. Yicente M. Zioru 
DOS. N. D. F. 

o mundo do Alem principia com a 
morte. 

ERROS ESPffilTAS 

Pois bem. Uma das maiores, si
não a maior deturpação sofrida 
por esta verdade, - aliás tão ra
dicada nas origens humanas, tão 
conhecida e aceita por todos os ho
mens, - devemo-la aos espi.ritas., 

Eles, com efeito, confundem e 
indebitamente baralham duas cou
sas muito distintas, que nunca se 
deveriam confundir: os espiritos, 
vulgarmente chamados anjos bons 
ou maus, e as .almas humanas. 

Aqueles são substancias comple• 
tas,1 e vivem naturalmente, no 
mundo espiritual. Estas, são subs· 
tancias incompletas, formando um 
todo completo pela união com o 
cor:po material, constituindo-se,. 
assin1, o ser humano. 

Dotado de materla, o 'homem vi
ve naturalmente neste mundo ma· 
teria!, e ê somente .pela morte que 
a alma humana, espiritual que é 
de natureza, passa a iniciar sua 
vida ultra ten·ena, enquanto que 
o corpo baixa a. sepult11ra attl: o dia 
marcado nos calendarios divinos, 
para a unica e verdadeira r~san-ei· 
ção da carne, decretada :por n-s, 
afim de que a alma e o eorf)o, no
vamente unidos, possam viver 
eternamente na gloria ôu. no ca.ii· 
go que mereceram. 

Os espiritas, além de admitirem 
as reencarnações sucessh·u •õ ad
mitem uma categoria de ..-t>S e,s
pirituais: as alma.s deeiacarnaàas, 
ou almas doe mortós. 

RESPONSABIT,lf>ADE DO F,S· 
PIRITISMO 

Eis a vet·da·cte que encontramos, 
pura ou deturi,a,ta, na crença. 
universal d(> t<>d()IJ os povos: am 
mundo espirit'll&l hab!tS-40 por es
píritos bons ou maus e pelas ai· 
mas humanas, após a morte ter
rena. 

Dever, portanto, dos mãls im· 
perlosos para o homem, seja qual. 
fôr o indice de cultura, será.· ·ten
tar restaurar e conservar a pri
meira Verdade, tal como brotou 
dos labios do Oniat,tente, na reve· 
lação primitiva., e dela viver, pre
parando-se com ela para a sua te· 
licidade eterna. 

Assim procede a Igreja catolica, 
mestra da verdade e guarda incon
taminada e incorruptivel do De• 
posito sagrado da revelação divi
na. 

Infelizmente, porem, não f Í88o o 
que fazem os esplritas que sem re
fletir, e em virtude dos principios 
kardecista4, vã.o acentuando a 
ma.is deprimente dM. evoluç6es regresalvaa. quaj a ....,1uçáo do es
plrlto, em b- de 11- identtff· 
cação lncon.-eblvei _...'., materia 
qutnt~clada e ~....tm.da. . . po· 
rem eems,N ",tt..-ta ..• 

Não M.,... ,~,.. d• quem, ou'de 
que aatort'1ad• ...,_ ..-lni proce-
dem.. Cen.o, ..... , ...,. notne de 
Dtnlll. ct. 'BeM. ... Verda.de coa do 

Bam 111• • 

Intenção de Janeiro do Apostolado da Oração 
(Conclusão da 3.ª pag.) 

.todos os esforços para que os erros 
ced.1;1m á verdade, os vicios á virtu. 
de, as discórdias e os odios á con. 
córdia e á caridade". 

Essas palavras revelam de modo 
luminoso o cs,pirito do Papa que 
não se deixa ·abater pelo temporal 
desfeito. 

Pede·nos ele uma confiança ina· 
balavel e fervorosas orações pelo 
triunfo final do Rei imortal dos se. 
culos. · 

Confrangem o coração do Papa os 
grandes sofrime:itos da Igreja na 
hora presente.· As nações catolicas 

· da .. velha lforopa · passam· por·duras 
privações. Algumas. gemem sob o 
jugo férreo das hordas bolchevis· 
t.J,s; outras são · virtualmente ,ata· 
cadas por todos os inimigos da· ci vi
lização,:ctis:tã.. ,, . . ..... 

O coriiunis1iío constitué Üma sé~ia 
ameaça para todo o mundo · e i,nfe· 
li_zmente encontra ambie:ite propi· 
cio para a sua expansão. 

A condição dos povos é hoje in. 
comp·aravelmente pior do que aquc:· 
la em que se encon~avam ao desen. 
cadear.se a tremenda cOnflagração.· 

Muitos catolicos · divididos por 
mesquinhos i:1terc:1ses políticos e por 
discussões estéreis parece qué não 
compreendeni a gravidade do mo· 
mento. 
· · A~ grandes nações· chamadas de· 

.mocratkas, carcomidas por seculos 
é!e heresia e trabalhadas por todas 
a,5 forças a4vcrsas á Igreja, tem em 
mi~ o:; <kstinos dos povos. 

Delas ·nada pode,á esperar a 
Ii;r~ja, 

O pagánismo renasce em tod~ 
parte e ameaça levar tudo de ven. 
cida. 

A imprensa, o radio, o cinema, 
postos a serviço da i:liquidade exa- ' 
cerilijm o mal. 

Na America Latina a nefasta in
fluencia do -protestantismo norte

american0 enche o Papa de apre· 
en$Ões. 

Sucederam-se revoluções por to· 
da parte e Os governos mais ou me· 
nos desmoralizados não tem força 
moral para conjurar O mal e harmo
.nizar os espiritos. 

A isso juntemos a precaria con· 
dição de quase todos os povos pros. 
trados pelo flagelo da guerra. A 

.LEIAM 

fome sínistrà extende seus tentacu· 
los pela Europa e pelo Oriente anar. 
quizado. A miseria de infbito nu
mero de lares enche de tristeza o 
coração maternal do Pontifice. 

Quem considera as coisas· huma· 
namente julga que eslá tudo perdi
do; mas o Papa que tudo contem. 
pla á luz da eternidade continua a 
confiar na Providencia e afim de 
apressar a hora de Deus reza com 
fervor e convida seus filhos a crar. 

INTENÇOES PARflCl.:LARES 
Tem o Pontífice muitas intenções 

pari.iculares oriundas das noucias 
que. recebe cada dia, da morte de 
,,eus mais valiosos c,>Jal,oradore,, 
c.C';no são os Cardeais e os b1$pos, 
d<.s perigos da verdadei,a fé e àe 
~corrupção moral neste ou naquele 
t<;rritorio, 
. 'Quem'· poderá· enumerar as preo
cupações do Papa, as angustias que 
oprimem sua alma ao ter· 110.icias 
de tanta coisa desagradavel? 

Se são grandes as preocupações 
de um paróco em sua paroquia, de 
um bispo em sua diocese que di· 
zer do Papa qu-e abraça em seu co· 
ração a solicitude da Igreja Uni. 
versai? 

E' o Papa o grande crucificado, a 
viva 'imagem de Jesus agonizante, o 
intercesspr da Igreja militá:ite. 

Quantas vezes terá escapado de 
seu coração angustiado o bràdo do 
Mestre, divino: "Pai, se é poss.ivel 
afastai de mim este cálice!", 
. A exemplo de Jesus Cristo vai ele 

levando pacientemente a cruz d0 
pontificado. 
· No seu martírio volve os olho~ 
para a multidão de fieis que o amam 
qu-e o compreendem e que lhe ofe
recem gostosamente o refrigério de 
seus sacrificios e orações. 

. . Simão Cirineu teve a ventura de 
~judar Jesus Cris,to a levar a cruz 
até o cimo do calvário. Podemos 
nós tambem participar de sua glo
ria. 

Pelo áspero caminho da cruz do 
dever vai o Papa oprimido ~0b o 
peso da cruz. 

Deus o auxilia com a força miste· 
riosa de sua graça, é verdad(l; mas 
nós tambem podemos e devemos 

ampara-lo em sua penosa jornada. 
Devemos esmerar.nos em cumprir 

Novos Esplendores 

Igre~~- . 
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· ;ANiMICOS 
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''SILVEIRA'~ l 

Gr11n;!e Tanlco 1_ 
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DR. DURV AL DO. LI= 
VRAMENTO PRADO 

Clinica de moléstias dos olhos 
- Cirurgia· ocular :... Cons.: 
Av. Ipiranga, 313 (8.º andar) 
- Tel.: 4-458~ - Res.: Av. 

Angélica, 1408 - Tel.: 5-9275. 

esse sagrado dever, mormente nesta. 
hora tenebrosa em que dos arraiai~ 
do e omunismo ateu partem os mais 
violentos e injustos ataques contra 
<>. . .Soberano Pontífice. 

Um arde:1te e afetuoso amor ao 
. ... ,Pápa., é o característico de· todo ver
:,.dadeiro cato!ico-

Durante este mes de · janeiro to"' 
' meinos a resolução de nunca ·omi

tir nossa oração quotidiana pelo. 
Pa]?.B, Oiçamos a santa Missa pe· 
las suas intenções, rezemos por ele 
o nosso terço e em hora de triste• 
za pctisemos que no coração do Pa
pa se a:iinham dores mais crucian. 
fes e ent&o facilmente afogaremos· 
nossas angustia nesse pego profun. 
do de am~rguras sem iguais. 

Contemplemos o Papa no · Cora• 
ção de Cristo Nosso Se:ihor: O• 
rando pel0 Papa sentiremos o ca
lor desse Coração divino que se 
dignnu de dar.nos o exemplo orando 
>;>or Pedr(> e seus sucessores. 

de Fátima 
Aparições - Revelações - Mi:lagres 

por Pe. Valentim Armas, C. M. F. 

Um volume de perto de 500 páginas pro"fusamente ilusfradé>. 
O livro mais :recente .e mais .completo · sôbre os maravilhosos 

e empolgantes sucessos dé Fátima. 

A' VENDA NAS BOAS LIVRARIAS PREÇO CR$ 15,0C 
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foi fiel: não transore~iu o artigo 13; O Cardiat Glennon, Decano 
da Hierarquia catolica nos 

Estados Unidos 
Pe. Adalberto d~ Paula Nunes, S. D. S. ST. LOUIS, Mis.souri - (S. I. 

H.) - O Arcebispo John Joseph 
Glennon. de st. LOuis, um dos quar 
tro novos cardiais doe EE. uu .• 
!oi Padre e BisPo durante o ponti
ficadQ de c~co Papas, tendo pri· 
vado com seis presidentes norte
americanos. Membro do Episco-

Nã.ó- ê segredo para. nfnguem que 

~ artigo 13 dOfl Estatutos do Par
tido Comunista do Brasil preceptua 

a todos quantos vierem a ser co· 

munistas a quebra de relações f!O• 

~iais. 
O detestavel artigo, porem, vai 

muito mais além. A interrupção da 
amizade que se exige nos Estatutos 
dos homens da "linha justa" tem 
um carater muito mais satanico e 
de proporções muito mais vasta.a. 
O c9munista brasileiro deve desli
gar-se dos membros da sua propria 
familia, quando estes não comun· 
garem com seus ideais revolucio
na.rios e não estiverem de pleno 
acordo com a doutrina contida na 
"foice e no martelo" dos homens 
de Moscou. Por conseguinte, que
bra de amizades não somente so
ciais, como tambem familiares. O 
filho. comunista não pode e nem 
deve mais e:htender-se com a sua 
propria mãe que se conserva fiel 
â religião de seus maiores e de seu 
povo. O comunista X. há de dar 

. qualquer "geitinho" para desfa· 
zer-se de seu irmão Y ., por ser 
este catolico, amigo da Igreja e 

dos Padres, etc .• 
Já tivemos ocasião de acentuar, 

por .diversas vezes, neste jornal, 
que este triste regulamento comu
nista constit1.1i um perigo perma
nente e ameaçador á união da fa
milia brasileira, que, mais ao que 
nunca, deve robustecer os laços de 
união e de amor para enfrentar a 
crise atual e as perturbações nacio
nais ou o reflexo da polltica in

. ternacional a que estamos sujeitos 
por varios fatores sociológicos. E 
de nada nos vale o argumento dos 
adeptos ou dos simpatizantes da 
III Internacional, rediviva agora 
na "Federação Mundial dos Sin
dicatos dos Trabalhadores", afír· 
mando-nos que nos Estatutos do 
t'artido não figura mais o artigo 
13, simplesmente porque sabemos 
Jlie o seu cancelamento ,fôra im
~osto pelo Supremo Tribµnal Fe
,leral. Era uma das condições "si
no quibus non" requerid.âs para o 
reconhecimento do Partldt>. Diante 
de tal ·embaraço, fez-se desapare
cer a letra, mas não o espirito, 
que .não morre. 

O fato que vamos relatar, trans· 
~rito do jornal "Brasil-Portugal", 
tem mais vigor de persuasão do -
que qualquer outro argumento. 
Simplesmente, por tratar-se de um 
fato. E, "contra facta, non valent 

a.rgumenta!" 1 
Estudou aqui no Ri.o um moço 

chamado Paulo que era sustentado 
p'or seus irmãos Luiz e Pedro , 

Uma vez formado em direito, Pau
lo, por empen~o de seus irmãos e 
intervenção do dr. Felinto :M:ul• 
ler, foi bem empregado, para São 
Paulo, 

L~ se .fez comunista,. .Vindo 
ao Rio há. poucos dias, foi á casa 
de sua mãe, declarando-lhe porem 
que ai não se hospedaria porque o 
artigo 13 do regulamento de seu 
partido proibia manter relações 
com seu irmão Pedro que era ser
viçal dos bhrgueses, pois era cato
lico. Depois de muita insistencla, 
admoestado por sua , mãe de que 
lhe negaria benção se se fizessé ini
migo de seu Irmão pelo motivo 
apontado, respondeu que preferia 
desistir da ·benção a ter que deso· 
bedecer ao partido. Chamado á 
razão pelo irmão mais velho, reti
rou-se para. São Paulo sem se 
despedir, deixando em prantos a 
velha desolada, e , profundamente 
acabrunhados seus distintos Irmãos. 
Esta é a felicidade, o respeito âs · 
mães, a paz social, que o comunis
mo já começou, a estabelecer - na· 

famllla brasileira". 
Atê aqui, a transcrição do jor

nal do Rio. Queira Deus que casos 
tão tristes como este não se te· 
nham repetido ou não tenham te
nham ,sido multiplicados. 

Como o leitor poderá ver, não 
estamos em simples teoria, argu
mentando com simples hipoteses. 
Estamos com os dois pés pisando 

terra firme. 
São os frutos "preciosos" da hf

poc~ita "união nacional" tão apre
goada pelos comunistas. lngenuos. 
Mas, o artigo 13 aí está falando 
outra linguagem, desmascarando· 
os ..• 

Razão de sobra tinha o Divino 
Salvador quando deixou escrito no 
seu Evangelho que pelos frutos 
conhecemos se a árvore é boa ou 
má! "PE.LOS I<'RUTOS OS CO· 
NHECEREIS!" 

. paido já há quase meio século, o 
Arcebispo Glennon é o seu decano 
nos EE. UU. e tambem o BisPo ca
tolico ma.is aintigo do mundo em ~ 
materla de serviço prestado; , 1 

Embora conte atualmente 83 a.nos 
de idade, o .venerando Cardial de· 
clarou que tenciona voa raté a ci· 
àade do Vaticano para a sua inves
tidura no sacro Colegio, a 18 de 
fevereiro. será esta a sua primeira. 
viagem aérea. 

O Arcebispo Glennon. multas ve-
· zea aclamado como um dos maiores 
.oradores catolicos do mundo, já fez 
uso da palavra em Congr~ Eu· 
. caristicos Internacionais - em 
Chicago, Dublin e Buenos Aires, e 
já pronunciou milhares de sermõee 
nos EE, uu. e em outros pafses. 

Em Buenos Aires, sua alocucão 
foi transmitida por uma das maiores 
.redes de estações radiofonicas até 
hoje coricentrâdas. E no Congresso 
de Dublin, dirigiu a palavra a. um 
a.uditorio de cerca de 500.000 pes
soas, este mesmo Prelado que nas
ceu na obscura. aldeia irlandesa de 
Kinnegad, e que a.o se dirigir a Du
blin pela primeira vez era apenas 
mn pobre garoto do interior a. ca
minho da e5cola. 

. seus. 60 anos de serviço ecl-esias
. tico se desenrolaram principalmente 
no "middle-west", o estado de :Mis
souri em particular, conquanto suas 
atividades tambem tenham valido 
a · admiração nacional e mesmo 
mundial. S; Excia. ReVIna. foi 
<'rdena,d.o a. 20 de dezembro de 1884, 
na cidade de Kansa.<;, na fronteira 
ocidental do Estado de Missouri e é 
Arcebispo de St. Louis, cida,de do 
extremo oriental deste eeta,dO, des· 
de 1908. 

LER E PROPAGAR O 

"L E G lO NA RI O" 

E' DEVER DE TODOS 
.OS CATOLICOS' 

EXPRESSO YIAÇIO · SIO PAULO ITU 
AVÊNIDA.IPIRANGA, .. 1120 - TEL~FONE 4-42,q 

Serviço rápido de passageiros em confortáveis 
Limousines de luxo 

PARrIDAS DE SÃO PAULO E ITU 
6,30 - 10,00 - 13,30 17,00 

PREÇOS a 
SÃO PAULO A ITU ., • • .., ,. ,. ,., ti: • 

SÃO PAULO A CABREUVA .., ~ .,. .. 
SÃO PAULO A PJRAPORA..:.., .[E" .. 

NOVA ET VETERA 

Cr$ 
Cr$ 
Cr$ 

40,00 
35,00 
25,00 

• 
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ASMA BRONQ,UITES, DE ADULTOS E CRIANÇAS_ RE:11. 
MA TISlllO - DOR DE CABEÇA CRONICA, etc., etc_ 
- Tratamento por contrato de cura garantida 

llledlcjna ·Positiva de combate ás causa• e A,· 
;;;,;J;;,tomas, Tratamentos por processos rapltlos para todas as molês~ 

' NAS,. NERVOSAS, MENTAIS e para as da PELE, de cansa interna 

DR. ARAUJO LOPES . 
~na Marconi, 131 - 8.0 andar - Salas 804-1>. _ Das 2 ás 6 hoi'M. 
Sábado das 9 ás 12 horas. Fone: 4.2208, _ Res.: Avenida Pompêfa 9S9 

FONE: lS-6717 - SAO PÂULO. • • 

Discutida a transferência de populações 
PARIS, 16 (S. F. I.) - Na Acar 

demia de Cienclas Morais e políti
cas, o sr. Jean de Ia Robrie,. apre.e 
sentou uma comunicação a respei
to das "transferencias e exodos das 
populações européias, a.ssJnalando 
que, entre 1939 a 45, dé 15 a 20 mi
lhões de homens foram transferi
dos. Julga de Ia. Robrie que os pro
blemas da paz exigirão novas trans
ferencias de 15 a 17.000-000 de pes
soas. 

A leitura d>essa. comunicação foi 
seguida duma discussão em que to
maram parte inumer<>s membros 
da Academia: Georges Duhamel, 
Jacques Rueff, Germain Martin, 

Leon Noel, François Charles Roux.'. 
Louis Reviére, Camille Rosier, Jao-

. ques Bardoux e o grande orador· aa,. 
cro Sertillanges. Duham:e!, Rue!t e 
Bardoux protestaram ·contra. ar 
transferencias, em nome da moral • 
dos direitos do homem. Outros, na 
mesma sessão, defenderam 8li 
transferencia., citando necessidadell!li 
politicas e sociais, ptovocando, as
sim, o debate. 

o . ReVIno. Pe. sertillanges, acbaf 
que, no mund,o moderno, prejudica, 
se o individuo a favor do grupo • 
percebe nisso o enfraquecimento dai 
crenças tradicionais nos principioll 
do crletianismo • 

E 
M nossos ultimos rodapés pro

curamos indicar, de modo 
sumario, o nexo existente, 

a.través da historia, na doutrina e 
no modo de agir dos componentes 
do corpo m-istico de Satanaz. Mos-. 
tramos, como principais caracte
risticas do espirito heretico a ne
g-ação ou deformação do Dogma 
Eundamental da Incarnação dú 
V'erbo e a consequente queda no 
pantelsmo, érro teologico, e no so
cialismo ou no comunismo, erro 
social. Esse traço comum de união 
e solidariedade dos membros da 
Cidade do demonio, através dos 
seculos, se patenteia tambem pei' 
cara.ter secreto das iniciações doif 
sectarios, pela solidariedade sub· 
erranea em cujos ritos os germes 
fo erro se transmitem de geração 
,m geração. 

A pseudo - reforma e 
algumas «coincidências» 

sociedade secreta, anterior mesm6 . 
á dos humanistas, denunciada por 
Gregovorius, que se espalhava por 
todo o universo, cercada do mais 
profundo segredo, tendo iniciações 
misteriosas e obedecendo a um 
chefe supremo, conhecido somente 

· por alguns mestres. 
Agora, as "coincidencias". 
Entre os signatarios desse tlocu• 

mento se acham Filipe Melanch, 

E' claro que não nos referimo; 
,,~ massas informes de proselitos 
1ue em geral desconhecem essas 
maquinações, mas a uma elite que 
~onstitue a hierarquia de onde 
~romananí as "insinuações" que 
,rientam o movimento. 

., * --

Para que não sejamos acusadob 
tre estar forçando generalizações 
apressadas, e como o ponto é de 
suma importa.nela, ocupemo-nos 
um pouco mais devagar das l!ga: , 
ções da. pseudo-reforma protestan
te com as forças secretas. Já dizia, 
, nunca assaz citado Dom Benoit, 
10 fim do segundo volume de seu 
ninucioso trabalho "La C!té Antl
!hretiênne au XIX siêcle": -

"Depois de haver percorrido as 
toutrinas que a Cidade anti-crista 
~põe ao dogma catolico, vamo1, 
considerar a hi<'rarquia, ou ante, 
lts hierarquias de que ela opõe ao 
sacerdocio catolico; depois de haver 
istud,,i!n "S erros modernos vere-

mos sua origem. Este novo estudo 
é mais necessario ainda que o pre
cedente para penetrar no segredo 
dessa vasta luta que se desenrola 
nestes ultlmos seculos contra a Ci· 
dade de Deus". E passava a dedi
car os dois Ultimos volumes de sua 
obra ao estudo da organização e 
meios de ação das forças secretas. 

• • • 
Ora, multo se tem. falado e es· 

crito sobre o encadeamento doutri
nario do humanismo renascentista 
com a pseudo-reforma de, Lutero, 
e desta com o de!smo, com o ra
cionalismo, com o filosofismo, com 
o liberalismo, com o socialismo. 
S.egundo o modo usual por que é 
abordada essa filiação de ideias 
errone,1s, tem-se a impressão de 
que se trata de mero fruto da pai
xão ou do extravio intelectual per
petrado talvez por gente no fundo 
bem intenc;o~ada, que vai reto
mando o fio da meada e qesenrc,
lando-o loglcam.ente, de modo in· 
genuo e acidental, sem perceber as 
repercussões ·de suas ide1as. 

Nada mais falso q.ue esse proce
der. Bast~ para demonstrar essa 
falsidad.e que apresentemos ao!! 
nossos ieitores certos fatos, del
xando-níes o trabalho de meditar 
sobre eles. 

E um fato incontestavel é que a 
pseudo-reforma de Lutero não nas
ceu (Ya. 'rOn...,,.,.to CIO.'P'Y\ oreparação 

previa, como se fosse puro resul
tado da revolta de um sacerdott. 
apostata .. O protestantismo é fi~ 
lho dileto do humanismo renascen
tista cultivado pelas forças secre· 
tas. Como bem acentua o iniciado 
Taine, "a Reforma não foi senão 
um movimento numa revolução qu 
que começara antes dela. O secul, 
XIV abre a marcha; e. depoid, 
cada seculo se ocupa em preparar, 
na ordem das ideias, novas concep
ções e, ·na ordem pratica, novas 
instituições. Depois disso, a socie
dade não mais reencontrou seu 
guia na Igreja, nem a Igreja sua 
imagem na sociedade", 

• • • 
O Renascimento foi o ponto de 

partida do estado atual , da· soc!e
dade. Já no seculo XV, durante o 
pontificado de Paulo II, <1.p:)rece: 
como orientadora secreta des3e res· 
surgimento do humanismo p,~ii.o, 
uma sociedade academica a que o 
historiador Gregovorius não hesi
ta em classificar como uma "loja 
de franco-maçons classlcos". Dan~ 
.do a seu chefe Pomponius Letus o 
nome de Pontif!ce Maxitno e a al
guns de seus sequazes o titulo de 
sacerdotes, essa sociedade, cujos 
membros costumavam se reunlr 
secretamente nas catacumba~ de 
Roma, demonstrava não s'lr sim
plesmente !iteraria, •nas ser urna 
especie "" ,a.nti-f2"re.ia. uma rell-

gião enfim, essa mesma religião 
humanitarla ou da natureza, que 
mais tarde apareceria á luz do dia 
com as roupagens. ·da revolução· 
francesa. 

Da Italia esse movimento e suas 
iniciações secretas teriam se alas• 
trado por toda a Europa. Çitemos, 
por 

I 
exemplo,. Erasmo de Roter

dam, que foi um dos teoricos da 
pseudo-reforma. Lutero não fez 
nada mais que proclamar bem alto 
e executar com lncrivel brutalidade 
o que Erasmo e outros humanis
tas jâ haviam insinuado. · 

• • • 
Segundo Mons. Delassus em sua 

obra "La Conjuratlon antl-Chrê
tienne", é ao seculo XVI, ao ano· 
de 1535, .<iue remonta o mais an
tigo documento autentico das lojas • 
maçonicas. E' conhecido como a 
"Carta de Colonia". Ele noe revela 
a exi~tencia, já antiga, rem.ontando 
a uns dois sec.ulos, de uma ou de 
varias sociedades secretás qtm ºexis
tiam clandestinamente em diversos 
países da Europa, em antag-onisuío 
direto. com os· prlncir,ios religiosos 
e políticos que fórtnavain á oase 
da sociedade catolica. 

Este documento é. notavel pelos 
fatos que revela e_ pelos nomes de 
seU11 sl,rrÍalarlos. . E tàrn b,-m . por 
al1tumas ~ ct>lne1d.,nd,... • b.tm curio
sa&. Por ele "-- -beado ·da 
ezf.stH1eta · • .__ .a.,~ . .,_ w 

· thon, teologo humanista multo li• 
gado a Lut;ro; Herman de Vleo, 
arcebispo de Colonia, mais tarde 
acusado de conivencia com os pro• 
testantes; Jacob· d• Anvers, prefeit,r 
dos Agostinianos da mesma cldadf 
(ordem a que pertencia Lutero), 
Nicola Van Noot, ambos incur,;,oir 
na mesma falta, e tambem Colig
ny, famigerado chefe dos calvinis• 
tas franceses. 

Ha ainda a notar que as cldadel' 
nas quais, de acordo com a "Cart:r 
de. Colonia", haviam sido e~tab•~le 
cidas !Oj:J.s maçonicas, foram as e?Y 

que o protestantismo encontrou 
seus primeiros adeptos. 

Perguntamos agora: - orienta, 
4o e insuflado pelas sociedades se 
eretas foi o movimento de revolta 
preparador da pseudo-reforma 
contra o magisterio da Igreja i 
cuja frente ostensivament,J sE 

achavam os humanistas. .Filiadoi 
ás lojas se achavam os colabora
dorE:\'3 Imediatos de Lutero. o pro
testantismo inicialmente se 'l.!astra 
nas cidades onde exi~tiam loja, 
maçonicas. Mesmo á falta de ou 
tras coorden>idas. e ela." exf,rtem 
pode-tlé .neJ:"ar que a,, for-ça,, 8<'eNt 

tas tenham "Mo a aln,a dlln>ida da 
grande aposta..ta protesta.nte? 

• • • 
Veremos, no pro:xfmo roda.Pé, a 

conflrmaçãó e continuação de8Aa 
aliança dos tempos de Lutero a\• 
ºª~~!a.a. 



Instrução pastoral 'º Papa Pio XII ... 
(Conclusão d& a.• :pâg.) 

Domine, uomtatls et pads propdtjus 
iolPa COJIOOde: quoe súb obla.t.ls mn
neribns. Dl)'atlce dQlll~iar". Se 
a SS. Eucaristia aqai: 98 celebra. 
CO!llo o m.isterio à& un14aàe e da 
~ e ae D& t"Mlffla.4e ela. 6 tal por 
exceleneta. ""1i,.'ria .-.. cara.ctens
tica oeleste perience ta.mbem a:os 
eutros S&ora.meiiitoà. Todos trazem 
& 'll!lidade • a paz com Deus:·a.que· 
la. uni4&cle oae ultrápusa. tôda. 
lmaginaoio. parque eonslsfé na. 
particiPIIQl.o ela. natureza divina.; 
aquela lus lnefavel, na qual clla
rnamos a. Deus nosso Pai, e Ele nos 
lha.ma. ~118 filhos e amigos. 

Eles estabelecem outrossim a 
1 Unidade e a. paz entre os homens 

1eg1U1do expressão de S. Paulo, que 
aos admoesta a ser "soWcl.tl servare 
unitatem Splrttus in 'riclcufi:, pa. 
eis. Unum corpus... Unas Dominus, 
una fides, llDum baptisma. Unus 
Deus ~ Pa.ter omnÍum". (Ef 4, 
J-5) E Podémoa a:tunta.r: uma mea
ms. Mesa euca.ristlca que à. t~os/ 
IÕS, sein distinçi.o nenhumã , · de 
origem, de na~o, de classe 11ocial, 
rdéune com CriSto e entre n6s na. 
unidade do Col'pO MisUeo de Cria· 
to; um mesmo fluxo· de gra~a; · no 
matrimonio que une ua. úntdade · d& 
fé, da caridade, da. concordta., ~ 
paz, ao esposo e· ~sa, aos pàis e 
filhos, âs familia.à cristãs entre si· 
11m mesmo sacerdocio,, que àbran: 
re e deve congregar a. roaos os .sa
eerdotes de. terra." ft~ue1a est~i
lissima unidacle, f!"'e o mundo igno-
ra. • 

A OBRA DE CARIDADE 

?1estA :força. sobrenatural e neste 
laço q,ue frmana, repousa nossa es
perança.. pela. reconciliação dos po
vos; jâ. vemos sua. atração multiPli· 
ce, sobretudo· a. favor das vitimas 
da guerrà numa. obra caritativa, á 
qual os fiéis do mundo fazem con
vergir suas generosas ofertas, dan
do tambem a nós a possibilidade de 
'3atisfazer, na medida do possível, 
ú inumeras suplicas que Nos pe· 
,em auxilio. 

Nosso socorro quer estender-se a 
tõdas as partes· do mundo, sem di
ferença de estirpe ou lingua., a to

. dos que a.· horrivel guerra lançou 
na miséria. '~o que réspetta parti~ 

cul&rmente ã ItAlia, Nosso desvelo 
se volve sobretudo â assistencia da. 
crianças, doentes, profugos, infor· 
tuna.dos, repatria.dos. A :to~ das 
circunstancw. Nos induziu a ins
tituir esta Obra em Roma, dando 
Nos esforça.mos de vir em socor
ro da grande multidão dos pobres 
sem teto, sem veste, vitimas dos 
horrores da fome. 

Rendemos humildes graças a 
Deus pelo quanto Nos foi dado a.tê 
agora :fazer neste campo. Mas o 
Nosso reconhecimento dirige-se 
tambem a. vós, diletos filhos,' e a. 
vossos caros paroquia.nos: a. vós 
pelo vosso zelo ardoroso, a ·eles 
pelaa da.divas liberà.is por vós Nco~ 
lhidas e remetidas a. Comlssã~ 
Pontificia de .Assistencla por Nós 
mesmo instltuida. Sabeis vós, pas
tores de almas nesta. Nosmt diooese 
romana., sabem as Associações da 
Acã,o CatoUca., sabem os fieis que, 
no t.ra.gtco momento presente de 
mlsetjaa e &nguàtlas, esta. ê a. Obra 
a Nós ma.Is ca.ra. que óutra. qual
quer, e â qual, se o desejo do Vi
ga.rio de Cristo acha alguma. cor
·respondencia em seu!j corações, se 
devem dirigir ~s esforço• de sua 
ca.rida.de. ' - ' ' 

A$ SAGRADAS MISSõE$ 

Não queremos têrmlnar nossa. 
alocução, sem voltar os olhos a. 
Cruz da.s Missões cha.ntada naa 
igrejas d& Roma.. · 

Não olvideis que a.s Missões vi• 
sam não tantó os que jã são dos 
nossos e conosco trabal.ham, antes 
mais os "qui foris S'Uilt" (1 Cor 6, 
12), os indiferentes, os inimigos, 
os extravi,a.dos, os perdidos, os er-

· rantes; não tanto os que na. casa. 
paterna. "abundant panibus" antes 
os filhos prodtgos que ":take pe. 
reunt"~ (Cf. Lc 15, 17. 31.) Do 
numero dos que nestes dias de 
grac;;a. ,reencontrarão o caminho di• 
reto que con·duz a Deus, & disto, 
á. Igreja, podereis medir e avaliar 
o ei<ito da Missão 

Este exito, diletos filhos, depen
de não .sõ da palavra dos prega~ 
dores, senão tambem do' Clero pa
roquial; do zelo com que ele pre
para. a. Missão, percorrendo em to
das as direções a paroquia, estrada 
por estrada,·· casa. por casa, bus
cando os dispersos e despertando 

Auto-Viação Bragança-São Paulo 
para as suas viagens de Bragança à Capital e vice-versa su-
vam-se dos confortaveis onibui; da EMPRESA AUTO-

VIA?AO BRAGANÇA - O percurso é felt.o em três horas 

PA~TIDAS DE BRÀGANQA: PARTIDAS DE SAO · PAULO 
Dias úteis: 7.00 e 15,15: do- Dias uteis: 6,45 e 15,45; do-
mingos e feriados: 7;45 e 18. mingos e feriados, 6,45 e 14,15. 

Ponto em Bragança: . Ponto em São Paulo 
PRAÇA .RAUL LEME N.0 10 BAR ESTRELA·~ Rua Mauá 

TELEFONE 109 n.0 630 - TELEFONE 4-6905 

t.: ·..:.· 

lndispensavel para Diretores e 
membrosdeDitetorias deCC.MM. 

''º Llder Mariano'' 

''º CONQUISTOU EM POUCOS MESES A ESTIMA E CONFIANÇA 
. DOS .CHEFES MARIANOS EM TODO O ;BRASIL. 

''º * Lid·er Mariano'11 

DA' ORIENTAÇAO SEGURA E ABUNDANTE MATERIA PARA· 
TODO~ PS ,:;ETORES . DA VIDA MARIANAi ' * ' ' ' 

' 'º .Lider Mariano'' 
PUBLICA~SE EM 5 SERIES: l> VIDA RELIGIOSA; 2) :FOR" 
MAÇAO; 3) FORMAÇAO SOCIAL; 4). INICIAÇAO MARIAN4! 
5). ORGANIZAÇAQ ;m TÉCNICA. · 

* ''º Lider Marianó'' 
E BARATISSIMO - ASSINATURA DAS 5 SERIES: CR$' 8,00, 
POR ANO. - . 

A' l[ENDA TAMBEM TODOS OS NUMEROS ATRAS,ApOS.; 

.,.i>leglo São· Luiz - Avenida Paulista. n.0 2.324 São Pauto 

------·--------------------------------,;,_;. os inertes; do zeki vh1 acompanhar 
a Missão iniciada, rezando, encora., 
jando, auxillando · de todo modo, 
provendo pela. boa ordem de todas 
as coisas. 

Possa ·o a.mor do Pa.~ cêleste das 
mts~ricor<Has, possa. a graça de 
Cristo, possà. o sopro do Espirito 
que aviva. a. unidade na .fé e a con-.. 
cordia na ação, fecundar de frutos 
copiosos o vosso trabalho. Nós 
mesmos, no correr destas semanás 
de Missão, permaneceremos unidos 
a võs, dia a. dia, hora. a hora com 

.· ó coração' e· a priice: 'f!j'i êôi'n~ 'âüs.: 
p!cio do to/lo-poderoso amdlio di
vino damos a vós, diletos filhos, 
aos vossos colaboradores, aos vossos 
paroquianos, a quantos escutarão 
devotos e atentos a vossa pregação 
quaresmal, a Nossa paternal Ben
ção Apostolicã. - .(AAS, 2 8 fev. 
190.) . 

LER E PROPAGAR à 

"LEGJONARJOt' 

E' DEVER DE TODOS 
OS CATOLICOS 

MATRIZ DA LAPA 
NOVENA EM LOUVOR A 

PADROEIRA 

Reallzôu-se na prlméira. Bêmana. 
do corrente mês, pa, Igreja, MSttriS 
de Nossa Senhor0, da l.,a.pa (:lesto. 
Capital, uma ,aolene novena, cotn 
pregação .,e benção .do Santissimo 
Sacramento, em louvor da Virgem 
Santíssima. 

Grande , massa de fieis a.fluiu ~ 
magnifico'. templo daquele bairro de 
nossa capital, para honrar a San• 
t!ssima.. Virgem. As. solenidaidee de 
encerramento das festividades tive• 
ro.m inicio ás 7 horas da manhã do 
dia 13· p. p. com MiSS3. e Comu• 
nhão G&ral; ás 11 horas foi celebra• 
da selene Missa. Oantada, falando ao 
Evangelho o Revmo, Conego Mar• 
celo Fra,nco. A' tarde uma grandio• 
sa procissão percorreu as ruas . -da 
Paroquia, faland,o na entrada da 
mesma, o Revmo. Pe· José Paixão. 
Com a benção do Santíssimo Sa• 
crfll?lento, foram encerradas. as 
magnifica,, solenidades, eni · que .o.s 
pàroqUian0s da t,apa, honienag~
ram a sua ._gloriosa padroeira. ·. . · 

. ESCOLA TÉCNICA . DE;· COMÉRCIO -
DA 

Indicador Profissional . ' . . . . ' '~ ' 

Acadefflia _~M--ri-n::a:.; 
(Sob fiscalização· federal)· 
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Dr. Plmio · Corrêa 
de Oliveira 

· Rua Quintino Bocaiuva. 118, 3.o 
. andàr - Sala 322 - 'lei.: %-7276. 1 

·»r~ Francisco P. Reimão 
Hellmeister 

Rua São Bento, !24 - Lº àn4àr -
6ala 3 - Tel.: Z..1543 - S. halo. 

Dr. Carlos Morais 
de Andrade 

11aa Banjamim Constant. ·'1:3 - C.0 

.._. -·s.1a 18 - Tel: 1-11111. 

Dr. Antonio· Firàkoski 
ADVOGADO 

~=~À.~A. 
ENGENHEIROS 

~éler C-mtra élo Praélo 
-1:NilDM AltQurtftO 

~affleitata' ·~ eollcloa, Te• ~- ......... 
~'"' l,ibero ...._, ,U - 1'io 

Dr. Vicente de Paulo 
Melillo 

a.tNICA MÉDICA 
Com.: B: Marconi, 34 - 6... ancfàr 

- Apart.0 63 - Tel.: 4·8501. 
Boi.: ..... Agua Branca, 95 -

Tel: ''i-582~ . 

Dr. Camargo Andrade 
DOENÇAS DE SENHORAS -

PABTOS - OPERAÇOES 
Da Ben. Portuguesa, da Matenü-

dade de S. Paulo 
Cons.: B. Senador Feijó n. 205 -
Tel.: 2-2741 - Das 14 às 18 horas • 

· &ibado : Das 10 às 12 horas. 
Res.: Rua Rafael de Barros; 45'1 -

T.JL: 7-4563 . 

· Dr. llugo Dias de· Andrade 
Tratamento pré-.._tal <da. criança 

e ct. ,:estante, do parto e eia 
lát't.açio). 

Com.: Baa Libero Badaró, 137 -
d:t,s li às 17 bs. - TeJ.: 2·2240 
Reri.: Ru Tbomé de Souza, 5J'l -
~ .u ,.,. •. ._ - 1'ol,: $-0565. 

Dr. Celestino Bourroul 
Bes.: Lgo. S. Paulo, 8 ~ 'lei.: 2-2622 

- Cons.: Uua 'Z de Abril. 235 -

Das 2 às 5 horas. 

----------, 
1 

Dr. Reynaldo Neves 
de · Figúeiredo 

DO HOSPITAL DAS CLfNICAS E 
SANATóRIO SANTA CATARINA 
CIRU)JGIA DAS VIAS BILIARES 
Cons.: Rua Marconi, 84 - 3.o an
~ - Fone: 4·8717 - Das 14 às 

16 horas. 
~~alei..: Av. Pacaembú, 10~ -

Fone : 5-2625 

HOMEOPATIA 
Dr. Artut Rezende Filho. 

Médico homeopa~ · d• C. A. P. da 
Sor~bana, Diretor, clínico .do Am
l)ulatório ffo~~páf;ico do Carmo -
Cons.: R. SeM,dor F,eijó, 205 - 1'e
tefone : 2•0889 -: Res.: 8-6'71. -
Marear hora, d.86 :, as 6 horas pelo 

teldone : z.~. 

CURSO 
CURSO 
CURSO 

Rua, Barão de Parana.,iacaba n.0 5t, 

BASICO E GINASIAL 
TECNICO. DE CONTABILIDADF. 
DE CONTADOR ADAPTADO 

Os exames de admissão realizam-se · em fevereiro. Ma.tri• 
culas abertas para· o curso de admissão. Secções masculinas 
e femininas. 
Nota: o Curso Comercial não é reservado exclusiva.mente 
aos Congregados Marianos; oferece, porem, vantagens ins1l· 
peraveis aos mes11tos, assim como às Jrilhas de Maria. 

-,~·%X:aaoa::nxx:1CXJa:z:x::cn:ia1~YT-rritn:xxxx:l'.%la:J~ 
E M P R t Z A A .. J T O - . V 1 · À Ç Ã O -

São Paulo· - Santos Ltda.· 
Cr.$ 20,00 

OnibUs diariamenüi ele hora enÍ hora ~tre ~o Pauto,;.Santo,1. 

SANTOS 
!tua cio Comércio N,0 32 

Fone: 6-'177 

S. PAUL<>-.' 
Rua Mauá .N.0 :.670 · 

Fone 4--i616 

,\' 

~, ··. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



São Fatiffl, 'Z7 ele Janetno õe 1946 }[EGIONARlO 

r- . 
_______ , _______ ~ ..... ------------------------·----------------

.ClllVTiFICAMEJVT.8. 

:AI SOAS l'ERIDU 
• Pomada secativa. São Sebas
tião combate cientificamente 
toda e qualquer afecção cuta
nea, ,como sejam: Feridas em 
geral, UI-ceras, Chagas anti
gas, Eczemas, Erisipela, Friei
ras, Ra-Ohas nos p~s e nos 
selos, Espinhas, Hemorroides, 
Queimaduras, Erupções. PICA
das de mosquitos e insectos 
venenosos, 

~ - ... "', 

SAO SEBASTJAO. 
IJCCATI>'A • OTI PAUSl!ARIA 

... ló PODE r1zu ru.1 

Academia Mariana 
MURILO DE CAltlPOS LIMA 

Aluno da Aca· 
demia. Mariana 
e con~ado da 
e. M_. de . São 
Gera!d_o d a s 
PerdiZes q u e 
recentemente re
cebeu.. o titulo 
de "Principe", 
do ano letivo de 
1945 pela,. quali· 
dades de seu ca
rater. e de s~ 
inteligencia 

DR.DURVALPRADO 
MJIDICO OCULISTA 

Rúâ".Senàdór. Paulo.Égidio, 15 
-- 5.º and . • Salas 512 - 13 - 14. 
<Esq. da Rua José Bonüác;:io, 
Cons.: 14.30 às 17.30 horas -

! Tel~ 2-7313 , _______ . 

r 
Constitninlo um iós mais -- bên~ -
quistos aconte~~ntos citadino1. 

inieiaremus .amanhã 
a nossa . tramcional 

.Noticia qm:; ressôa sempre, com imenso, 1rreprim1ver agracto, poi-: todos ~s 

recantos da metrópoie, · é esta uma ocasião que muito nos apraz recomendar 

·à nossa num~rósa dientela e ao publico em geral, pois .que todos os nossos 

artigos de qualidade sem pai- e em pleno rigoi: da moda são oferecidos com 

.',e,'· 

;lXTRAORDINARIOS ... ABITIMENIOS ! 
Divorcios e casamentos 

civis · na Pofonia 
BUENOS AIRES. - <KAP> 

Os diark>s Poloneses anunciam · que 
desde o dia 1.0 oe Janeiro de 1946, 

Casa A. ng I o - B r as i I eira 
em materia de casamentos, Vigorar 
l'ãO :ilÔV86 leis na Polonia. · 0s ca-
samentos religiosos não terão mais 
valor legal como até agora têm ti-
do, e será.o facultativos. o casa-
mento cM1 será obrigatorio. A 
nova lei prevê e· admite os divor- dos poloneses e são radicalmente 
cios. Essas inovações constituem centrarias .Ss milenares· tradicões 1 
~*:::: X :g=~~ ,:: ;::,:~:::ªx Xi:::~:::º, :~:e:~ t t t X X txt~ t·, 

~ os· MELHORES PREÇOS ~ 
: E A MELHOR QUALIDADE 
~ 

~ PRESUNTO e FRIOO - VINHOS FINOS. FRUTAS, ~-' 
~ BISCOUTO$ e BOMBONS - GmmROS ALIMENT1CIOS ' 

~ RUA AOG!!2~t ~2~~~~~•••• ,.0035 1 
MERCFARIA AVENIDA ~ 

AV. BRlG. LUIZ ANTONIO. 2098 (Em frente à Igreja 
Imaculada Conceição) - Fone : 1-5453 

0-NICOS DISTRIBUIDORES DA 

MANTEIGA "BANDEIRANTE" 
9-x:xxxxxxxtxtx:xmxxxxrmn:xxm:1xxxxxxxxxxxx:,;-,..,. 

A diretoria 
Santa C a ta ri n a 

d e Instituto 
de S.ena 

Comunica ás Exmas. Familias e ás pessoas 
amigas a mudança de residencia p·ara o predio 
n.' 307. da Rua Manoel da Nobrega. 

AB matticülas para os cursos de. Jardim da 
Infancia, Primário, Fundamental e Admissão, já 

. estão abertas para com~çar a fttnéioritl:r no ~ia 4 
: de Fevereiro proximo. 

,. 

·, 

,. ------------====-----_, ____ ......: __ _ 

Sucessora de MAPPIN S'rORES· - $ão -J>aulo 

Novas Missionarias 
Conventro das Irmãs Missionr.

ria.s Servas do Esplrito Santo, de 
Villa Calzada (Argentina) chegou a 
seguinte noticia: "A 26 de novem
bro, partiram as primeiras Irmãs 
para a Africa. Já se fala que ou
tras, e não poucas hão de segllir". 

ln~tihdo Moderno 

·º 

PRAÇA DA St N.o 163 
SÃO PAULO 

Fundado em 1917 

DACTILOGRAFIA 
TAO UI GRAFIA 
Melhor Ensino -

PeJo Menor Preço 

Assassinado pelos russos 
O "Osservatore Romano" infor

ma que o BisPo de Gyt>r (Uungria), 
Mons._ William · APor, ao defend_er 
um grupo de senhor~ contra os 
soldados rusàos foi assassinado. 

MENINOS 1 1 

. 1 
Precisa-se de dois meni

nos para entrega de corre,, 
pondencia e serviços internos 
da getencia deste jornal. inu 
til se ap.resenta1 sem ref_éren- l' 
cias dos pais ou · pessoa ido 

· nea. Trat1r com o Sr. Matias, 
no largo S. Bento n.0 54. · 

.·. ~ 

1 

--------------==--=----

{oléoio iloJ IDerto, f orPaf rei tarmlilai 
E X TER N-A TO 

ltua Martiniano de Carvalho n.0 114 - Telefone: '1-6381 

{ 

Primãrio . . · 
CURSOS DIURNOS : . A. dmissão ao Ginásio. . . 

, . . { 1.0 ciclo · (ginásio) 
Secundário . . . 

. . _ · . 2.0 ciclo <colégio) , 
ESTA' FUNCIONANDO O CURSO GRATUITO DE ADMISSAO 

. . AO GINASIO NO PERIODO DA MANDA 

Assim como o Sol afasta a Tormenta 

valioso auxiliar no tratameoio da Sifilis elimina- as ·moles· 
tiai:: causadas pe~ únpurt'Zás do Saucue tais como: l'enm 
das, Ulcera.<i, Bobàs: neumatismo cronico, rebelde,- múseu.l.al. _ -
ou Articular. ·. O~t~rrn,ações _e dores DOS ossos dos br~ e 
irernas. Jn~ç~ dolor~- nas juntas. . Mortificantes cJo,es 
de' cabeça notomai.. .. ,e. 1iO anO!I de benr,ficlos,.afirmula a 
reputação d~w Deporativó àoieo clasaUleado "PREPAR,AI>O . 
q~NTU-'ICO ..... i"r.-.1~•--~- a CP.mpe: á~t.1L!li.-llÍle-. .._ _-.-! .. --~ 
'lrne lrrépara• .. 1 .. liloJe ·mf'Sàao pnn.aipie a ~,.,. <a.-•c, 

-----------------------~ 



ANO XIX 1 São Paulo, 27 de Janeiro de 1946 

O Seminario lnteramericono 
de Estudos Sociais 

liA V ANA - (NC) - o Revmo. 
Frei Luiz de Zabala, diretor do 
.. Semana.rio catolico" de Havana 
dedica um extenn.so comentarlo ao 
ll Semínario Interamericano de 
Estudos Sociais realizado nesta ca
pital pela "National Catholic we1-
tare Conference". 

Depois de prestar homenagem á 
"National Catholié Welfare Confe
reb.ce", essà. magnifica criação do 
genio empregador U1c.(rte0 a.meri-

pi.os da Igreja. . . Não é nenhum se
gredo que o sindicalismo cubano es
ta controlado pelos comunistas não 
porque a massa operaria seja co
munista. mas pela si~les razão · 
que não há outros dirigentes. Esta 
é a tragedia do trabalhador cuba

tno que pode derivar numa comple
ta apostasiaproletaria). 

Advogando a formação de diri· 
genee como <nossas mais importan
te tarefa na ordem social", con
clue Frei Luis: "E' magnifico o 
trabalho de doutrinação. realizado 
pela l)emocracia Social Cristã, po
rem para aproveitar o esforço dis
pendido em planos de mais amplas e 
ambiciosas dimensões, é -necessario 
modificar sua. estrutura e acolher 
em seu selo dirigentes de autentica 
eztração popular. Achamos. que a 
ação catolica... magnifico caudal 
humano para a criação do Joeis
mo, seria a melhor escola para for
mar lideres operarios catolicoa". 

1 NUM. 703 

Mais uma Congregação 
entre os leprosos 

A 13 de outubro do ano findo 
fundou.se uma Congregação Ma -
r:an,a entre os hansenia~os da "Co· 
lonia de Leprosos do Curupaiti", no 
Distrito Federal nas vizinhanças de 
Jacarépag lá- O promotor dessa 
cbra foi O Revmo. Frei Rogério 
Winters; O.· F. M., capelão da so . 
bre<lita Colonia, o cJ,ual atingú:ido 
pel.- m=a molestia, tornou-se o 
a,postolo de seus irmãos de sofri
mento. 

Para a solene instalação dessa 
Co'tlgregação escolheu-se ~ dia co
memorativo da ultima aparição de 
Nossa enhora Senhora de Fatima 
e convidou-se para 'impor as fitas 
aos 15 primeiros Mal,'iano.s ao pro. 
prio Diretor da Co:ifederação Na
cional, que lá compareceu com ou
tr(\ Congr:-gado. 

Esta é a terceira Congregação 
Mariana que se fund:\ entre os Le· 
prosos, sendo as duas outras a de 
Colônia .Santo Angelo, em São Pau. 
lo ·e a de Ri.o Branco no rcrl'itorio 
homo:iimo. 

1 Pela reforma da lei eleitoral 
l · _Continuamos a receber de nossof Santa Catarina elege 9 deputados 

leitores ma111festações de aplausQs federais, o partido· apresentará 18 
pela campanha em favor da refor· candi,!atos e. os 9 mais votados ·den• 

· ma da presente lei eleitoral, Assim tre os partidos serão eleitos. O elei• 
o sr. J. Salgado de Sá escreve-:ios: tor poderá votar nos 9 de .um parti•· 

"Atendendo com praze-r, ao con· do, riscando os 9 restantes. Para 
vite desse apreciado semanario, per- esclarecimento, na margem inferior.; 
mito-me, em seguida, apresentar al- da chapa poderá existir uma obser~ 
gumas sugestões para as proximas vação manda,:ido riscar 9 candida. 
eleições, tendo em vista as falhas tos que não lhe agradem. 
notadas nas de 2 de Dezembro pro· Não deve ser obrigado o eleit~ 
ximo findo, quando fui Secretario a vOtar em 9, poderá votar em me. 
de Mesa de uma das Secções da Li- nos e nunca em mais de 9 (no cas~ 
berdade: do exemplo acima). O eleitor po"' 

1) - E' preciso aumentar O nu· det1á tambem datilografar ou impri-
mero de locais para votação em ca· mir uma chapa em que constem can"' 
da bairro. Poder-se-ia aproveitar, didatos de diversos partidos, colO"I 
para isso, as salas de projeções dos can.dó antes do nome as iniciais oU: 
cinemas, os ~alões dos clubes es- o. riome do partido · (P, S. D. -
portivos, etc., alem dos grupos es- Fula-.io de Tal) e dentro do limite a.. 
colares e estabelecimentos de e:1· cima quando se tratar de deputados 
sino particulares. e senàdcfres. Quero crer que seja; 

2) - Para cada Secção deveriam esse uttl meio de eliminar os "sa.n ... 
ser du i!- -los apenas 200 eleitores guisugas li partidarios, embora a a"' 
Acl,-am,,s ~xcessivo O numero atual puração seja um pouco dificultosa.· 
de 400. Podetá tambem o partido apre.· 

3) - ~eria conveniente ma.nter 
policiamento, para manutenção de 
ordem por meio de guardas-civis 
desarmados. 

4) - Seria interessante que cada, 
local de votação, houvesse, logo á 
e:itrada do predio, uma Secçã0 de 
Informações, onde os eleitores fi
cariam sal;cndo com exatidão O lo. 
cal onde deveriam votar. Alem dis
so cada sala deveria fixar á respec
tiva porta informações detalhadas 
como o numero da Secção e até se 
possível o~ no.-nes dos eleitores. 

sentar somente 9 candidatos, porem 
o eleitor ,1everá sempre ter a liber• 
daqe de· ri'scar na chapa aquele~ 
qt1e não lhe agradem, havendo · ..;.-n • 
convenie:ité da chapa com 9 obter 
grande votação somente 3 candida. 
tos, acontecendo que outro partido 
com menor numero de votos chegue 
a elegei" . 5 ou 6, ficando vitOrioso. 

VANTAGENS: 
a) - elemina O comodismo do 

eleitoi: porquanto é obrigado a eS• 
colheT; 

. cano, o autor prossegue: "Ma.is do 
QUe fixar conceitos e elaborar teo
rias se pretendeu historiar Os trar 
balhos realiZados no continente e 
prever os do futuro. Deve-se aplau
dir na.s sessões de estudo esse repu
dio ao empírico que as cara.cteri
rou assim como o empenho em se 
chegar ás coUsa., concretas, pois, é 
realmente isso que esta ·fazendo fal
ta aos latino-americanos. E' necee
sario ... trabalhar com os fatos vi
vos, para consagrar-no.. com impe
to apostolico á ação, afim de orien
tar e guiar a ma.ssa proletaria que, 
no atual tumulto de paixões, procu
ra avidamente a verdadeira que a 
a resgate da injustiça). 

Revendo o "despertar da cons
ciencia social cristã" em ·todos pai
ses acrescenta "Tem0s o caso ex
C€pcional de Costa Rica, onde o mo
íimento social catolico- •. levanta 
;,eu perfil sereno e exemplar. Em 
~oucos anos a energia e clarividen
eia do Arcebispo Mons. Tanabria e 
:ie seu ativo colaborador Pe. Ben
Jamin Munez. . . realizaram o mi
lagre de semear por toda nação_ Sin
Llicatos denominados "Rerum Nova-

o Delegado 
nos Estados 

Pontifício 
Unidos 

5) - Finalmente, os predios de· 
veriam, ser escolhidos tendo em vis· 
ta a existencia de boas instalações 
sanitarias, pri:icipahnente para se
nhoras. 

E do ~r. J. Nolleto, de Santa Ca. 
tarina recebe.mos a seguinte carta:. 

''.Embora. não entenda muito bem 
do assunto, ai vai a minha humilde 
opinião: - Os partidos deverã-::i 
àprese:itar nas chapas nomes com 
o duplo de vagas. Por exemplo: -

b) - os partidos, por questão de 
melindres, não poderão recome:idar 
aos eleitores, uma parte dos candi· 
datos; 

e - rtós catolicos e brasileirO!s 
de bom s~nso temos a màrgem para 

d) - os partidos não apresenta
rão, no futuro, candidatos cujas 
ideais estejam em contradição com 1 

eliminar os maus; 

rum". . 
"Este seminario, adverte, tem 

~ue ter funda repercursão no enca
que ter funda repercussão no enca
panha social catolica". "Uma daS 
preocupações preponderantes do 
!atolico devê ser a reconstrução da 
sociedade de acordo com os princl-

NOMERO AVULSO 

CR.$ 0,40 

Um altar à Virgem de 
Czestochowa 

BUENOS AIRES - (KAP> - A 
coletividade catolica polonesa desta 
capital levantou em stla Capela, 11111 
altar, oi" .•·r,i .enerada a llna-
gem da .-, • , :n,, Virgem Pe CZR,s 
tochowa, ,ia.1: ,ha. da Polonta. 1110 
fila 23 de Dezemoro de 1946.. &. 
Excelencia, o NUilcln Ãpo•htleo 
M:ons. José Fietta, bem-. o -
altar. A' cerimonia aimetà io-
numero de fieis. lochJldN • IOoi. 
\ro polonês. 

Falta de vocações 
Agencia Missic,naria s. V o 

O Semi.na.rio de C<>lombo •.m..· ... 
Cellão). :ontl.a.do aD,- PP ~ 
cie Maria Ima.cu.lada. e.stá em -.. 
ção • muito preca.ria. o, .;....tn-t-, 
tas são a.penas 11, e a êlee ,. .,_ 
l;am. cerca de 20 estudanW 4a o
gr~. ·Ma,; e; si~ão car-- 1 
grave p;>rcple a d~ Dão ,...,.,. 
nenhum Mtssi<>na.no do ~ • 
as ordenações ~ ~ • a
pensar .. J)e"'-9. -·------------
Confirmado Reitor da 
Universidade de Milão 

CIDAOK 00 VATICA.1'-0 Sua 
Sa.nUdad• o Pa.p& ~ XIl -r.ir
lDOU Fr. ~~nho o-,..lll ~ 
•R,ootor ~l.fM!'.QS" .,., (JQlvf!RI. 
~ Oaf.olica de Mllào e como PI"'!' 
lildlmf.e ... Acti.S-19 P<,Qtaftela d<' 
Clen,clu. ,vhrn 1 ce -'-lmentt> 
Jm l,lilão. tratando u ~ 
Jio da ~- PI': o-eu' ' 
llillillitaDlk!ie em ~ oal. ~ 
.~monwd 

WASHINGTON - (S. I. H.> -
O mais antigo templo catolico em. 
Washington, o da Santa 'l'rindade, · 
comemorou recentemente seu 150-º 
aniversario, com cerimonias espe
ciais, iniciadas com Solene · Missa 
Pontifical de Ação de Graças, cele~ 
brada por Mons; Amleto· Giovanni 
Cico.,"llani, o sexto Delegado. Apos
tolico a0g EE. UU., e Arcebispo Ti
tular d-e Laodicea. 

o Arcebispo Cicognani é Delega· 
do do Papá. desde 1934. Antes da
quele ano, visitara os EE. UU. por 
dua., vezes, tendo viajado por todo 
o pais. Durante os onze anos . de 
sua residencia oficial na capital da 
Nar,ão, realiwu inumeras outras 
viagens a todas ás regiões do pals 
relaaloo&dl\S aoR t.rabalh0t1 da Igre
ja. 

Homem de grande atividade, mui
tas vezes as.sombra a todos pelo 
gre.n.de ~ com qUe leva a efeito 
as mult.l.pla.s obrigaçôes · de seu ele
vado oficio. sempre manifestou in· 
teresee e · àfeição profundos pelos 
ll.'E. OU. e pelas coisas norte-ame
l1ca.Dall, e não há atividade catoli
ca ~ em todo o país, que não 
haja iddo a.uxiliada ou encorajada 
pessoaJ.mente por ele. 

·()cal. .Lmleto Cicognani tem um 
Irmão que é. tambem, representan
te do Santo padre junto a um go
"emo e,,tra.ngelro. E' ele s. Excia. 
~- (ia.etano Cicognani, outrora 
~ .Papal no I'aru e, presente
_. aepreeentante do Sumo 
paau&,e em Madrid. · Hâ varias 
~ e111 viagens d~ dois irmãos 
t- passivei a realização de 
- -,alAo em Washington. no 
~ 6a Delegação Apostollca. 

lJh allddo palacio, hã. no salão 
~- qUatro quadro,. que d~ 
~- .,-ande interesse pa,ra os 
...,._hs Sã,o os retratos de crts
ta,Pti,,, Oolnmbo. o I)eSOObrtdor; de 
-~ washington. o primeiro pre
.,_.. ôos EE. UU.; de Mons. 
Jqta. o.nuU.. o primetro · Bl"Pº 
~ e de Ma.d.re Ell?.abeth 
~ Me trmã.s de carida.d,e dos 
a OU ,,_, segundo esperam seus 
cse-taa. 4"""' ser a primeira sa.I1-• ~-. 

" ----------·---------- -

O atual Delegado Apootolico nas
ceu em Br1s1ghella, nas proximi
dades de Fa.enza, na Itália, a 24 de 
cie fevereiro de 1883 ... Estudou e. 
mais tarde 'lecionou· Direito Canoni
co 110 éoleglo Apollinaris, em Roma. 
onde e5teye durante .14 anos a ser
viço .da Sagrada Congregação . do 
consistorio. Posteriormente serviu 
como Assessor da Sagrada Congre
gação da Igreja do Oriente, da qual 
o Papa é Prefeito. Este alto cargo 
é sempre ocupado por. i.un A,:cebis
po da curia Romana. pre~tou inu
meros outros elevados serviços em 
Roma. mas sua missão principal, na 
ocamão em que foi nomeado pelega
do Apostolico aos EE. UU., era a 
codificação do Direito Canonico da 
Igreja do Oriente, na qual colabo-
rou ~om o Cardial Pietro Gasparri. 

Possue o titulo de. Doutor em Teo
logia, Filosofia e Direito e é autor 
cie uma obra mundialmente conhe
cida - "Jus Canonicum" - tradu
zida para varias línguas; 

Resistência 
polonês ao 

PARIS - iKAP) - Entre Os •• 
500.000 polones:es 'residentes na 
França, .º comunismo desenvolve 

·ema intensa propaganda. AS orga
nizações catolicas e o clero polonês 

combatem energicamente esta per
rucicsa propaganda. o,. 100 sacer
dotes poloneses congregados em . 
Clamart. em sua reunião anual, in-

· a maioria· ·do eleitorado; e 

1 e) ....... os eleitos procurarão melhor 
servir. ao -paiz, respeitando as tradi• 
ções do mesmo,,. . 

do- Clero 
• com.unismo 

citaram seUs compatriotas a. resis,. 
tir á atea doutrina comunista. A 
declaração reza: "Todos temos que 
separar-nas radicalmente do comu• 
nismo; o comunismo emprega to
dos 0s metodos. ontem perseguia 
sangrentamente a religiã,o e hoje 
se· ac~a sorrindo,· mas sua finali
dade é sempre a mesma: destruir a 
religião catolica. 

• Assistentes Sociais 

Masculinos 
• • • 

Uma profissao · moderna, com ótunas persnectivas 
nas obras sociais publicas e particulares 

• • • 
Matricule-se no 

Instituto de Serviço Social 
y'') 

(Aprovado pela Autoridade Eclesiastica Inspeção 
estadual permanente) , 

Matriculas abertas de 1.º de fevereiro a ·15 de março, Üe · 
9,30 ' 11,30 hs., de 20 ' 21,30 hs. as e as 

: Rua. Quintino Bocaiuva n.º 176 - ·3.ª andar 
salas 308, 309 e 310 - Telefone 3-6275 
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A volta do J?llÍS á normalidade 
c:onstitucional, sop'. a presidencia do 
General Dutra, não pode '.le1xar de 

---. ~er saudada por nós com <a'ltiss(a. 
.. ção. O "Legionat\o". irredutível 

a.dversario de todos ·ps regimes dis
crecionarios e de fÓ~ça, vê com 
contentamento, que o país rein
gressa em uma ordem de· coisas le
gal e n~rmal, e que, -~rsr tudo já 
não depende da vontade de um só 
homem. 
• Quanto ao novo governo, ante o 
qual a propria oposição tomou ati
tude tão moderada, o "Legionar10 n 

oo.anterá. perante ele sua linha Je 
:onduta classica. Respeitaremos 
;empre o poder constituído. Apoifi.
,o-emos em ·tudo que empreender 
lentro da linha da .'recristianizaç?i.o 
do B~asil. Div,:,rgiremos dele, sem
.pre que desta linha se afaste. 

Isto dito, resta1nos apenas pedir 
t Senhora Aparecida, que assista 
a:o Presidente e a seus auxiliares, 
para que seu govêrno seja tal, que 
s6 aplausos mereça do I3r&.sil ca

tolico. 
E' o que de todo o coraçãu de-

sejamos. 

· No turnulto e variedade · dos 
acontecimentos contemporane.:-s, 
nossos votos acompanham os emi
nentes viajantes que, em demanda 
de Pedro, vão agora ao velho 
mundo. Cabe-lhes a h<'1nra de se-

• -.-ii/·,.rem os primeiros que em missão 
\,.:i'if-\<""''~: : acmiJitar e a-politica cruzam o 
t/ª:'. ·. oceano depois de toda a convulsão 
,·:,;;·\\i'. c!t>ntemporanea. E de o fazer para 
'\' .ib ·'· 1 1 · 'ti :,..:.J:~r.t":( :ségµlr O mais . be O e g Ol'l~SO l • • . ~-;~:1:~:; g:~;-.'~;O <l~_t- cóndu7: a-~ª?. 

Dois Prlncipes da Igreja do 
Brasil receberão o chapéu cardina
licio. Nosso país recebe assim mais 
uma prova do afeto da Santa Sé. 
E se une mais intimamente ao 
Papado, pflOs ·vinculos da obedien
cia. incondicional e entusiastica, do 
,Lfeto filial e in:;tlteravel. que os 
\'erdadeiros catolicos devem pro
fessar em relação ao Vigario de 
Nosso Senhor Jesus Cristo. 

Estes os sentimentos com que 
aguardamos a grande solenidade 
em que os Exmos. Srs. Arcebispos 

(Cop.clue na 2.ª pag.)_ 

NOMERO AVULSO 

A EM PERIGO 

A Catedral . de Notre Dame; shnQolo 'grandi-oso da Françà .cristã e da perpetua aliança en
tre Nossa Senhora e a França;' Maria S.àntissi'ma ·não abá:ó.4.onará a ·gloriosa nação francesa 
na tremenda crise ~ue ora atrave.ssa;. · ' · · · 

As noticias que rec~bemos ,;1:á>'· da s <,;«o da causa ·publ\~a· ·em 1 4i;;•.,!fise provosho, a atitucle dos 

Franç_'ª .. são . de des. norte. a_r ..• ~.· at~i;.,; ··:Um.·;;/ erien·c· .ia c. o.nc_r .. e.tª·. · • .com'\inistas exigindo a renuncja de 
·. '. lnfo-ã.iolims9ó __ , '.'.-d~u-:_c.aÇsornid~e'.Wol_so~i0a<s:;.P,1\".nr.se.tmHe':!,d/'1.··a·-·'.L.'':'s,.i;_t .. uP·a~ç-'ita·_. _o!.1\?d8a:..c ~~rma_nlt1ra·,-~jl:1al 'qffe; · _pe/ Ga ~lje j., Ih µito. sintq~;iJica,.- '· (f: :::. • "if': ., .. pi-ésITiió-'"a·o·· &1·anãe · ·ch·ertr mm1ar··. 

velmente opostas, mas ainda fun- ciarlo te!egrafico não nos fornece era o mais precioso elemento para 
damentus de duas civilizações irre- elementos para computar exata- a estabilidade da ordem na França. 
mediavelmente antagonicas. Custa mente as possibilidades de uma Os comunistas são tão indiferentes 
imaginar, pois, que terreno comum frente unica anti-comunista na a essa estabilidade, que abateram 
pode haver entre os partidarios de França, capaz de salvar o Estado por mero facciosismo o grande 
Marx e os filhos da Igreja. Entre- sem' os vermelhos, e até contra francês. Isto permite receiar que, 
tanto, essa colaboração existe en- eles. a qualquer momento, invistam con-
U-€ os catolicos filiados ao Movi- De qualquer forma não se pode tra os catolicos. 
mento Republ.icano Popular, e o admitir sinceridade nos comunis- E', pois, com a maior apreensão 
Partido Comunista, no Gabinete tas, e é legitimo que receiemos de espirito que os catollcos devem 
chefiado pelo sr. Gouin. tudo dos mais irredutiveis inimi- acompanhar o desenrolar da ques-

Em tese, pode-se admitir que, se gos do catolicismo. tão ·francesa. 
o Estado I!'rancês está. ameaçado 
de dissolução completa,· as corren
tes mais irredutivelmente antago
.nicas façam cessar sua hostilidade, 
para evitar o completo perecimen~ 
to da nação. Qualquer causa de 
absolutamente ldentico a colabora
ção dos partidos politicos em caso 
de guerra. 

Os 
d 

Missionários 
e Maria 

do 
na 

Mártires e o n- \ 

temporân eos j 
Os Missioinarios nas India~ 

Ori~ntais Holandesas . 
Por carta.s recebidas em Nova 

York. de Mons. J. Grent. ·aos Mis-· 
sionarioq do Sagrado coração .e,}{i7 : 

gario Apostolico . na região de, .«&lã: 
Guiné, foram· obtidos detallÍe~·\alj.:. 
fé e do entusiasmo com que oi:i'.mis')\ 
sionari0s catolicos persistiram em 
sua missão redentora nas Indias' 
Orientais Holandesas · dlirante o pe" :,. ·· 
riodo da ocupa·ç:ão japcnesa, sem 
contar o assassínio de ~rdotés'I', ilf"','_·.* .. r.;, 
monjas e irmãos leigos pelas hor'- ,w· 
da,,., niponicas. · 

Nas Celebes labutaram durantoe: 
toda a guena um sacerdote japo
nês e dois indonesics. Junto . dele! 
tambem estiveram trabalhando inu· 
meros missionarios europeus, mUi
too dos quais pereceram, · vitimai · 

..- (!os mal tratos japoneses e -da caren 
eia de remedias. No norte das Cele
bes inorreraiµ ·em um campo dt 
c~nocn.tração 10 dos 19 irmãos dt · 
T1lburg e 8 monjas da Ordem Je· 
sus, Maria e José . 
. Na ilha de Kei oo mi.ssionarios · 
tambem sofreram o rigor da ocu-·' 
Pll,Ção ilg,inúga. As primeiras no· 
ticias recebidá,. davam conta dE 
~e-' em Langóer os japoneses ha· ·. 
viam morto a ·sete missionari-05. 
Desgraçadamente pereceram nas 
mãos do inimigo, não sete mas sim 
14, inclusive M'ons. Johan'nes Aerts, 
Bispo e Vigario Apostolico da re
gião de Nova Guiné, substituto dti · 
Mona. Qraênd. Alem destes Ui 
mal'tires· 'da fé ·cristã, ·cinco Sacer
dotes e oito. irmãos foram assa.sst, 
na.dos pelos niponicos no dia 13 de 
Jµlho. d_e_. 19~2. , . ·. . .. . , , .. 

tljtdº~=~~;!;>.-·t~tt~' 
Vinte e quatro sacerdotes, dois ir· 
mãos e cinco monjas pereceran1 
durante a ·ocupação japonesa. 

Mas no meió das vicissitudes ,. 
perseguições, como apostolos deci, 
didos a não fraquejar, os sacerdo, 
tes, monjas e irmãos holandeses e 
indonesios continua.iram valente
mente com a mesma fé, dos seus 
abnegad0s predecessores na obra iia· 
grada de difundir a religião cato• 
lica a custa de suas vidas e esr>e
rando c-:mo unica recompensa a 
palma do martirio. 

Coração 
Ch • 

1 na 
CR.$ 0,40 Esta colaboraçã.o se caracteriza 

por seu cunho essencialmente efe· 
mero. Ela só se explica á. vista de 
uma situação inteiramente excep
cional e transitoria. E não vai alem 

nova Catedral a 

A Prefeitura Apostolica de T un -ki - Aspecto$ da região - A 
reli(J.ião de seus habitantes - Di fieuldades causadas pela guerra 

de Piracic·aba 
Iniciando a sua gestão á testa da Diocese de Piracicaba o 

Exmo. e Revmo. Sr. D. Ernesto de Paula, Bispo daquela Dio
cese, deliberou dotar aquela prospera e tradicional cidade, de 
-,ma catedral condigna. 

Assim, a Curia Diocesana publicou, para conhecimento dos 
1:ius. o seguinte edital : 

EDITAL 

De ordem do Exmo. e Revmo. Sr. Bispo Diocesano comu
nico ao Revmo. Clero e aos fieis deste Bispado, que havendo 
necessidade de se dotar a séde do Bispado de uma Catedral 
condigna, monumento de fino valor arquitetonico que ateste a 
fe e o patriotismo do progressista povo piracicabano, dentro de 
~oucos dias será demolida a atual Igreja de Santo Antonio, 
passando provisoriamente para a Igreja de SJo Benedito o fun· 
cionamento do culto divino e o expediente paroquial da Catedral. 

No dia 25 do corrente, festa da conversão do glorioso apos
.tf>Jo São P.anJo., patrono do »osso Estado, S .. Ex eia. Revma. cele· 
,rará ás 8 horas, a ultima Missa na Catedral dando-se em se
Juida a trasladação solene da imagem de Sa~to Antonio para 
a Igreja de São Benedito. ' 

A essas solenidades deverão comparecer os Revmos. Sacer-
1otes, a Ação Catolica, Associações Religiosas e fieis em geral: 

Piracicaba, 22 de janeiro de 1946. 

.. ~a.) Pe. JOSE' CONCEIÇAO "PAIXAO 
Chanceler do Bispado 

A missão confiada ao zelo dos : · . 

Rf.~j:;:~~~~f,.~:i:i~{tii «A reforma da lei eleitoral>) 
que se extende por uma superficie 
de 144 .000 Km2., e conta com uns 

23.000.000 de habitantes. 
Esta Província está dividida 

eclesiasticamente em 4 Missões: 
1) Vicariato de Pengpu, ao nor

te, do qual· tomam conta os Padres 
Jesuítas da província religíosa de 
Turim; 

2) Vicariato de An-king, a oeste, 
a cargo dos Jesuítas da provincta 
espanhola de León; 

3) Vicariato de Wu-hu, a leste, 
onde trabalham os Jesuitas espa
nhois da província de Castela; 

4) Prefeitura Apostolica de Tu.n
kl, ao sul. missionada· desde 1933 
pelos Padres do Coração de Maria, 
e erigida canonicamente em Pre
feitura a 22 de fevereiro de 1937. 

A PREFEITURA APOSTOLICA 
DE TUN-Kl 

Esta Prefeitura Apostolica cor-
responde â divisão civil chamada 
antes de Hwe-i-chow-fu: tem por 
capital a popuÍosa e industria! Tun· 
ki, e compreende os 5 Distritos de 
Kimen e Ihslen. - Chlki - Hwel· 
chow-fu ou Chehslen - Slunlng -
e Wurl\an. 

~Conclue na i.ª pai:-lna) 

Continuam a se pronunciar os 

nossos leitores, sobre a campanha 

que vimos movendo neste assunto. 

Hoje, temos o prazer de publi· 

car uma carta do Exmo. Revmo. 

Monsenhor João José de Azevedo, 

Vii:-ario de Pindamonhangaba, e 
an'tigo Vigario Capitular da Dioce-

se de 'l'aubaté. 
Diz o insigne Sacerdote: 

"Carlssimp Dr. Pl!nio CQrreia. 

Louvado seja N. S. J. C.! 

Li no querido "Legionario", o 
empenho com que querem os seus 
diretores auscuHar a opinião pu-

rão apenas desenhar o prop1•io no. 
me, mas fazer seu requerimentt 
por extenso, ante o juiz lcleitoral 
Reduziremos o eleitorado a uns 2 
milhões apenas, no ··Brasil, mas ele,: 
serfw dignos de escolher seus cbe, 
fes e legisladores. Não acontecerá 
ma.is o lamentavel caso de seren1 
eleHos os responsaveis pela nação, 
por homens que não sabem sequ.er 
o que seja um ·presidente da Rcpu, 
bllca, ou um deputado!" 

* • * 
Um distinto Religioso brasileiro, 

que deseja conservar-se sobre o 
anonimato, de Minas nos escreveu 
interessante missiva, em que abor• 
da com brilho carios ternas politi-

1 

blica sobre o magno problema da 
Lei eleitoral patrícia. 

. Acho, cá do meu cantinho, na co-religiosos da atualidade, e, sobH 
insignificancia de minha opinião, nossa campanha em prol da refor·, 
que a imprensa brasileira, digna de ma da lei eleitoral, diz: 
nossa tradição, deve trabalhar por· "Tenho seguido com sun.o inte• 
destruir as duas gl'andei, causas do resse sua campanha no "Legiona-
fraC'asso de 2 de dezembro: rio" em favor da reforma da lei 

1) Abolição do alistamento ex- eleitoral. Da minha. parte, Doutor, 
oficio; todo o meu aplauso. Tambem VO• 

2 l Promover a sel~âo do elei- 1 tei revoltado contra a d!sposif;ÍÍG 
torudo, c•om maior au;;terldnde. nos ,, legal .que .me obrigava a, votar a11-

ele1torea braMUelroa, c;iuo não deve- 1 tomaUoa.zxianta no parUd.o", 

:f.·I,• 
.~:. 

-'*\'."· 
. "·.u• 

,.·.,. 
~. ,.J_ 
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NUAÇAO 
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'p.o hw e de São Paulo serão pelo 
,:Sumo Po.ntifice gloriosamente rd
llante, incorporados ao mais alto 
~lho da. terra. 

•• * 
Não ha meio de não falar, ~ 

:jfa;lar muito da URSS. Quando se 
,está conversando em uma ca.sa · e 
~ ouve na sala vizinha o passo do 
iladrão, não é facil manter conver-
,is,a sobre o brilho da chama que 
~epita na lareira, o sono placido 
f comovedor do canario que dor- . 
;;µie na gaiola, e os tranquilos en- ~ 
,putos da vida do lar. A todo o t 
~omento, volta á baila o ·1adrão. 
· li:screvendo isto, pensamos, su
·~amente penalizados, cm nossos .. 
,in:nãos catolicos da Italia ou da 
;França, que se vêem. obrigados a 
,~laborar, - segundo cr:mos, para. 
,evitar a inteira dissoluçao da cau
isa: publica -, em colaboração mo• 
1mentanea e inevitavel, com os seul! 
';patrícios comunistas. 

A cor116diia 
Nem todo o mundo peneü,., .:ntido pro· 

fundo dó qlie se passou na v .... .., , acerca da 
politica iranínna, malàia e greg·a. Esses lugá 0 

res são distantes, ocupam no desenvolvimento 
de nossa civilização um papel' secuhdario, figu
ram no rol numeroso e obscuro das potencias 
de ultima classe. Tudo is-to é 'pro'pi·io a diminuir 
o interesse do grande pubiico pelo que ali se 
passa. Tanto m:tis quanto, faltando-lhe infor
mações sobre as figuras e t,roJJlemas desses lu· 
gares, dificilmente pode o "homem da rua" 
compreendei' o intrincado manejo poiltic0 que 
presentemente se faz sob ós rotulos iraniano, 
malaio e neo-helel'lico. 

E, com isto, a O. N. U., a Europa, a Atnetica e 
o mundo vão sendo arrastados para situações e 
crises que as tnussas ocidentais netn siauer com
preenderão a fundo. 

* • • 
O "LEGIONARIO" · é adve1·sario irredutivel 

deste sistema .de "imbroglios", em que os "bras· 
seurs d'affaires" e suas agencias telegraficas 
costu111am ocultar as operações confusas, e qua· 
se scm1Jre muito pouco limpas, da alquimia. po
litica. Assim, tentemóS esêlarécéi' nossos leito-. 
res, ao menos em certa ruedid~, sóbre os deba
tes que se travaram na o. N. u. 

da o. N .. U. 
pode 'acalorar, excitar, e até por em delirio os 
homens, joga-se nesta colossal partida. u di~ 
nueiro, o poder, a glória, á Fé, tudo a.quilo por 
que se movem os homens maus ou bons, tudo 
está em jogo numa purt1dà de vida e de morte .. 
Nao e preciso dizer mais; para que sê compreen• 
da até que ponto se disputa cada cartà de bá.· 
ralho neste formidavcl jogo. 

* * * 
Tal, o pattorama politico-ideologico. Agora, 

o lado jundico~diplomatico. 
A o. N. U. é uma organização internacional 

com funções judiciarias. Cabe 0 ihe decidir as 
questões entre os Estados-socio~, desde que eles 
hâo as consigam resolver em negociações diretas. 

A lJRSS e o Irã tiveram um iilcidente diplQ
matico muito facil de explicar: é que a tm . .'.,S 
invadiu pura e simplesmente importantes zon~ 
do teri-itorio iraniano. Como o animal da f, 
bula, o ll·ã é "une bête tres mechante". !ma• 
gine-se qúe "quand on l'attaq~e, elle se défend"! 
Não poue haVel' pio1·. E, ue ta.o ma; ela se foi 
queixar á o. N. u. . . . . . . 

Como ·lhes ha de amarg:ir na. 
~lma .;~ta medonha contingencial 
·,;m· o que nos fez pensar espec!al· 1 
·~ente o telegrama abaiXo. 

*' * .. 
• Tra:nsc,e,vamo-lo: 

Antes de tüdo; esclareçamos qüe já: se foi o 
tempo em qü·e a posse de uma aldeia tià Alsácia 
ou na Lorena tinha tahtá impottancia u.üe pú· 
nhã o mlUuiQ em guérta • • • ênqüahtó territo
tios ilfieilsos i:íá Aftiéà ou ha Asià. se gàilhà• 
vaifi oü sé pétdiaffi sem qüê qüasc nihgúéüt o 
hotàsse. A fãcitldâde dos ttàtispottes íotnoü 
os mertmdos forfieéedoteí; e êôtiSülflidotês, afri· 
canos ou àsiattcos, absoiütamertte eS!iêiiciais pa
ra o comercio e a-_industria do Ocidente. A 
perda de uma aldeia alsacianá pode significar 
quando muito, para o país vencido, uma .dolo
rosa amputação. A perda de um territori0 afri
cano ou asiatico significa; para a màior parte 
das potencias coloniais, lima crise Seria, e quiçá 
total, de todo o ~eu sistema cconomicó e social: 
de onde a perspectiva de toao ó cortejo de pri
vações, lutas intestinas, crises, prejuizos no do
mínio do prestigio internacional etc., que cos
tumam acompanhar semelhantes fenomenos. 

A URSS é uma das fúndadol:'às dá o. N. U, 
Ela áeveriâ, pois, aceitar de inteiro . coração a 
itléiá de súbtneter à O. N. U. o conflito. Mas, 
pelo contral'io, ela se opôs. É o primeiro ârdil 
ctue encontrou foi éste: se a Inglaterra votasse 
a fator do pedido irahiaho! e á.Ssim ~xigi.,;;se __ que 
a qüestâo fosse submêtidã á . o. N. u., à URSS 
tambei:lt exigiria qüe ã o. N. tl. dei~berasse sô'
bre â qüestâo grég·ã ê à 11uestãô iiid0nesia. . . 

t>rontàmente1 coin ü1t1à fléügllià bctti. bri
tahica; a tngla tetrã coneotdil. ii:la se setfüuia 
àe bom grado no bahco dos ~ns .• , pará qüê ã 
URSS tambem fosse julgada. Eta um desafio 
inoral. Ela aceitava de boa mente uma devassa 
em sua I)olitica. A URSS que tambem a acei
tasse. O mundo veria qual das duas tinha as 

, Vaticano, 28 (U. P.) - O orgão~ 
pficialu do Vaticano, "Osservatore ; 
·;Romano" contesta formalmente as ,, 
acusações' do j~rnal .sov1eticu h Jz- ' 
;vestia", de que as non1eações <los 
novos cardeais constituem um pla
no político tendente a 1nellw1·ar a 
posição do Vaticano no cam1>u in
ternacional. 

Diz o jornal da Santa Sé: 
"Como se1npre, o "Izvestia '' con

!unde atividades relig10sa.s cum po• 
lítica. ::ie as novas non1eaçües tü1n , 
,p proposito de aumentar o i,resti• 
gio do Vaticano nos Estados Unidos 
e Grã-Bretanha; a Santa Sé desejá 
mais do que isso: fortalecer a sua 
posição no mundo latino, oncle é 
maior o numero de cardeais que 
elegeu". 

o "Osservatore Romano" refe
riu-se em seguida ás acusações do 
~Izvestial' de que o. cardeal Spel
llnan é por demais conhecido pela 
política filo-japonesa do Vaticano. 
p jornal da Santa Sé, refutando as 
acusações do orgão moscovita, lle 
que os novos cardeais alemães 
'.eram todos filo-nazistas, disse: 

"Ao contrario, esses novos car
··'jleais distinguiram-se todos ao ofe
'jecer refugio a muitos que, por 
'pngos anos, lutaram por sua pa-

l ;ia, pela liberdade e pela demo
l'racia" -

· Assim, enquanto catolicos e co· 
{munistas cooperam em alguns pai
jles, o comunismo injuria o que ha 
~e mais caro para um catolico, que 
~ a Santa Sé. E isto com calunias 
em que nem sequer um garoto da 
;rua dará credito. 
i Não se pode imaginar, para ca
tolicos, cont!ngencia mais horren
µa, e tudo leva a. crer que dela se 
:libertarão logo que possam, rom
pendo de frente com o maximo 
~igo da Igreja e da civilização 
ptstâ. 

... * 
A politica. tem misterios inson

)a.veis. Como explicar que no mo
jnento em que a grande nação 
;miericana. precisa de tooo o seu 
prestigio para enfrentar a URSS., 
;uma agencia americana vai beber 
!Dos famosos "circulos bem infor
~ados", uma interrogação desse 
;naipe, para dtfundir pelo mundo 
:~eiro: . ,. . 

"LONDRES, 31 (U. P.) - Per• 
ilOna.lidade chegada á delegação 
none-a..tuericalla. á Organização das , 
t,:'.a,;;üe:; Unidas fez e.1,-ta curiosa per- · 
gu:ata: "~ de saber se os 1 

Estados Unldúí!, se d...nu.ncla.dos em 
jlel!São pobllça por a.&Unl pequeno 
p,ma vizinhú, tal ~o a. R:.publl:a. 1 / 
J)oodolea»a, i:-~.a.m a situa.ça.o . 
)i,o b<,m -.., Oti .-.......as a. re.:ebe-

.J:llm. ~ ~ de saber l 
JQal _.ia a. ~ d"' Congresso e · 
Jo })OVO --u. ..-encaao ao nosso 
.c--lho ~vo se este 
houv- l~ ._... uiu peque-
no p.ais. - <>'l - ,u, ... ,.,. cen
~ °" ~Jo. \.Inicio.. con,,«> o 
JJ:i. ~- t,. U1dii\<, ao<t~ca. Â 

Qri-.~~- 1-à .-hã a opor
tailid.>id" 4.i ....rt-r iNa reação 
1uanrto f,w _,..,,_ 

A perda de uma aldeia alsaciana seria uma 
questão de tamanho maior ou menor, do terri· 
tori0 nacional. A perda de um tcrritorio afri
cano ou asiatico é uma questão de vida ou ,1.,, 
morte para todo ó país. 

Esta é a verdadeira situação. 
* * * 

O qúe se diz dá Mia e dá Aftfoá. pode-Sé 
dizer da Oceania, e também, em aerta · medi dá, 
dos Balcãs. Com efeito, o dominio dos Balcãs 
está cm intima conexão com o domínio da po
sição-chave que é, geografica, militar e econo
micainente1 Constantinopla, Possuir a_ chave de . 
Cottstantinópla .é possuir o. meio de enga'l'rafar, 
ôU desengarrafar a marinha russa; quer mer
cante, quer' de guerra. Por ottti'o la.do, os Bal· 
cãs ainda possuem riquezas minerais e agríco
las pouco exploradas, sendo, pois, •·1,1aises semi
coloniais" de que são. ávidas as grandes empre
sas americanas, européias; etc. 

Qualquer problema concernente a paises 
asiaticos como o Irã, oceaniano!I eomo a Indo
nesia, balcttnicos como a Grecia,. é de unportan
cia fundamental no mundo hodierno. 

Sem que o leitor incruste a fundo em seil 
espírito essa noção, não poderá compreender o 
abc da politica atuai. 

"' . . 
A estes elementos se soma outro. Russia, 

EE. UU. e Inglaterrá disputam veiadamcnté (?) 
o domínio do múndó, Riv.tliél.ãde politíca, "a 
prima facie", ifitéressancío à fundo três dos 
maiores povos contemporaneos. Contenda ideo
logica, em !!egundo lugar, porque a vitoriâ russa 
trârá a implantação do reg-imé soviéticó rm to
do o mundo, e isto, ,Por slia vez. idghifica um 
"1·enversement" ideologico completo no m011do 
hõdiemó. Ba.tnlha êcôHõtttlca, por fim, porque 
o probkema da economia privada ou coletiva 
está ligado a ftlndo, a tudo isto, 

Nesta imensa rivalidade internacional. é 
bem de ver que tmlo se di~puta palmo !l palmo. 
Uma posição-chave na (ndbnesià ov. ná GrecJa, 
ganha ou perdidl;l. pode signifie:u uma comple
ta mudança no mundo de amanbá. 

• • • 

.mãos limpas, 
• 

A URSS não quis que o mundo visse qual 
das duus tinhà as mãos lÍltlpas. Na reunião da 
o. N. U., o sr. Vichinsky dei.>laterou com socos 
na mesa, gritos, toda a pirotecnica de um car
roceiro que se quisesse impôr, representando o 
papel de um Wotan wagneriano. 

Entrementes, a ootnedia tomava outro ru-. 
mo. Caia o governo persn, segundo' a URSS 
"havia prnvisto". Não é difícil prever aquilo 
que a gente mesmo prepara. Assim, a URSS 
"previu" limito fà,cil.tnente. a coisa. . 

Subiu ao governo outra "equipe" politiéá. 
E a URSS, por motivos uue ela mesma conhece, 
quis abrir :tiégocinções com à nova "eqilipe". E' 
que sabia não encontrar diánte de si; nem a co· 
ragem, nem â envergadura da equipe anterior. 

* * * 
Mas a velhacaria é a força dos frâcós, é ã 

coragem dos poltrões.. A ''equipe" per.sã tev~ .. 
médo de negociar · a sós com a fera só'Viedca, . é 
pediu que a o. N. U. estivesse presente ás nego
ciações. Junto aos domadores inglês e america
no o camondongo se sentiria mais á vontade 
pa~a discutir negocios co.m a pantera. 

A pantera não quís. Rug'iu toda especie dé. 
sofismas. E firmou o principio de. qué, qüàildo 
um assunto está em curso na O. N. tJ., e am
bàs as partes resolvem negocia-lo diretamente, 
a ó. N. U. deve deixar dé tomar conhecimento 
do assunto. 

() que quer dizer oue sempre aue a URSS fi
zer cair um governo qualquer, por um gólpe co· 
munista, poderá rctirat da agenda da· ONU 
seus assuntos e Sé entender com o "Quislillg" ou 
o homem de papel, que hâja feito subir no pobre 
país vizinho. ô que el!Uivale a dizer 11ue a O.N.U. 
é para.' os outros e não para ela. 

Disét1titàtt1 os diplomatas, Por fim, chegou-se 
a um acúrdo. De fato, a· O. N. U. -não terá mais 
direito de interferir nus negociações. Mas será 
infortnada a respeito delai Isto é, ó domador . 
i1ão pode rnais ficar dentro da jaula, ajudàndo 
o camon<longo. Í\'las, pode ficar de fora, com a 
porta da jaula sentí-cel'l'áda. .. * 

O que, tudo, equivale â uma forniidavel · co .. 
media. Desde já se pode dizer que n O. N. U. 
fracassou pela má fé sovietica. E a grande ex
prriencia que daí se tira. é de que com os sovie.· 
ticos não se negocia, como não se negocia com 
gàngsters, apaches ou nazistas. O mundo civili
zado prrcrbc•râ isto? Ou cotnetérá o ertó de ca· 

Conflito imen:;9mente va.<it4. t ·não só. pituJnr indefinidamente ante os vermelhos, tlómo 
Imensamente intenso. tanil},om. Tudo quànto já eapitUlóu ante os pardos? 

* PLíNIO CORR:t?;A DE OLIVEIRA * 

~prem exclusivamente suas jóias e seus presentes na conhecida 
JOALHARIA 

CASA CASTRO 
RUA IS DE NOVEMBRO N.o ZI ... . . . OFICINAS ... . .. Vnicos coneessioiláriós dos ÁFÀ• 

<F.oqlilÍnll da Rua Anchiete> : : : PROPRIAS · : : : MAOOS relógios "ELEL'TRA" 
. ..cxxxx:-.m x..x rxmm ~..am-x:un:x .. .z:.:.;g:x1t.:n::xnrnrmnx)nnt:xx::i:..a 4...:1~..-..K.: .. •. : .. i(~ 

m<:>il"A P"t:1""~ um .. fato. ;ealmente 
ps!~t,-..r,,. para o povo brasileiro 
- f: o pret .. lto de Moscou. sr. Po
P<'" samdo a enfrentar O.· terrivel l-- f'UASO ••• 
n- um suj(•ito gordo. com ar ~n---·- ·~11: uma lnt-

)antP. ~- o!o "'C~ da Mant>-. • 
Je 11-t·-4t· 

"1:7111 ,loi'it&l Cllll k1'1UOÕM r......,.. 
: ...... YllM :DaWi - ... ~ Jori• 

r,-,., " p-tlno: atrl\.s dele. un, 

p....,;,,,lrc· agatoailo. com bonl' d~ 
!,.'- e um à.r }lumil<le. pressurósc 
.eáeode-1.he Cllll .-o&iretudo ou Ama 

peliça. pela qual o Imponente mag
nata nã.o espera séquer.· E', real 
mente, uma fotl'graf!a elucidativa 
um, documeiltarlo vibrànte. Come 
o pubiico não conhece o sr. Popóv 
e não daria pela <;iubstltuiçã.o df 
nomes. teria sido ni.:ils ef!élent~ 
propaganda escrever por baixe 
como iegenda: 

- Lord F11inilo. i»P~ <ia 

Cit.y, a caminho da conferencia 
onde ia decidir o esmagamento Idos 
lmniilde lacaio .lhe. ponha ~bre 'OS 

il.ldonesios, 11e:qi ellPera .. .qlie seu , .· 
ombros, ta opulenta :í,ieliça.: Siio. ei-... 
tas viiµvels · .e .ina!Íful.ssiveis·;..~esh . a 
,tualdad~ sociais quê ~Ô livre t,ôv«t 
da livre Russia, tendo conquistado 
à igualdade, roubam ~ -conP-aiç~ 
das Democracias ••• ~ 

COMENTANDO i. 
O NOVO MUNDO 

Vai surg•r qualqutr coisa nova 
·:la vída humana. Os espirítos pre
cursores (quasi íamos tlizeooo os 
,. profetas", mas o tehftt:i sê presta 
à eqüÍVofos) Já de hà muito es'!âll 
anunciand0 utna nová era, um iÍóvll 
inundo. uma nova civi;ização. .Í<:s• 
tamos no limia:r, é qlie o que se 
vem repetindo. E a :r.0va era ve:w 
incsmo, é inelutavcl. é impreseendi. 
vel. Mas, juem ser ela? ~uem 
desvendará O misterio? 

Entretanto, este misterió já têve• 
lé-ii algutnà coisa de seus seiired~. 
Desde qu<i! à pr1meir.;. guerra ve.c1. 
demonstrar a fragilidade de funda· 
mentos, que se supunham inabaía. 
veis tàlvez a:1tes disso mesmo ante 
nã~ tanto como depois <liso. são ~ 
mt:1tos os que puzeram mãos a obra 

1 e ,já <leram inkio á ediikaçâo dá 
cidade futura. (.,ertamente, um trtar. 
co importante ,=ies.te proces5e foi o 
"ravi?sement" espiritual de ju1e1 

Romams, quando descia a "Rúe 
d'Amsterdam", e qué o arrancou â 
disponibilidade que se encontrava. \ 

Nós cat_oli:?~, vivelrtós a prochl.• 
mar e. a ms_:st,r em qu.e nãti hayê,. 
ra. paz sem Deus, que todós 0s me• 
v1rne-nios paeifistas abortarão. sê 

não se reintei.rrar a Reíigião etn Setí 
lugar; e assim queremos assbãiar 
a inanidade dos esforços dÍSpendi• 
dos neste seculo, para afastar 

O 
pe. 

sa~elos das guerras. Não sabemos 
ate que ponto vamos causar espan .. 
to, mas a nessa opinião é que esta
mos ·chovendo no molhado. Á ne
cessidade _de, uma base reilgiósã 
mesmo m1st1ca, pata o pacifismo é 
9ues!ão passada em julgado para as 
mtehgencias. mais lucidas de :10sso· 
tempo. Ainda. agora acabamos de 
ler um artgo do Sr. Bastide. no 
Estado de S. Paulo, sobre O poeta 
francez J ouve. Ai está uma inte• 
ressante figura de literato, que pôz 
a sua pena e a sua inspiração ac 
s~i:viço do pacifismo. Porem, 0 na• 
c1f1smo de J0uve não é de comités 
nem de pro!í)aganda: e en'ol6gico~ 
O poeta despojou-se de si mesmo. 
p_assou por ":ioites escuras". até a, 
t1J:1<~r o· amago de sua experiencia . 
m1stiea, '.onde s~ apresentam os eia-, 
dos r,,n<lamentais do destino huma. 

-n?. E' ·ém .funç.ão destes dados que 
poem paa Jót.1VI" OS ttfrmos ,10 pro• 
hlema. 011- melhnr. do. "místei:lo; 
da naz. n~"ª u;+:;:,,ar uma termÍ· 
nol<>gia actual. A paz sérá fruto eh 
comnnhJ;o dos Í,nmf:'llc ,,..sta mesm: 
ex>J"'r'enci" mÍ•tica. Taí rnistica, 
por('m, /Sfá, adma de .quaJlficaçne~ 
CO,-,tPoo'f'".''S, é !l'af11raJ. pXJ)Ohta~à 
e livre. Ricos ., pobres. bons e 
m211s- nnhrics e nleh,.;,s os que~bins 
f" ."~ Vºl"mf"S. t'IJ CÓinr> na Ô-Ío dé 
Schiller. c-o-ib<la n:i 9-ª Sinfonlã. 
torl~s viverfin rla füesm" aiêgtla. da 
m".~iiia séen'Plh~ ôiv;nã. 

R' intétessante ;-hservat n1iê, §ls. 
mt>tl'icnrnente à istó. flôtà-se üinã 
tende11.1;;~_- cle.,;.S~faHsmo. como do 
€'S('l1~rcfürn,- 'ém. 2'ér"ii.J.· à rlesnir-se 

. d.~ . ~iil; .as.~iJ0-.Pt1ratflfnti' t1~itltario; 
OU~ ~?~.a.,.·r·.it~~-i ~"'C".1J 1 c:!,;:imen·té~~('om 
faJo".es . ·t<'0nnm:irhs, ".lfrm c'omo de 
s.,,, . m9cfo · iíú·-~~\íic'0· "<lé c~i'!:'bi-1" a 

'vi-',( ~0ci~l-. _ na':rií a_s~-;.;,. livn>s . <'le 
c10P-=as 'i i'le·'-;,$-a rig-icla ·adminig. · 
tràc:in nartidarfo. ;jhl'ttn rié esone~ 
me_.o n('nPfl'8 no ,.:,h 0 óhÍt;ttHlJ, ai){'• 
lan:-]o mm1 instit1,ic:-ões fundaml"n• 
fais. torn:rncio. ossim. ,,n, carate? 
nitirl'lh1Pflff' relirr!n~o. Fsti's '.fáfo~. 
fH1t1,,.~lme'.1te. nli(j sr notam, noi 

cn=irins mas se preparam nos bas. 
tirl0re.s. 

Para c-oinnÍêtár o mrndro. rêrõr
demn• ri11P i\_m t .. leITTamà. <'livul~á<lo 
pf'lr> Fsc-ritorio ,1,, A«t1nto~ Tnter. 
Am 0 ric-anos, informav;i, :iinda :re
crntrmen'e. de q11é, a cicláde i)õU:,• 
hé7il rle Li<lice, tj11é vai se-r rêc-õns
trl'i'1a, ~e;á levantllda 11mq Igreja, 
O:ide haverá canelas <l<"dicad.as ; 
c~r'la t1ma da~. religiõe do mundô. 

Tli<lo isto são algt1ns ifidi<iios da 
"vi~ta ventuti ~il<>c-11li" qüé se ptê
pal'a-. Qtiéfü 1 êeiiten.da. 

SR. ASSINnNJf 
a fim de pr.ovidenciar
mQs, com toda â urgért~ ·. 
· eia, reclamações; refor • 
mas e pâgamehtos,. tor
na-se necessario que 
V. S . iiôs ertviê seu rtõí. 
me J e1'clereç~ ~ cómjleiõ 

· to, êottfõtfflé aéhltiise 
impresso. na margem do 
jornal. 



Fora e acima dos partidos .. . 
porem dentro da confusão .. . 

~l!-1140 a Igreja, sem· toda
~ Lhe · entender o sentido, o Es
piritismo proclamou alto e bom 
tom, pela sua imprensa e se~ ol'a, 
cul0s, que ficaria fora e acima dos 
par~icjO{,, piantencto-se firmemente 
~ !>Ull. po~ção <!e neutralidade e 
~ imiepe11dencia. 

;\c;reçlitamos, de boit fé, e desej~
l'iªm<>!i fic;n· ne.,sii, nossa crença, 
n&Q fô.ra a atitua,e curiosa de meia-
101ta, ~µmida pela IIIa. · Reve
lação, 

Com efeito. Estupefatos vimos, 
:pelas colunas dos jornais. o Espirl
tismo arregimentar-se e tomam 
PQ:,içõe,, partidarias. 

Certo que não lhe negamos tal 
direito, Apena.,; lembramos que de
'Mi!ã de t!l>nto alarde e confissii,o 
pu\},~icª M jµqep~mqencia e liber
d~E!'ª Pcilttica, não fica !>em uma 
atitude vartidaria, tal como a que 
ise está e5boçando •.. . .., 

A "'ALVORADA.,., de São João 
~ ~a Vista, (31.146), orgão tje 
I.t,t.e:i.sa . deutrif!ação espirita. trallfi
crev-endq 1uµ;i. noticia a;i. Folha da 
M~hií,. qe p-1-4~. e por isso mes
mo tornando-se· responsavel pela 
maior vulgarização da mesma, 
lembra que está "em vias de for
maçãa uma entidade social e politi
ca. que terá o nome de "Aliança 
es-pirHualjsta brasileira" ·e que se 
cg11Eltitqirá pela reuµião de "ele
llHi11to1, !ias principais correntes es
p!rituaHstas ·de São Paulo, entre 
as qüii,is a F'<>deraQão Espirita .. União 
Federativa Espirita paulista. Liga 

Pe. Vicente M. Zioni 
DO S. N. D. F. 

da Mocidade I:)sPirita e Recionalis
mo Espirita. entidades que contam 
filiados aos seus quadroo mais de 
um milhão de nomes". 

Sa~~se, outrossim, que ~tá sen
do preparado um manifesto á nação 
e que a nova entidade a.lianclsta 
"conta com o apoio de diversos ele
mentos ligados. · as correntes pro
testantes"; 

Y ·,tfcia realmente interessante 
e qtle disfletl$a, quasi, oc;i co111en
tarios ! 

Até há Pouco o Espiritj.smo era 
apolitico. E agora ... 

AM ontem era ~!e um dos mais 
acerrimo!ã i~r1ügos cto Prowstaµtis· 
mo. ];3aRta,ncs !lpena:s conversar 
um nouquinho com Os membros 
ccnservádores de uma e de outra 
seita. ou compulsar a bibliografia 
espirita e protestante! /\,gora ... 
ambos (le mãos (l!ldas-.. 111.!!ll in
compre,mêivel. , . 

~ * * 

~rá que o Espiritismçi está se 
convertendo para·· o · protestantis
mo? ou não será isso tudo uma 
r,{:va tatica da propaganda karde
cista? VesUr--se de política e assim 
aproximarsse do Protest.ant!s.mo pa
ra mais faeil e rijidan1ente com
bater a Sgreja,? 

Em 'qualquer hipotese. isso tu
do n,ão pa~a de nma ffrande e la
m,,.nt:weJ confnsão inteletual e mo
ral- prónria das obra8 qua1ifkac1as 
pelo espirito infernal. 

Eleições suplementares 
Como já é do domiuio publico, estão concluídas as apura~ 

ções pava a Camara dos Deputados neste Estado, e todos. já 
sabemos o numero de. deputados de cada partido, e o nome 
dos candidatos que al<,ançaram ser eleitos. 

Isto posto, pergunta-se : 
a) as proxim;is eleições supleme11tares poderão alterar a 

lista dos deputadas? 
p) po(lerão a,lterar o numero de cadeiras de cada 

-partido'? 
A estas pei,-~w1tas, resp«:mdeinos: 
l; ...,., Qs. canclidatos qge o Tribunal proçl~1nou eleitos. (oram 

os mais vot:i,qos (ie cada partido. Claro está q11e, se um can~ 
didato derrotado obtiver ·bastante votos para· que ultrapasse 
Qutró. que foi proclamado. eleito, ele derrotará a este outro, 
em cµjo lµg,ar entrl'!-rá. Assim, os votos <lados nas proximas 
eleiçõ,es suplementares intere!lsarãQ aos candidatos de todos 
~ parti(}os, qy,e possam d,esloear ou ser qes.loç!!,d,os por outros, 
çorit Q res.u°Jtii,do, da nova vQt!!,ção; · 

2 =- :rela respos~ l'!,cimá, vê-s.e qqe o~ votos vão ser muito 
dis:putl'!-(los. por tod,os os cantlidatos. F? verqade que a a1gµns. 
partid.o!l e11ses v()tos não interessam, pois que não pqderão au· 
uie:Ptar o uuroero 4e can.eira!l qqe eles alcançaram. Mas in
ter§&am !tos im~s cªncUclatos, pessoal:ment,e. ;\ssÍlll, p. e?,::., 
µ~ çatgJi1;9 po<le qqerer v9tar num candiclíl-tQ catolk9 que 
4aja. s.i(lo gero.ti-1-dQ ~~ P, is.. p .. ou na Cciligaçã,o u, D, N. - f, R., 
e:mP.oxa,, çs$.~ p;i,rtidos n~ci possam, a•c,3~ça,: d,ep11ta<Jos epi 

. nupiero m,íi,io,r elo que já têm. t: a r!!s~ÍÍQ · <listQ está. em qu(}, 
as~im, o __ catolic~ alc\ançar;í. a eqtr11,da d.e 1np dep11tad,o ci1,to
lko, em substitµição ao pão catolico, dentro da bancada da 
U. D. N. - P. R. 011 l>. S .. D., embora o num.eri;, «e clepqt;i,dos da 
bancada não se altere; . 
-· , 3 ·· ..- O· P. 'i>, e. e o l'- C. B. poderão ganhar uma cadeira, 
se oh.tiverem nesSl!,!l. eleições uitja votação proporcionalmente 
1t1uito ma.i.«;>r dQ ql!e alcançarapi nas eleições anteriores. 

Pare<,e que é. piuito dificil ~ f. C. B. conseguiF essa vo
tação. .ftara· evitar que ele obt~nhl!, nova ca(leira, não é ne,. 
cessario qqe tQ~Q§ 1:1.$ catoUcos votem em um só cant1idato 
irttt,ço~mintsta.. ªªs.ta, qqe nãt:! sufraguem a. cedula comunista. 

4 -.- Em çopseqqencia, os catolicos poderão utilizar seu 
vcito, ou vot;mdo -em candidatos de sua preferencia no 
lJ, D, N, - P, ~- QU n.o P. S. D.; poderão; ainda, dar seu voto ao 
P, .Q. e. -Em qualquer dessas atitudes, terão concorrido com 
-igual eficacia pa1·a · derrotar os comunistas. 

5 -.- E cónvem sempre iemorar, neste aviso, que os cato
licos continuam obrigados ás instruções ela Liga Eleitoral Ca· 
tolica, pqbliç;1da11 pela imprensa. na vespera do ulti.mo pleito, 
~ que ainda re-publicaremos. 

6 ....,. Resumindo: para evitar que os comunistas ganhem 
niai$ uma cad.e.ira, l.,Mta_ n&,q V.i;>,t!\-.r 'ºeles, e aconselhar aos 
Qutros a que tambelll não o façam. O voto dado a qualquer 
c,andidato cati;,~ico ele q11a.lquer · leg1mtla, aprovada. pela LEC, 
representa o maximum de eficacia· contra o comunismo. 

1 Auto-Viação Br11.gaQ,:a-São Pau!o 
' na.ra as suas viªgens. 4e J3raga:nc;a à Çªpltªl e vtc~-vers!:!e, sir

vam-se dos confortaveis onibuis da EMPRESA AUTO-
VIAÇAO l'UMOANÇA - O percurso é feito em três horas 

f'A.R.TIP.I\~ .OE ~RAG/1.NQ.I\; PA~'flPAS DE SAO PAULC 
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LIVROS 

RECEBIDOS 
foi infiel : transcre~iu o artigo 13 ! 

-11-
Pe. Ad&lberto de P&ula Nune&3, S. D. S.· 

Pe. Luiz Colomi,. S. J. 
LEITURAS RECRE;ATIV AS 
Edit.: - --.-- Leituras católicas de 

D . 1?<>,sCO • 

* * * 
José Spi!J.mann 
O SOBRINHO DA RAINHA 
Edit- : - Leituras Catolicas de 

D, Bosco. 
Estamos de p019Se dos volumes 

644 e 665 respectivamente dos 
meses de setembro e outubro 
de 1945 desta precio:sii, coleção. 

Ambos os· livros sii,o ínteres,santes 
e instrutivos r.apazes de prender a 
i;.ténçtio não só da:, crianças mas 
tambem dos adultcs. 

Nestee tempos, em que a leitura 
dissolvente está tão espalhada. não 
nos cansamcs de recomendar a to
dos os pais e mãe.s catollcoe que 
proporcionem a seus filhos a le1° 
tura dos Jivros desta interessanti~
sima coleção. 

Me!lirnç&ti auxiliar no tra~
.qtl!nto d~ sfül~. 

Em artig0 anteriçir Ja 11a v1;iµ1os 
je.it9 em ~vmentar1os sobre o re. 
g4iam1=nt9 i,i d.o .Partido i,,.orn4111, -
ta do .brasil. Creio que ª m&ior 1or: 
ça do arguµ1entação estava na rans-
1>0~1ç;\o ue µm noc1ç;anµ yµe 10-

1·arnus busca\' ;1µ Jurpal <Jo 1<.io 
.. Hrasli- l-'ç,1•t4gal" do ano vassaúu
VS vepneilw:, in<;i1genas tajve, uµnça 
tivessem 1111aginauo a· possibi11<l&c!!il 
do seu regu~amento criar verdadeJ
de1ros drainas n& soçieda;ie brasilei· 
réj, com íins tão tragicos e rep-ele!l
tes• como foi o fato narrado pelo 
mencio:1aqo jor.nal. 

Podcriamos ter feito ponto fnal. 
Um acontecmento daquele feitio des. 
crito daquele mo<lo, só poderia ca
lar profundamente nos a.mmos de 
meus lei,ores. Não sei se o artigo 
veio parar nas mãos de algum am1· 
go que Já tenha cai<loi-ws lq.ÇQ§ dq 
comunismo ou que estefo s\:!:1<;IQ le, 
vado por grandes simpatias pdos 
apregoados · slogans d95 vermelhos 
brasileiros <le "Uniãg n&ciona!," 
"amor fr;:itermil ", de al.lri\ÇOS indis. 
t!ntos a çatolicos protes .antes esPi
ritas, etc... E a graça diviITTa que 
toca s u a v e m e :1 t e n te o co· 
ração do hon,e1n. Nós $Qrn<>s apepas 
fracos j:1stntmentos a serviço de 
sua bonda<!e i:µfip.itl! · 

Tod1.via, um in:eressan.te noticia
rio · distribµido ªºs jorn&is pela 
"Asapress" vçlo re<1-tar o, assunto. 

elo nosso ultiwo artigo: o artigçi 13 

Serviço de assistência 
religiosa às forças armadas 
INSTITUIDO ESSE SERVIÇO EM CARATER 

PERMANENTE 
o presidente da Republica, Min. 

.José L!nhares, assinou o seguinte 
decreto-lei: 

"Considerando que a Instrução 
religiosa aprimora as energias mo
rais e os bons costumes, contri
buindo, por via de consequencia, 
p,i,ra o fortãiecimento da 'd'iscip!iria 
militar; que a educação religiosa 
te~ inegavel influencia na forma- · 
ção moral e civ!ca do soldado, e 
com favor,i,vels reflexos sobr1;1 Q 

seu carater e virtudes militares, 
convindo incentivá-lo por todos O!il 
n1eios nas forças armadas; qµ,; o 
serviço de assistencla religiosa jun-

to á Força Expedicionaria Brasi
leira cu.mpriu suas alta:;i finalida, 
des, justificando plenamente a sua 
manutenção e desenvolvimento em 
tempo de paz, decreta: 

Art. 1. 0 - Fica instituído, em 
carater permanente, nas forças 
armadás, o Serviço de Assistencia .. 
Religiosa (S. A. R. criado pelo 
Decreto-lei 6 .!;;35, é!e 261511944·. 

Art. 2, º -= ~ª'º ;i.ti:il:rnlcões qo 
~ervlço d1;1 A13si~t1;1ncia ~eu,.,10s<1-: 
a) - Prestar ass!stencla religiosa 
nas gual'nições, unidades. naviqs, 
Pa{!es, hospital;;; e o~tro!; 813tallele-

(Conclue na 6.ª página) 

dos Estatutos do Partido Comunis• 
ta, que está. sob a liderança do Sr. 
Luiz Carlos Prestes. Em sua inte
gra, a "As,1prcss" distribuiu a se
guinte ,:ioticia: 

GülANIA, 2 (Asapress) - Cor
re nos circulos politicos que o sr. 
Lourival Mota. candidato do Parti
do Comunista do Brasil á Camara 
dos Deputados, será chamado á res
ponsabilidade pelos seus antigos com
panheiros, cm virtude de seu- apoio 
ao sr- Silo Meireles, divergindo de 
Luiz C,1rlos Prestes. 

O sr. Lourival Mota abandonou 
as ntid<!adcs políticas." 

Ao que nos parece, estamos ou
fra vez, em face do abominavel ar· 
tigo 13 cios comunistas nacionais. 
Novamente em foco a disposição 
aberrante de um regulamento que 
procura implantar odio entre nós e 
ci11r n,1 sociedade uma• especie de 
ela c;ista política, doulrinaria e ide<>
lçigica ~ a casta comunista que 
não deve ter relações familiares e 
muito ·menos ainda, sociais com os 
"léigos", isto é- com as pessoas 
queestão lo:1ge do comunismo e não 
profess&'fl1 o mater~lismo mais 

c:r&sso que Ja surgiu na face da 
terra. O tristemente celebre artigo 
13 çlos sovietes brasileiros cria um 

ve,rd:iciciro cordão de is-:.:amento
entre os comunistªs e a grande 
mgssa do povo brasiléiro"'que repele 
a çlominação russa n& patria. 

O sr- Lourival Mota será chama~ 
do a responsabilidade pelos seus 
companheiros, porque apoiou a 
corrente divergente de Carlos Pres· 
tes, hformam.nos a "Asapress". 

C_om outras palavras: porque !.ou· 
rival Mota, desprezando o artigo 
13 do ,seu Partido ou ex- partido, 
ll';_ant;m relações com alguem que 
r.ao e ~0 munista, ou que não é mais 
com1m1sta, ou que se desligou dQ 
~ª:tido: O _deput~do comunista de 
G01,:z rl•verrnu elo "eJ,~fe" do "fuhrer 
n<1c1on!\l dos vermelhos brasileiros 
:Resultado: "Será chamado á res. 

ponsahiliclade pelos seus antigos 
c0m~<1nheiroos". 

Muito 1,em, meus se:1hores ! E is~ 
to é ter liberdade de opinião?! On• 
de está a liherclade de q11e os co.. 
munistas tanto falam e gritam m 
o homem ·pocler· optar, por este ou 
2rmele partido, por esia ou 'aquela 
r€:fig-:i\'o tiP!a han<leir;i de A. ou l'J'i' ! 

LTRPRDADE! Palayra tão de· 
tt ... - ................ ~,.. .... """"'"nf-"' n'"" 11'P1hnnte mas tão 
dificilmente compreendida por arrue. 
les 011e abusam mais áe sen nome! 
T,f!:ierc!ade para tudo. Menos. po.. 
re.m, nara a modo de pensar de. ea-- · 
da um! .. 

ai • Ar;sistentes s oc I a1 s 

Masculinos 
• • • 

Uma. profissão moderna, com ótimas perspectivas 
nas obras sociais publicas e particulares 

• • • 
Matricule.-se no 

Instituto de Serviço Social 
(Aproviéldo pela Autoridade Eclesiastica lnsuetio 

estadual permanente) 

Matriculas abertas de I.º de fevereiro a IS tlé março, 
9,30 ' 11,30 hs. as e 

Ru~ Onintino Bocaiuva n.º 
salas 308, 309 e 310 

de 20 ' 22 hs. a& 

176 3.º andar 
Jo$.27i -. Tef~fone 

de 



LEGTONAKIO 

POESIA E POETAS · A e~ucacãu catôlica na Inglaterra 
Não pensamos que seja inoportuno, em meio 

de· tantas preocupações políticas, financeiras ou 
reHgiosas, como as que atualmente prendem a 
acençao de muitos, meditarmos um pouco sobre a 
po<'s1a. Pois a crise de que sofre a Humanidade 
repercut.e fortemente em tudo, até mesmo nas mis
teriosas e profundas regiões em que brotam, cris
talinas, as fontes admiraveis da inspiração ar
tística. 

A poesia, ninguem o pode negar, deve ser o 
reflexo da verdadeira beleza, do mais perfeito 
it eal. Não apenas o ritmo harmonioso e metrifi
cado das palavras, mas sobretudo a legitima e en
cantadora expressão do sentimento e pensamento 

. bumanos. Sentimento e pensamento que, na qua
lidade de altas e inconfundiveis funções da alma. 
em si devem conter o que ha de elevado. de belo 
e de nobre. Vemos, portanto, na Poesia, antes de 
mais nada. uma apologia da Verdade inseparavel 
do Bem: um maravilhoso cantico de louvor, es
pontaneo, digno e sincero. ao que é sublime, puro 
e grandioso. 

Não se pode, em absoluto, admitir poesia no 
erro ou na baixeza. E se a arte assim for admi
tida por alguem, é uma aberração, inegavelmente; 
é uma deturpação diabolica das grandezas Divinas, 
um atentado á Beleza eterna, ou uma profanação 
da Verdade sagraC:a:· - jamais poderá ser uma 
Arte em seu verdadeiro sentido. 

Lendo, ha dias, uma entrevista de grande poe
tiza brasileira - dizemos grande embora repro
vando em seus versos esse realismo tão completa
mente oposto ao que julgamos uma realidade poe
tica ... - fomos forçados a meditar, e com sau
daC:e. 

Fez-nos. Deus nascer num lar catolico, num 
ambiente artistico ás direitas, ond8 a musica e a 
poesia se aliavam, docemente, á harmoniosa e poe
ticà felicidade que nele reinava, não obstante as 
lutas e .os sofrimentos da Vida, comuns a todos os 
homens. Conhecemos, pois, bem de perto, um 
poeta parnasiano, membro fundador da Academia 
Paulista de Letras, cujas qualidades de espírito 
nunca se dissociaram, na Arte, do verdadeiro ideal, 
pois sempre refletiu nas inspirações de sua Musa 
a retidão e a pureza de um carater admiravel. Ja
mais encontrou ele na solida cultura que possuía, 
pretexto algum para perder a fé ou negar em sua 
victa os ditames da Moral cristã. E sobremaneira 
nonrou a Justiça social, sobretudo quando na Pro
motoria Publica da Capital, onde fez ver, com o 
brilhantismo de sua oratoria e o desassombro de 
11eu exemplo, que o Promotor não é apenas um 

LEIAM 

Julia de Freitas Guimarães Ablas 
orgão de acusação, como até então o j·ulgavam, 
mas de justiça. E ao relembrar tuC:o isso, com 
razão lamentamos que a referida poetiza, através 
do valor literaric de suas obras deixasse transpa
recer uma inspiração unicamente material, · decep
cionante para os que na letra buscam o espírito 
que vivifica. Afirmou ela nessa entrevista, que •·a 
Arte não pode ser egoísta e que o lugar do artista 
é ao lado do pobre, lutando, reivindicando, traba
lhando pela justiça social". Enquanto isso, sua 
filha, a "bailarina numero um do Brasil" - como 
a qualificaram no mesmo jornal - coopera escan
dalosamente na exploração do pobre, na injustiça 
social, atraindo aos antros "chies", onC:e O luxo e 
a jogatina ultrajam a miseria do pobre, aqueles 
ricos. apenas de dinheiro. lamentavelmente pobres 
de justiça, caridade e brio... Pelos frutos se co
nhece a boa arvore: e com acerto se diz que a 
obra toma o cunho pessoal de seu autor. Revela, 
efetivamente, o artista, com absoluta nitidez e sem 
exigir grande pcrspicacia de quem lhe observe as 
produções, o modo de ver que o inspira, a concep
ção do ideal que, o atrai. as diretrizes de sua vida 
interior. Pareceram-nos, por isso, deprimentes e 
até deselegantes as palavras de certos jornalistas 
que, pretendendo elogiar a citada poetiza, ressal
taram a "sinceridade" que a torna "livre dos pre
conceitos de moralistas hipocritas", como se fosse 
a Moral nada mais que "recalque .e hipocrisia". 
atacando tambem, sem a menor hesitação, um es
critor catolico, que qualificam de "reaciónario", 
alem dos moralistas, que julgam autenticos imo- , 
rais! . ., 

E' assim que sob os já mofados pretextos de 
liberdade, sinceridade ou ingenua expansão, e em 
nome da Arte, impingem-nos alguns poetas - e 
infelizmente até poetizas -, versos que embora 
perfeitos na forma são verdadeiras afrontas á ho
nestidade e á elevação moral. Declarou ainda a 
poetiza liberal, aos jornalistas que a entrevistaram, 
alguns dos quais são poetas. que o Brasil. nestes 
ultimos tempos, não apresenta nenhum _poeta de 
valor Não sabemos o que terão pensado os mes
mos dessa rude franqueza, tão pouco lisongeira ás· 
nossas Letras e a eles. Mas temos certeza de. que 
é" necessario protestar bem alto, já que não com
preendemos o Belo C:estituido do supremo Ideal, 
que é Deus, contra essa perversão sacrílega da 
Arte, tão aplaudida pelos materialistas e "snobs" 
e tão chocante para os espíritos elevados. que s~ 
de fato constituem a minoria - esta. evidente
mente, não passa de um mero ponto de vista 
quantitativo ... 

Santos - Fevereiro de 1946. 

Novos Esplendores de Fátima 
Aparições - Revelações - Milagres 

por Pe. Yalentim Armas, C. M. F. 

1 

·'· l 
5m volüine ae perto ae 500 paginas profusamente ilustrado. 
P livro mais recente e mais completo sôbre os maravilhosos 

e empolgantes sucessos de Fátima. 

A' .VENDA NAS BOAS LIVRARIAS - PREÇO CR$15,00 

UM JORNAL DE HAVANA 
COMENTA AS CONCLUSõES ·no SEMINARIO INTER-AMERICANO DE 

ESTUDOS SOCIAIS 
HAVANA, (NC) "Se rugo temos 

apreendido nos ultimos anos, é que 
Dão se pode aspirar a U..'!la paz per
ttanente se, nas con.'!Cienci,is, não 
imperar uma solida deci.:Jão mo
ral" escreve em seu 2.rtigo de fun
do o disrlo · "El Mun:io", desta 
eidade, ao glosar 1:16 conclusões do 
tI Seminalio Int.erarr,eiicano de Es
tudoo Sociais 

Este jornal afirma que "a ultima 
guerra foi wn resultado das ideolo
gias anti-cristãs". e lembra que as 
ideias extravagantes de Nit-tzSche, 
filosofo do na.?Jsmo, levaà°"' ao 
terreno politico, serviram de fun
damento as aventuras toteJitarias 
de Hitler. "A influencia da reli-· 
g:ão cristã - escreve "El Mundo" 
_ deve ser decisiva nesta nova eta-

OS MELHORES PREÇOS . 

PRESUNTO 
BISCOU'T'OS 

E A MELHOR QUALIDADE 
e FRIOS VINHC'S FINOS. FRUTAS, 
e BOMBONS - G~EROS ALIMENT1Cl0S 

FMPóRIO MONTENEGRO 
RUA AUGUST-'. 1559 (Esq. R. Luiz Coelho) - Fone: 'l-003'â 

AV. BRJG. I.IIJZ Al""Nltnn. 2fl'll8 (Em frente ii Igreja 

lmact.iz.d-.t <,oa1cc1çâol - f ºº" : 1-54S3 
(JNtcoi::- DS""CIIRUIDOID;S [)A 

MANTEIGA "BANDEIRANTE" 

pa da humanidade. Da difusã.:, c,ue 
obúiverem eeses nobres P"incipio;i 
dependerá em boa parte a sorte de 

nossa estremecida civilização. 
"E' necessario afirma o escritor 

cubano - reeducar os espíritos. 
modela-los dentro dos princípios 
estabelecidos no Sermão da Mon
tanha. O Segundo Seminario Inter
americano parece haver comPreen
dido a transcenctencia dessa mis
são. seus pronunciamentos finais 
esboçam toda uma gestão de ambito 
jUsto e humanitario. J?,' admlravel 
advertir, que os grupos catolicos do 
Continente se acham vivamente in
teressados em lutar contra as dis
criminações raciais. elevar o nivel 
<ie vida do indio: em obtE.'r sala 
rios decorosos para os· operarios. em 
me'horar as condições sociais de 
todos que convivem nestas ter
ra,- americanas. Não passnv tnad
vertido tampouco o Problema da 
infE.'rioríé!adp Pconnmica em que se 
encontram alguma:, pequenas na
çóe~" 

Observa. mais. que o Seminarlo 
trat,ou tambem dai' resoluções dai 
Conferenciae de BrE.>tton W<-'O<ls. 
Dumbarton Qaks. São Francisco e 
0hRuultt>nec, "Esperamos - con
clul _ aue os missionario., de cris
to na .A merica e no reste do mun
r.r Sl'iam 0• melhore,, agentes dá 
pn. da .iustiça e do cordial enten
dimento entre todos os homens". 

-I-
A.- C. F. BEALES, M. A. 

Existe uma lenu"" - uma lenda 
verídica - de um inglês, um nobre 
romano-catolico. que estava via
jando em seu coche, quando ei;te 
foi detido por um nobre protes
tante que lhe disse: - "Quero 
comprar teus cavalos. Aqui tens 
vinte libras pelo quatro". 

- "Cinco libras por cada um?" 
-gritou o catolico. - "Como pode 
ser isso? São cavalos esplendidos. 
São o orgulho de minha familia. 
Bm vez de vendê-los prefiro ma· 
tá-los a tiros". B descendo de seu 
coche, matou os cavalos ali mesif!O. 
Bste fato ocorreu ha duzen~s 
anos. ,., 

O interessante nesta lenda é que 
o cavalheiro protestante tinha o 
direito legal de adquii·ir cavalos a 
este preço. Aos catolicos, entretan· 
to, pela lei do país, não lhes era 
permitido possuir um cavalo .de 
valor maior que cinco libras. 
c..?uah1uer pessoa podia parar um 
cavaleiro catolico e pedir seu cava
lo, pela quantia de cil~co libras, e 
não era esta a unica penalidade 
que pesava sobre os catolicos. Na
quele tempo, havia menos catoll
cos, que em outra qualquer epoca. 
Quando a rainha Blisabeth sepa• 
rou-se da Santa Sé I\lais da me
tade da popula1.ão da lnglaterra 
continuou catolica; hoje os catoli-. 
cos são mais de três milhões. (em 
uma população de quarenta mi· 
!hões). As leis inglesas que _foram 
impostas sob o reinado de · Eliza
beth .foram redigidas de forma tal 
que parecia ser impóssivel ser um 
bom catolico e um bom patriota ao 
mesmo tempo. _Sua formulação ti
nha como principal objeto evitar 
que um catolico pudesse tornar-se 
rico ou ocupar posições de reievo. 
Quando um catolico morria, seus 
bo.1s eram divididos entre seus fi
lhos, em partes iguais para destruir 
as propriedades catolicas. Cada 
ano, o imposto territorial cobrado 
aos catoliCos era o uol.>ro do pago 
pelos protestantes. Bra ilegal rezar 
a Santa Missa. Aqueles que não 
assistiam os serviços protestantes, 
pagavam multas elevadas. Bra 
proibido manter escolas catollcas. 
A unica maneira que os catolicos 
tinham de educar seus filhos na 
Santa Fé Catolica, era enviá-los· a 
um dos cincoenta. coleglos ingleses 
de refugiados que se haviam esta· 
belecido no continente. 

No ano de 1764, um pequeno 
grupo de catolicos, que estavam 
sentados numa taverna, decidiram 
sobre a necessidade de escolas ca
tolicas· para seus filhos. Estabele
ceram um acordo pelo qual cada 
um iria contribuir com uma esmo
la semanal para pagar um profes
sor que ensinaria o catecismo ao~ 
seus filhos. Foi este um grande 
momento. Aqui estavam os pobres. 
ajudando-se a si mesmos, em meio 

· de sua pobreza, em beneficio da 
Fé que seus filhos não deveriam 
perder. Aqui estava o -principio de 
uma poderosa revivificação cato
lica. 

O RESSURGIMENTO DO 
CA'l'OLICISMO 

O ressurgimento da Fé Catolica, 
começou clandestinamellcte, mesmo 
antes das leis penais terem sido re
vogadas. O processo era lento, te
mos que admiti-lo. A perseguição 
teve como causa, o fato çle afirma
rem os herejes protestantes, que os 
catolicos não poderiam iser ao mes
mo tempo fieis aos soberanos in
gleses e ao Sto. Padre. Tardou 
muito, para que esta campanha 

fosse uesfeila. Ainda em 1780, ti• -
vera.m lugar violentas manifesta• 
çôes em Londres e em Bristol, con• 
tra os chamados papistas. Somente 
quando uma perseguição religiosa 
em outros paises provou aos in· 
gleses quão miseravel é o destino 
de um exilado, foi que as leis anti• 
catolicas foram abolidas. 

Antes disto, surgiram alguns si• 
nais de que o velho odio aos pa• 
pistas ia desaparecendo gradativa· 
mente. O rei Jorge lll contava con:; 
mais de um anligo catolico. O go• 
verno havia afrouxado a scverida· 
de de algumas leis, para atrair ac 
exercito, os escoceses, que eram 
ca.tolicos, pols estes eram necessa· 
rios contra os Estados Unidos, 
Grandes estadistas con10 Lord. 
l\llansfield e Edmundo Burke afir• 
mavam que a religião de um ho• 
n1'em, quer catolico ou hereje pro• 
testante, era o que este possuía d\ 
1nais nobre, e como tal devia set 
protegido. Bm 17DO vóltaram da 
França milhares de descendentei 
de antigos refugiados catolicos, 
exilados pela rainha Elizabeth, e 
consigo trouxeram os colegios e 
seminarios catolicos. Bstes se esta
beleceram em lugares, cujos nomes 
são hoje famosõs: Stonyhurst no 
norte, Edmunds College no Sul e 
Downside no oeste. 

Quase ao mesmo tempo foi apro
vado pelo Parlamento o celebre 
ato "de socorro". Esta lei permi~ 
tiu aos catolicos abrir capelas e 
escolas proprias. Nessa epoca teve 
1n1c10, propriamente, a ressurrei• 
ção da fé catolica na Inglaterra. Ol! 

catolicos aproveitaram bastante a 
liberdade que lhes foi conct>dida. 
Capelas, escolas, livros e igrejas 
apareceram pelo país inteiro. À 

população catolica continuou sendo 
pequena e pobre, estando obrigada, 
a financiar cada novo emp1·eendi
mento. Porem, o ressurgimento 
bivia alcançado tanto vigor que 
n[to corria risco de diminuir. O 
Santo Padre ·auxiliou de todas as 
maneiras possíveis. Depois de 200 
anos de relaçõ·es diplomaticas cor
tadas, Pio VIl enviou uma embai
xada esp_ec!al á corte de Saint, Ja• 
mes, oi1de estabeleceu contact«J 
com as. familias catolicas e os diri
gentes protestantes do governo du
rante muitos anos. 

A seguir surge o passo final: o 
grande "Ata da emancipação" de 
1829, confirmada pelo governo do 
Duque de Wellington. Essa lei tor
nou possível aos catolicos o acesso 
aos cargos publicos de Estado. Tor
nou tam bem possível aos catolicof 
contribuir monetariamente para 
as institu.ições catolicas. Sobretudo 
'terminou o longo período de into• 
lerancia durante o qual se havia 
isolado os catolicos, e se iniciou um 
período de confiança e de respeito. 

Assim. um grande numero de ca
tolieos tem siirvido ao país, -prin• 
cipalmente no çampo_ educacional., 

. (Co1~tinua) ------, 
DR.DURVALPRADO 
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Cruzada de Ora.cões "Senti re cum Ecdesia" ,. . 1 · 

pelo Brasil e pela moci~a~e ~rasileira 
"Ecos", revista do Colegio S. J o

sé, do R. Irmãos Maristas do Ri.o, 
publicou um ,excelente ll,l"tigo que pe 
lá perene · atualidade do at1sunto, 
Passamos a transcrever: 

O Revmo. Pe. Antonio Ciriaco 
l<'ernandes, o conhecido e beneme
rito apostolo da juventude catolica 
no Norte do país, está a promo
ver duas cruzada.s de orações. Uma 
pela vitoria da Igreja sobre o co
munismo no Brasil e cristianização 
da nova ordem social e outra em 
favor da Mocidade Academica do 
Brasil. 

A primeira parte da primeira 
Cruzada compreende toda sorte de 
orações e exercícios de piedade. 

As preces que o Sacerdote reza 
de joelhos no fim da missa. são 
oferecidas pela Russia, segundo foi 
determinado pelo Papa Pio XI. 
Seria bom que os congregados se 
lembrassem, durante elas, da con
versão dos comunistas. Nossa Se
nhora de F'átin1a prometeu con
verter a Russia, e a sua Vidente, 
lrmã Lucia, iirniste muito cm ora
ções nesse sentido. 

Depois da Missa e Comunhão, o 
terço é a oração por excelcncia, 
por meio da qual S. Domingos con
verteu os herejes; o Papa domini
cano, S. Pio V, repeliu a invasão 
turca na batalha de Lepanto; Leão 
XIII reagiu contra as tremendas 
investidas dos inimigos da Igreja 
no seculo XIX, e Pio XI quis al
cançar o triunfo sobre os males 
presentes. 

A segunda parte da Cruzada 
consta de penitencias, expiações e 
sacrificios, para aplacar a ira di
~·ina. Alem disto, é bom ensinar ás 
criancinhas a rezar, e aos enfer
mos. a oferecer os sofrimentos pe
las intenções acima mencionadas. 

A segunda Cruzada tem por fi
nalidade cercar e amparar os nos-
sos mo'ços e jovens academicos 
com as graças de Deus, imploradas 
pelos socios da Cruzada. numa de
voção particularmente sincera aq 
Sagrado Coração de Jesus e ao 
Imaculado Coração de Maria. 

Transcrevemos, a seguir, a bclis
slma Oração pela , Juventude Aca
<lemic'a do Brasil. 

Coração benigníssimo ae Jesus, 
que amais de um modo particular 
a mocidade estudiosa, dignai-vos 
lançar o vosso olhar complacente 
t, ~isericordioso sobre a ju.;;entude 
\tcaden1ica. 

Vôs bem sabeis que o futuro da 
tossa que1·ida patria depende da 
,rientáção que ela tomar. E' ela 
4ue amanhã ha de ter nas suas 
mãos os destinos do nosso país. 
:Mas ah! de quantos perigos se vê 
cercada·! Como os inin1igos da 
Igreja procuram arrastá-la para o 
abismo da sensualidade, do lndife-

P 
ARA continuidade da açfto de 

Seu Corpo Místico, deixou 
Nosso Senhor Jesus Cristo na 

terra a Santa Igreja, a que confiou 
a missão de salvar as almas, de re
partir e de colher os frutos da Re
denção. A Igreja faz parte, por
tanto, do plano .. dJvi,n,o d~_ saly\Jcção 
do genero humano. , Jfste I?,t~no 
existe e se concretiza ria obra ·rea
lizada pelos sucessores de S. Pedro, 
pelos martires, pelos confessores, 
pela Igreja militante, unida á Igre
ja padecente e á Igreja triunfante, 

,.Pelo liame da Comunhão dos 
,antos. 

Vimos, no estudo sumario que 
.'ize1nos das herezias, que a conti
:iuidade de ação do Corpo l\1islico 

lie Satanaz tambem estava a exigir 
uma sociedade, incumbida de levar 
avante no n1undo o plano de per
dição engendrado por Lucifer, ca
ricatura çlo plano de salvação que 
nos trouxe o Messias. 

Si já no tempo de Santo Agos
tinho os maniqueus tinham reu
niões secretas, cujo ritual, cujos 
turamentos, cujo carater hermetico 
em tudo por tudo coincidem o que 
;;e passa no recesso das lojas de 
aossos dias; si em plena Idade 
Media. vemos essa mesma organiza
ção secreta como base de ação da 
heresia dos albfgenses, dos cátaros, 
dos templarios; si desde o inicio do 
Renascimento constatamos a pre
sença dessa associação oculta no 
insuflar da revolta humanista e 
do livre exame protestante; si o 
dedo desse poder secreto ·se faz 
notar no filosofismo, na revolução 
liberal, na revolução comunista de 
nossos dias, - bem podemos afir
mar que ê a maçonaria essa socie
dade que no corpo místico de Sa
tanaz exerce o papel que no Corpo 
Mistico de Cristo cabe á Sua Santa 
Igreja. Diz a sabedoria popular 
;iue Judas ê o "santo" do demonio. 
Com ef<>ito. assim como Deus não 

rentismo, do materialismo, da des
crença, das id~ias subversivas ..• 
Deus onipotente! só Vós podeis 
salvá-_Ja. Só em Vós colocamos a 
nossa esperança. 

Dignai-Vos atrai-la a Vós por 
meio dos suaves encantos do Co
ração Dulcíssimo de Maria nossa 
Mãe, e do Angelico protetor Siio 
Luiz Gonzaga. Fazei, Senhor, que 
os nossos jovens se dediquem sin
ceramente á pratica da piedade 
cristã, conheçam praticamente a 
cficacia da Comunhão frequente e 
diaria para alcançar e conservar a 
pa,: da alma e o vigor dó corpo, 
apanagio dos que conseguem li
vrar-se da escravidão das paii,:ões. 

Concedei-lhes o dom da fortale
za para vencerem o respeito hu
mano e estudarem à. fundo a Re
ligião. afim ele poderem um dia 
sanear a atmosfrra intelectual do 
país. e exercer uma influencia sei-
lutar na imprensa. na Co11Htiluiç:í 'l, 
nas leis. en1 tocla a esfera gover
namental, e preparar desta manei
ra o advento do Reinado Social do 
Vosso Sagrado Coração no nosso 
estrcm ecido Br,.,;iJ. 

(100 dias de inclulgcneia nos que 
clen,tmncntc recitarem a ora~:ão 
SU?ll'a). 

CapeJa-Batideri1 em honra 
do Beafo C!aret , 

Em Buenos Aires, os Missionarios 
Cordimarianos estão levantando 
uma ii;reja com os carateres de ver
dadeira basilica, denominada: San
tuario da Consola ta. o 'temnlo 
constará ile uma nave central · de 
J~ 60m. mRis duas laterais de 

5 20m. de larr;ura por uni; 50 metros 
de comprimento. Celebrando-se no 
ano passado o 75. 0 aniversario do 
tra11cit0 â gloria do Beato Antonio 
M:>r½ Claret. os m:55ionarios que 
e 0 ti\0 á fr-?nte da grandiosa con& 
1rur-ão. cui•~ram d2cl:uã lc Com;,a
t,·ono da. futura basilica. Per isso, 
e0 rolheram como lema a ser escul
pido no frontisplcio da igreia da 
C0n:00lata. as r:il:wra~ que ele pro· 
nuncio na fund'.lcão do me~mo Ins
tituto: "Virga ttÍa et bn,culus tuus, 
ip~a me con·so!a ta sunt". 

O que, porem. farâ resaltar mais 
:i. concticão de Compatrono do tem
po. é o Batistério dedicado, ao "Bea-' 
to. Jii foi inau<turado n0 aia 11 ile 
feVE'""f'iro do ano pas·~ado. Forma 
V"' r0rn.o C·º excecinn,il belº'<:'l. rle 
5 30"1.nor ~.60m. Fora da 1-:>:".'€'
_ia. mas unido a ela, tem entrada 
livre e independente de~de o local 
ÕQ-€X1J€diente da narc0uia. Junto 
cop, a nia batism<J.1. arti<>tica e pre
dosa. foi inauo-urado. nesse r~cin
to, um rico altar d·e marmore em 
honra do Beato Claret. 

i SCIENTIFICAMENTE 
1AS SUU FERIDAS 

· •· Pomada sccativa Sãó Seba 
tião combate cientificamente 
toda e qualquer afecção cuta
nea, como sejam: Feridas em 
geral. Ulceras. Chagas an tl
gas. Ec-zemas. Erisipela. Friet .. 
r::1s. Rachas nos pés e nos 
Rnios. Espinhas, Hemorroides. 
Queimaduras, Erupções, Pic'a
das de w.osquitos e i11:i~ct<J 6 
venenosos 

"})~ 
SÃO SEBASTta( 
siccATI.VA - ANTI P)AASltARI# 

Só PODE FAZ[R BEN 

LER E PROPAGAR O 

"LEGIONARIO" 
re 

E' DEVER UE TODO~ 
OS CATOLICOS 

"Vivem as associações da fideli-
dade dos seus componentes aos 
principioo que as regem. 

A Igreja é mais que uma associa
çã.o per ser uma instituição divi
na; tem seus princiPios estabeleci
dos por Cristo. Princípios divinos, 
base inabalavel de sua estrutura e 
assistencia divina prometida: "Es· 
tarei co~vosco até a consumação 
àoo. séculos". Por isso. podem os ho
menQ falhar, o que não periclita é 
a base. Donde o seu triunfo atra
vés dos tempos malgrado os seus 
inimigos e embora a infideli<lade de 
alguns de seus membros. 

Nem o sarcasmo dos céticos, nem 
a imPiedade dos maus, nem a vio· 
lencia dos potentados. nem a malí
cia dos sabioo, nem a impuden
cia dos devassos, nem o atrevimen
to dos ignaros, nada abalou a pe
dra que recebeu a prcmessa garan
tidora: "Tu és pedro. e sôbre e,;,ta 
pedra edificarei a minha Ii;reja e as 
portas do inferna não prevalecerão 
contra ela". 

Podem desencadear-se as borras
cas .. Pode tremer a terra, baquearem 
os tr0r.os, transformarem -se as 
republicas. aparecem e desapare-
cerem civilizações. o que é certo. o 
que é incc,ntestavel. o que é garan
tido é que a barca divina continua
rá a vogar lmpasslvel, certa de que 
nos cimos de seus mastros, flutua
rã imPâvida, a bandeira da vitoria 
final. apesar de no momento ape
naQ flutuar o Pavilhão da esperan
ça Cristo Deus Nosso Senhor no
lo ·garantiu. Vinte seculos repletos 
de transformações politicas e so-

. ciais, de maravilhosos inventos, de 
sistemas filosoficos, de. escolas !i
terarias. esperanças e desalentos. 
de contra.stes e· triunfos nos com

provam â saciedade que não foi _vã 
a promessa. 

Assim como o Sol ·afasta a. T onnenta 

~ valioso auxiliar no tratamento da Sifilis elimina as moles
tia: causadas pelas impurezas do Sangue tais como: Feri
das. Ulceras, Bobas; Reumatismo cronico, rebelde, muscular 
ou articular. Oeformaçôes e dores nos ossos dos braços e 
i:em:.s. inchações dolorosas nas juntas, Mortificantes dores 
de cabeça noturnas, etc. 60 anos de beneficios. afirmam a 1 1 
reputação deste Depurativo unico classificado "PREPARADO 
CIENTIFICO". Prcvina~se a tempo antes que seu mal se 
torne irreparavel e hoje mesmo principie a usa-lo. (18-EC) 

NOVA ET VETERA 

Protestantismo d e se ri stia n i za nte 
dispensa a colaboração dos homens 
e a historia da Igreja está a de
monstrar o papel providencial de 
seus santos e de seus doutores, -
do mesmo modo Lucifer não dis
pensa o concurso dos filhos de 
Adão - e a escolha desses auxi
liares não resta duvida que obe
dece a um crlterio· Inteligente, sen
do muitas vezes feita pessoalmente 
pelo demonio, como se depreende 
da tentação do proprfo Salvador, 
que Lucifer via ser um homem 
prodigioso, mas que ignorava fosse 
o Messias. 

• • • 
Lutero foi um clesses Instrumen

tos do pai da mentira. Vimos, ade
mais, em nosso ultimo numero~ 
como as forças secretas constituiam 
a alma danada da pseudo-reforma 
protestante. E se elas se achavam 
presentes no nascimento desssé 
monstro, não deixaram de acompa
nhar-lhe os passos através dos se
culos. valendo-se desse germe de 
dlssoluc:ão religiosa para realizar 
seu plano indireto e incompl<?to. 
que ê- o de imbstituir n verdarleira 
Igreja por uma. imitação simiesca. 
para em seguida liquidar e,ssa pro
pria contrafadi:o e lanc:ar o mundo 
no mai8 con1p1<'to natur:ili~n,o -
fim ultimo e compl<?to dns seitae 
secr<'tas. 

Com efC'itn. sei,-unrlÓ Ldii> XTTl 

nfirma na Bnc-ic-1ica "l-furnanum 

,Genus'?. "o sunremo <if>~P.Íí' cloR 

maçons é arrulnar ,..0mp}Ptamt?nte 

toda a disciplina r<?Ji!dnsa "' ~ocial 

1 

nascida de instituirõ<?s' c-ristâs. e . 
substitui-la p0r um,i riovn. •nlhai!a 
,;;eirundo suas ideias. e cu.1?~ leis e 

princípios fundamentais sejam 
fornecidos pelo naturalismo." 

* • * 
Foi o protestantismo a causa 

mais proxima ela doutrina do Con
trato Social, germe do socialismo 
e do totalitarismo modernos, tendo 
a revolução liberal como etapa in• 
termediaria. 

Aliás, constatemos um fato 
curioso: - Não foi Rousseau o 
creador do Contrato Social. Antes 
dele, um protestante, sob o pscu
donimo de Junius Brutus. exl}unha 
pela primeira vez a teoria do "con
trato'' como origem da sociedade. 

* * li! 

A ação desagregadora da here
sia protestante. de Lutero aos nos
sos dias, tem sido desenvolvida pa
ralelamente com os progressos do 
plano de perdição das forças se
cretas. 

Segundo o depoimento de auto
res catolico,;, que têm tratado do 
assunto, "a franco-rnaçonar'ia fa
vorece e algumas vezes ela propria 
funda as ··Sociedades· Bíblicas". Os 
pr0testant-çs não iniciados talvez 
acreditem \ que essas sociedades, 
aparentemente dir,~·idas por eles 
proprios. não sofram influencia 
Pstranha. '.'la renlidacle. elaec fre-
ouentrrnent~ nãn pa:-,~an, 1'1€ n1eros 

in~trun1ento~ e até n10s.n10 de s:e
tn1·er-: <ia f1·ancn-ln<t('nn:1ria··. <Ver. 
por ex<>mplo. ''LH Cité ,intiêllré
tienne au XIX siêele 00

). 

* '*' * 
1--\ss1n--i a.e-indo. oem ~nbem Of= sec

tario~ "PJ<? atrnvé~ d(' protestantis
mo estão concluzindn o,;; esniritos 

ao racionalismo e ao naturalismo. 
Já a revista maçonica "Latonia ", 
da Alemanha, dizia que "o prote_s
tantismo é a metade da maçona
ria". isto é, acaba por rejeitar a 
Biblia e por abraçar o racionalis
mo. Aliás, os proprios catolicos, 
submetidos á influencia protestan· 
te, caem no racionalismo, mesmo 
sem passar pelo protestantismo. 

Foi o que compreendeu o Gran- , 
de Oriente francês ao fundar a· 
"Liga do Ensino." e ao confiar a 
três conhecidos intelectuais protes
tantes a elaboração e a execução 
das leis escolares da terra de São 
Luis, na segunda metade do seculo 
passado. 

Dizia um deles, Pecaut: -
" A obra de secularização moral 

que as sociedades catolicas não 
realizaram no seculo dezesseis por 
via de reforma eclesiastica ou re
ligiosa, as sociedades catolicas ten
tam fazer por via de reforma es
colar" (G. Goyau no livro "A es
cola de hoje" - l.ª serie). 

Quer dizer, o que não fez Lu
tero. diretamente com o protestan
tismo. faria Quinet. com o laicismo 

escolar. 

De Quinet dizia Gambetta: -
"Fvi o promotor do· ensino leigo 
etn F'rança. ,: 1..; qual era a opinião 
(}p;;,se representante do Grande Ori
ente francêE junto ao. se.tor _do . .la,l
eis'lno escolar quanto a.o tmeio Tll~i~ 
eficaz ele com bate á influencia da 
rií·0.ia catolica junto aÓ· ·povo? 

"Para acabar com· toda religião, 
dizia li: Quinet na introdução ás 

· obra~ de :VIarnix. eis as d~a~ vias 
~ue se abrem diante de nós. Po
deis atacar. iunu,mente com o ca-

Catolicos que some>s, conhecemos 
a promessa, e não ignoramos a aua. 
realífü,de através dos teÚ1POS. Se 

·nela falamos e se nela Pensam0s; é 
porque .,) valor da nossa vida cristã 
provem justamente do nosso retor
no frequente âs fonte;; da nossa fé. 

participando com todas as veras 
d enossa alma, no aperfeiçoamento 
moral, intelectual e material da 
humanidade. nós, cat.olicos. proce
demos com homens e como cris
tãos. 

De nossa Participação no a.per
f eiçoamento da sociedade, não se 
julgue, porém, que Y-1,mos como 
ventoinhas. ao sabor das circuns
tancias, e cem risco ,proprio. Não, 
integrados realmente no pensamen
to da Igreja. de quem somos filhos 
diletos e não es1rnrios, vamos dis
ciplinados, não tanto preocupados 
cem o nosso pensamento individual, 
mas coin a doutrina da Igreja. Ao 
pensar. nos domínios dos principios 
e bases da sociologia, não nos con
~ultamos primeiramente a noo e 
áePois a Igreja, fazemos o inverso. 
primeiro a Igreja. e depois nós. 

Sustentamos 0 nosso Ponto de 
vista, enquanto pen.,amos lealmen
te. humildemente. desinteressada
mente que a Igreja assim pensa. 
F. o pensamento da Ii;reja, para 
nós. não é o Pensamento de um fl
loscfo, emiJora profundo, e nem e 
de um teól,ogo, tido por abalizado• 
F. nem até o de um e de outro jun
tos. 

Temos que o pensamento da !g!IC4 

ja é, antes de tudo. o da santa Sê. 
E' a vez do Pana. E' a voz d<IS 
Concilios. a · voz das ,.Sagra.das Con
gregações. E essa yoz !);9 é. sqmen-: . 
te no que nos a,gradâ; ou naqulld· 
que nos parece justõ.' Para hoo, a . 
voz da Igreja é a voz elos Papas de 
tod.0s os te,r. po.~-, ·e' ·_ein todas as 
cmestões E n?m Por serem antl
vr<>. c'leix<>m ele ser exatas. estsa 
p81<>was do apostolo S. Tiago: 

"Quem observa tôda a lei mM 
falto em um. D"11t'.l. (> réu do todo". 

Somos catolicos nas; questões 
politicae. e sociai•. se-mos cate-nem 
r.r~ contench,: filosnficas, catoliooo 
até nas fantasias inocentes. 

Não compôs S. Tomás Morus a 
sua "Utopia"? Andava a imagina· 
ção do martir entretida num mun
ão irreal, enquanto lhe doíam 8ft 
carnes. apertadas Por um cilicio. 

Cutolicos l,omos no pensamento. 
na ação, nos desejos; nos empreen
dimentos. catolicós pela manhã e 
catolicoQ pela tarde. Católicos de 
ncite e catolicos de dia. Catolicos 
na imprensa e catolicos na tribuna. 
Catolioos na Igreja e catolicos na 
ru.ic-. Catolico5 em. ,casa e,,,, catollcos 
nas assembléias. Catolicos em poli
tica e catolicos fera da Politlca. 
Sim, católicos sempre e em tôda 
parte. 

Ms.s católicos de Jato ê não n,pe-, 
nas de nome. Que vou eu dize-r, 
como catoiico. frente ao comunis
·mo? ao totalitarismo?. á democra
cia? Não tenho nada que me inquie
tar. Trata-se de coisas sociais e. 

(Conclue na 6." página) 

tolicismo, todas as religiões da 
terra, e especialmente as seitas 
cristãs; neste caso, tereis contra. 
vós o universo todo inteiro. Pelo 
contrario, podeis vos a·rmar de 
tudo o que se opõe ao catolicismo, 
especialmente todas as seitas crls~ 
tãs que lhe movem guerra; si a 
isso acrescentardes a força de im
pulsão da revoluç,w francesa, co
locareis o catolicismo no maior 
perigo por que jamais passou. Eis 
porque me dirijo a todas as· cren
ças, a todas as religiões que jã. 
combateram Hmna: quer queiram 
ou não queiram. se acham todas 
elas cm nossas fÜciras. pois que no 

· fundo sua exlstencla é tão irrecon
ciliavcl que a nos:-·a cc·m o domínio 
de · Roma. 1':iio s::o apenas r:ous
seau, Voltaire e Kant q,ie se acham 
co1n11osco con,,.r::i a ct<'rna op1·e~~ão 
(a Igreja catr.licn); s,t0 tarnbem 
Lutero. z,vin!:7lio, Cah·ir.o, etc .. to
da a l.egião <.lns c~plrHos qur. cotn
batem com scu 1 "'m p0. cr,m_ seus 
povos, contra o rnc.::;•rH) inhnigo 'lUC 

nos emban:;:i o~ ps,r-sos. Qae de 
n1ais lo~ico no -rnunc1o 'ric- f3.zcr 
um unlco .. feh 0 :l.ss rc,.-oJt,,,;3e,i que 
aparecerarn no 1r-,u-r)c:o n0·:::•\:."'S ul
timos seculos e <lo a~ r~l.i.nir em 
uma m(>~n,n :~·R. p:'l ... '1 cGn:::-cgJ.ir 
a vitoria sobre :i n.l!g;J,o da Idade 
Media". 

São deRse me.s.mo trc,,pingado as 
seguinteR palavrA.J1: - '' As seitas 
protestnntP~ !==:àn ng m"l ll".Jrtns 
abertas para se ,.._;r do crliatb
nismo". 

E Mons. Ketl<'ler, o ~,--. .. dê :':.,'· ,s_ 

tolo dos opera rios. em ., .. u !ivrJ 'A 

·.Al~1panh_a apôs a ;,·u,,rra Je 1x,,,; 
· "fotiie'ce · curiósbs ponn--,n()re8 
manobras dos secta.rio::-:-: rna·>•1;1 

par,;,·· fazer da· Alemanha uin v·, 

imperio protestante. 
: ··.··-~No plano _iQtertHl.<'ionn1. <li:,:ir 1 

, trenio Sue: - "O n1elhor n• ,:1, 
aP~cri:..:tifi n ir.P 't" ... 1•~ur"n2 é nr1 
tant1 ... ..s-1a." 
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membros de Diretorias de CC.MM. 
J ''º Lider Mariaoo'l' 

PUBLICADO SOB A DIREÇAO DO PE. WALTER MARJ.,t\U:X., s: J~~ --E J;>ES'!'INA,PO ESPECIALMENTE A TODOS QUE AR
éAM COM RESPOJ:llSABILIDADES NO ~OVIMENTO MARI~NO. 

* -Lider Mariano', 
CQNQUISTQU EM POUQOS ME;~ES A ESTIMA E QON.li'JANÇA 
:QQ$.·· .. Q~FE& MARIANOS E~ TODO O ~~lL. 

* ''0 Lider Mariano'" 
DA' ORIENTAÇAO SEGURA E ABUNDANTE MATE!UA PARA 
'f(:)~QS . QS SETQ~S- D~ YJJ?A . -MARIANA. . .. 

* ''º L -d M · - · '' _ .. 1 er ar1a-no 
PUBLICA-SE EM 5 SF;RIES: U VIDA RELIC.HOSA; 2> FOR
MAQ.\O; 3> FORMAÇAQ SOCIAL; 4> !NlCIAÇ40 MARIANA; 
ij), 0--ªGA.N~~ÇAQ Jj:. TEQNICA. 

1 •• ""~· li í?T • ...,,.,,, 

' 'º * Lider Ma .. iano'' 
11 BARATISSIMO .,... A§§+NATVRA PAS 5 SERIES: CR$ 8,00, 
.PQR, ANO. 
~· YElNP.I\ 'l'~EM TOPOS os ~u~~o~ ATRASADOS. 

CoJçJit, SãQ Luiz - Avenida Pauli!;ta n.~ 2,_3g4 - São Paulo 

Serviço ~e assistência reli~ i os a ... 
(Co!lclusão dti, 3-~ pág.) 

cimentos militares, dentro do esph 
·~ii·o de \ibergade religiosa e das 
tradiçi>e!\ fl!J.CiQfl!J._is; t>) - Cooi;>e
rªr- nª fç,1·maçli,o, rµgral do,s !].lunos 
d~§ ~nsHiuto§ mi\it:i-res ge ensino, 
preatando ª::;s!stencia, reHgi'osa, e 
auxjliando a adn:iinistrar a educa
ção mQral e civica; e) - Desem
Pe11har, elll cooperaç~o com to.dos 
os e.scaH\es de Ç9lll!!ndo. µillitar, ots 
"n(,<!rgos re.lac!onad0s com a, ai;sii;;.: 
t1;mci;i. @li!Pifitua!, !TIONJ,l e social dos 
mH!tares e de euas familias. 

A.rt, 3., 0 
- Q l'\erviçq de Ass¼!

t~c!a Religios,!, constituir-se-á., de 
08,Pl'llii.es militara~. sacerdotes o,q 

:ministros religiosos, per-te11centes ª 
qqálquer rellgiâo ou culto, que não 
a.te11te contr?, a discipl!na, a moral 
e a· lei. desde que sejam professa
dos. no ·mfnlmo por' um terço dos 
~{etiv~§ <!a§ ~n\g_ade.s a, serem çot~, 
t.emnlaqaa. 

Par<'.gr-atp Un\ç~ ~ Q§ cal).el_ªe111 
~llitarei;_ ~e.ve.rio s~r ~ril,sllelr-q~ 
]1a,to!l, ml go~o (lQS {!lrelwi; ~Plh 
t;leQ~-

Ai-t. 4 _ ,. - Os capelães militares 

1
. ~::~-~ton:z:e:::\~w:~n::::~~x::: 

nos quadros de efetivos de cada 
Ministerio, levando-se ew cc:mta as 
peculiaridades ãe organização d~ 
cada uma das forças armaoas. 

Art. 5.º - Os capelães militares 
})erceberão, para a siia m<!,nuten, 
ção pessoal, uma congrua corre:;i
pondente aos vencimentos de 1.º 
tenente e farão jus ãs vantagens a 
este conferidas. nos diferentes ca, 
sos previstos em lei. 

Par-agrafo unico - Os capelães, 
enquanto incorporados. não pode
rão ser nomeados para qualquer 
cargo civil ou religioso. estranho 
ás suas atividades relacionadas 
com a assistencia aos militares e 
suas familias. 

Art. 6.0 - Os capelães milltar-es 
não terão postos ou graduações. 
Pertencerão ao circulo de oficiais;. 
tendo assento imediatamente após 
os oficiais superiores. 

Art. 7.0 - E' extensivo aos ca
Pelães, Qt\,w<l0, em c<!,mpa111'\a. em-c 
h,H'Qa<;!('ls oy ng interjor qos qu<!,rs. 

CD N 6 R[GADOS 
CAPAS E GUARDA-
CHUV ;\S EM VARIOS 

PAGA,M:ENTOS 

Crediário Vimar 
DE: 

Vince, Marques & Cia. 
Rua Libero Badaró, 488 -

. 7.o ·an!far - Salas: 68-69 

TEL.: &-5949 _,. S. PAUL.O 

·teis, estabelecimentos e reparti
ções, o uso de fardamentos cons
tan,tes qo plano de uniformes dos 
ofjp\als, QU de distintivos de seu 
culto e sem insignias indicativas 
de posto. 

Art. 8.0 - Os ministros da 
Guerra, Marinha e Aeronautica. 
providenciarão. dentro em 60 dja,s 
a regulamentação do presente De
creto-lei. que entrará em vigor na 
dat11: de. sua pyqllca,;;ão, revogadas 
a§ d_\SJ?O:;;içqes etn Qontrarlo "· 

Indicador Profissional 
A D V O G A D O S M É D I C O S Dr. Cel~stmQ BQtu·roQ) 

Dr. Vkente M@lillc, 
~P. d1J ~. 23 .... ~.\! an~ ""' 

Sala ~u. 

Or., PJiniQ Corr.êil 
de Oliveira 

Rua Quintino Boeaiuva, IW, 3,1> 
tmdaT - Sala 322 - Tel.: 2-n16. 

D.-. Fr~11cisço P~ Reimão 
Hellmeist~r 

Rua São B<>nto, !24 ..... 1.0 anruµ- -
ilala 3 - N.: !-15'3 - S. Paulo. 

Carlos Morais 
Andrade 

Dr. 
de 

llaa 8<.njamim Constant 23 - 4.0 

~ ~ s..Ja 18 -, Td.: 3-.1883. 

Dr. Anto1"1ie F"v-akoski 
ADVOGAPO 

'Bn:t ~o. 30Z 
f;1:J1tft'QU - P~,-A 

INGENffFIRílS. 
Ãm•rl~ rt?ttra d" Pr-ado 

. ~qf,fflltlf~ A..F,~\,'fT~'TO 
~q.:,.~etµtil· ~: i:-o~ ,e;. 

sídência- eoleAi~. 
,u:,---- ~- W São 

Dr. Viçente de Paulo 
Melillo 

q,tNlÇA M~DJCA 
Çons.: R. Mare9~. 3,4 -. 6,0 ancliµ,o 

- Apart.9 6:l .,.,. 'fel., 4-85(!1, 
P.cs.: ·av Agua Branca, 95. ,,.. 

Tel.: 5-5829 

Or. Camargo Andrade 
DOENÇAS DE SENHORAS 

PARTOS - OPERAÇÕES 

Da Bcn. Pol"tuguf,,'>a, · d11 Materni
d,,k de S. Paulo 

C<!ns,: R. Senador Feijó u, 205 -
Tcl.; 2,2,141 - Oas 14 as 18 boi:~. 

Sá'-'o : Das 10 às 12 h1>r~. 

Re!;,; &ij ff.!rlael ue .Ç,!ll"f<!S, 451 -
'I'~.: H563 

Dr. Hugo Dias de Andrade 
Tratamento pre-nataJ <da criança 

e da ~estante do parto e d.a 
tactaçâol 

Cons.: Rua Libero 8adaró 13'1 -
cjas f5 ~ 17 bs - Tel.: 2,2:no 
Res.: Rua Thomé de Souza. 5J'l -
das 18 às ?O is. - Tel.: 5-0565. 

~-= 1-l{o, ~- fauJQ, ª.,.,. Te,J,: i-2622 

Cons.: Rua 7 de Al,riL 23:i ... 

º~ ~ às $ horas. 

Dr. Re,ynaldo Neves ' . . 

de Figueiredo 
QO HQSPJTAL I>.~S q,1NICA'$ E 
SANATóRIO SANTA ÇA'fl\RINI\ 
CIRURGJA DAS VIAS BIU-!\R~ 
Çons.: Rqa Marco~ 84 - 3.0 o
dar - Fone : ~-8717 - Das 14 'is 

16 bor~ 
Residência: Av. Pacaembú,. 1044 ..,. 

Fone : 5-2625 

HOMEOPAllA 
Dr. Artur Rezende Filho 

Médico homeopata di! C A. P da 
§orocabant1 Uhe.tor di"'tco do, ~ .. 
bu!atório Homeopático do Carmo -
Cons., R Senador feijó 205 - 1'e-
1etone : 2·0839 ..., Res.: 8-~'.ll-. -
Marcar hora. d"~ 3 a~ 6 bo.r~ ~o 

telefone : z~0839. 

~- ent1re cum cc esia .. 
Conclusão da 5,ª pag. 

por~to, do domínio JnoraJ. · Que 
<l~ ~ Igrej;i.. a r~speito? ;Então, pur 
que ter duvidas? Sim, há a inter
prf:41,Ção _da doutri~ d;i. Igreja. 
PoJ.S sim. Mas quem ~tar;i devi
da-mente autori%.do para essa inter
pretação? E os pastores da Igreja 
não falam? não orientam? n~o ins
truem? Então? 

Há, Por vezes, coisas qesagrad;í.
veis ne$te terreno. Enqua~to s,1,
cerdotes proyectpg, após longos E;s
tudos esp.ecializados em filosofia e 
teologia, têm o escrupuloso cuida
do na expcslção de assuntos d<>utri
narios .do pensamento catolico, e 
submetem os seus estudos a cen
sorCEJ devidamente qualificados. ve~ 
mos tambem pessoas ele ,cllltµra 

Contra a imoralidade pu· 
blica no Rio 

O "D1ar1o da Noite", do Rio, 
em sua edição de 17-1-1946, publi
ca em sua ,secção "Dia a dia", sob 
titulo "Apelo á policia", o comen-
4\rio que transcrevemos abaixo: 

"~ão datam qe b+>je oo reclamos 
dqs moraqores de Copaca)la,pa, 
lPaJ:1ema e Leblon, contra os exces
sos dos amorosos notmnos ·n!:l,que
leQ bairros. A imprensa ce>nstante
mente os regista, e, na verdade. 
até agora não se fez. sentir a ação 
necessaria. oq-rrigindo ãtos ofen.si-, 
vos á moral e ao pudor publico. 

Uma familia de quaisquer doo 
ba.il·ro-a mencionados está. hojê im· 
po'ssibilitada de sair , â nol.te ou 
mesmo chegar á janela de seus 
apartamentos· cu residenci:>.R. Os 
pares ele amorosos, em atitil':les rio 
mais. calmo e cínico despudor mul
tiplicam-se e comportam-se !-'orno 
se estivessem a coberto de vistas 
estranhas. São domesticos l'· tam
bem, rapazes que, ao m13nos pela 
aparencia, deveriam possuir melho
res sentimentoo de dignidade pes· 
soal. 

Nas praias, as cena" não ciife
rem Nos. bancos e á orla do ,n!l,r, 
os casais se conquzem com a mes
ma desenvóltura, provocando ve
xames e constrangimentos das nu
rperosas familias que ah csPaire-
cem. ne,-,tas noites de verão. 

~:qovamos daqlji noseo apelo ás 
aµtoriqacjeQ policiaL,. para reprimir 
esses atentados afrçnt.cso~ ~ moral 
nublica.. E' perfeitu,n<')nte 1nae,re
q!tavt)J o que se pa,~a ~ noite n11,
q1.1eles bairrós coin impunidade e 
aw,enci:i, de fücalilla<::ã? a!nqa nw,is 
inacrcdit::iveis. o poll~i.amento é!e
sapareceu cl~ :-:ias, níiP tendo· ps 
morado,es e fam1li~ par!t guem 
apelar e defe:qde-los, mujtas vezes, 
da reação· cíe nàmorados. épntra, cu: 
ili atttud~ não foi no•siy3J ca,lar a 
indignação e revoltll,. Vá utn cid~
dão pacato, acompanl'lado qe fami
lia. advertir u;n daqueles cinicos. 
Corre o perigo qe :sei· ai;é clesrcspei
tado. ou e;;l:lordoado, sofrepdo afron 
ta ainçl;i maior, aoe ollws c'.a esro
sa e filh:is. Oc es,,et,11:çi.:los preet'.n
r.laàos á noite. nas rua,s i; praias de 
Copacal:Íanà, 'tpaÚem\1 ,e Le_blo~ .. exi
gem assim providencia.e 1mecmtas, 
aue não Podem nem devem tardar 
para. preservaç:'\o dç, ·iecoro e da 
mor-ai publicos". 

piediamh ~ormaç&,p rel!~<:ll?ª ~~ 
Plet,a, cl~providos cle ®n.h~in\im@tl -
filo~fi®S e teolQgioos a Po~t!fi• 
ca1;em, com a, ma,ii;,' illlprqclen~ S!t 
gurança, sobre 868Wltos que reque,. 
rem o maximo cuidado e ·raspeit.Q. 

Temo,. lido muito artigo qEl ooJ~ 
mica em que se citam, em proi'1ê3.9~ 
fi.losofos e pensadores, doo ma1ª 
antigos !lPs má.is .. moclElrnos, tlll!S 
eni que ràramel"\te se lê algu!:\a _re
ferencia a documentos pontific1os. · 
Entretanto lemos em COLEelON 
DE ENCICLICAS Y CARTAS PQ!'l~ 
TIFICIAS, editorial Po'Qlet, p. ~g: 
"Nestes temPoS tão propic!o.s ~ §~
duçíj.o e a,o erro ,qril~ !t verdaqe 
e d.ifiinde-se clesqe a c{ttedra cl~ S. 
Pedro com os mais puros fulgl;J!'€6. 
Constituem as cártas-encicllcas. 
em nossos dias, o mais copioso dos 
meios destes ensinoo; renov~m · ª 
pristina tradição dos mesmos 2.pos-, 
tolos e dão cumprirµe:qto ~ren~ !l-º 
preceito dp Divino M~t+e: ~ns1naf 
a tod?,-s gentes"_ - , e "~ estarei c~n
vosco até ll, consumaçao dos SéCU 
lo><". 

Nenhum alimento se te paqe ~e· 
rncer, leitor, maia nµtrtt!vo, "'!;'().". 
m!i e lê". que ~m poµ~s 'V<!-~5 4~ 
pois do _EVangelho, enç<?µtr~rª1l e~ 
mo neste livro: "o carompo ll, ver 
dade, a vida". 

Sejamos, 16,~cos. .('>. pr<m1~:i, ge 
Cristo foi feita a Pedro e nao a 
qualquer filosofo. . Vivamos . do'8 
nc$ÓS Princlpl<>s. Qrgulhemosnot 
de 'nossa ancianidade cristã, ~g 
gloriosos os nessos brazões. Vfanir 
mo-nos de nos:,~ titµlos, 111.lS 
ho,ie ê !;lempre, se.ia, o~de fôr, sere
mos impirrt1.1rbavelme1,1,t€! ac~a, é!e 
tudo catoÍicos. isto é, -filhos a,man
tes e qec:ididos da ~anta Madre 
Igreja, em cujo seio Juremos mor• 
rer". 

DR. ·ouRVAL DO U;; 
VRAMENTO PRADO 

Cliniea de moléstias dos olhos 
:,__· C4'4rgia 9,ÇJJliµ- - Cons.: f 
Av. Ipµ-~qgi:i. ?1~ (8.0 @d~> li. 
- Tel.: 4a4581 ~ R~,; !.-V-

Angélica, 1408 = Te!.: ~0 ~?7?, 

ESCOLA TÉCNICA DE COMtRCIO 
DA 

Academia Mariana 
. .. . (Sob fiscalização federal) · 

Rua B.~rãQ cJe Parana\)iacaba n.0 50 

CURSO BASICO E GINASJA:t, 
CURSO TECNICO DE CON',l'A,lJl~U)A,~E 
CURSO DE CONTADOR. ADAf'fADQ 
Os exames q.e admissão reali?:am-se em fev~reiro. M~trt
cúias abertas para o curso de iclmi~s39. ªeççoe§ filª6Ç\lllP~ 
e femininas. 
Not~ : · o curso Comercial. não é re~~rva<lcy e~chl~lvamente ~os Congregados Marianos; oferece, PQfem,. V~nt.a,~e~ ID§\V 
peraveis· aos mesmos, assim como às, FU!la~ <;ie Marta. 

.,... •• "'V'{'!<'"<'.~ .t'.XY-'.XX'-lXXlll'.XX1f_:Xx%X:t:X'U}:ut:J:%X-:S:;tXXrJ·tX•r!>'l 

AUTO-VIAÇÃO ~ EMPRÊZA 

São Pau!o 
Cr.$ 

- Santos Ltda. 
20,00 

Oni~Us diariameµte ~e · hora em }!ora e~trç São fllulo-S1111tos 

SANTOS ~ f4l.!W 
Rua do Co~érdo N .. ~ • ~ua MiJ\J4 {li.º li7..<I 

F9ne : 6.-'1'l'l . f@né . i,a(l,'1ti' 
,.:.uxx:n:rx~-·"'........,.~ux=.:tt_x;t.O&;ª-~u~P>+-!t~_,,_tD 



,.. SãÕ Paulo, !-âe Fevereiro de 1946" 

f xpe~iente ~ a e ú ri a Metro~olitana 
b:tA 28 DE JANEIRO 

·Mohs. José M. MontPiro.· Viga
.to ~l:al, assinou o seguinte: 

INsPETOR Arquidiccesaiio do 
~ô Religioso _em favor d,J Rev
:mo. Pé. Beheci.ito Mario Calilzans. 

Móns. Manuel Meir.,ies Freire, 
V~lo Geral. assinou o seguinte: 

VIGARtô -- da paroquia de S. 
Pedro de Alcantara em favor do 
Révmo. Pe. :bom Poi!carPo Ams
taiden ÓSB; da paroquia do Éexiga 
em favor do Re'vmo. Pe. Carmelo 
Putórti; d~ parcqu!a de Vila_ Art.:ns, 
em -Jundiai; em favor do Revm•-'. 
Pe. Otavio Gurgel SDS; da paro
Qúlà de Cristo Rei em favor do 
Revmo; Pe. cíemente 1Je;;trqar; da 
paroquia a e áuarulh ,I' em favor 
ilo Revmo. _Pe. José Semperena 
CMF; da paróquia da Parada In· 
gleza em favor do Re\wo. Pe. 
Angelo Pozzani CPS; da pinoquia 
õe V. Leopoldina em favor do f<.ev
mõ pe. Ra!mu;,d'.J sul:r8.r:1a ':JI:I-P; 
da paroquia de Ibirapuem em fa
vor âó RêVtllo Pe. Antonio Klein 
svp; aa_parcquia de Vila Re~ente 
Feljô éth fávól' ao Revtno. Pe. Mar
tinho Séltz s\tb. 

V!OARIO COOPERADOR - da 
patoqúla de Santa óec1lia em fa· 
vót do Revmo. Pe. José Maria l<'er
na.ntles Cóllaço; da l)a.roquia c:e 
Bóífl Ji:'S\ts "do. Braz eltl _ favor do 
Remo. Pe. Esvigio Concilio; 14a 
pai'õqula àe cr!át-ó'·Rel em favo!' 
dó REmnó. Pe. Pedro Fuss: da pa
róqilia àe jabaquara em favor do 
Revmo_ pe. Mario Hlllesheim SCJ; 
dà !>aroquiã do Bexiga em favor do 
Révtnó. Pe. Ladislau Wawro,cki. 

PAC'Ol,DADE de tran=itir ple
no. uso de ordens, por 0!•.~ rli::i.s, em 
favor do~ RR. PP. frei ,\lexandre 
dé Bedõllt, João M. Ogno e Os 
vãidõ Mlilsoti.l. 

TRINAQÃO ~ em favor dos RR. 
PP. Jerontmo vermim, Angelo P,,z
zãnl. Arnaldo szelecs. A!iovaldo 
Luil! de Oliveira, Dàmião. Kl 0 ver
kamn. Justino corstJefis e Ceemo 
smul~en•. 

t\INACAO - em fav0r dos RR. 
pp. Ésvi,no Concilio. Jo~é, Gon
çalves. Vicente Ca':lrl~a. J0se Sem
périsna e :Manuel .. f:an.iü.r.10. · 

PLF.NO USO DE ORDENS 
por lim à'no. _ E-m favor dos RR. PP. 
Ylc'.ente Cabrita. José Ooncalvns, 
Frei joãó Evanltelista M de Pl
raéléabà. AnSéâ"lô tohr. Jahn,õrio 
fõ6hii:Ítàrc'lt. I.i.l.ci'3.t1o Rong-é e Jo~é 
w!iá: - llor trlntn dias. em favor 
do Revmo. Pe. Benigno Múnch. 

FABP!0ÜEJTI.Ô - rla Mro,..ula 
de V ÁrtaF.-'t~ac!o ém fa.vfr dó Rev
ln<."1. Pe. ArP"1ldÕ. Szelecz: - <la 
r: to{'fi\ia c1e Vila 'PJ'U~~n~ Pm fq
voi' dl} ReVIho. Pe. bamião Kle· 
verkamt1. 

DL-\ 29 DE J ANETRO 

, ,.ro:ns. Manuel Meireles FrP!re, 
fl,,-i,,-1..., r,.~ra1. assinou o ~P"'t11 '1te: 
l'PS~AL - p~ra lngrPs
ear ão novié'ia.ao dns RR. pt> no
rnli1i"<mos. em fà-Vni' do sr. cand!
õo '.Prôconio 17'~rrelrl't dP -Cr,.,..,ar<>:o; 
..... pat1 n,~&·~nr no n~viciii<'lo n().~ 
l'?'P, "PP. dn Vl'r!Jo Divino. 0 m fa
"t'Or do l"I' .• rnâo F'ranclsM ~nvn: 
111.,,.,, P1'>1 favor do sr. Olivio Auré
lio F"n~. 

Co1'T=-9!=U)R O"QnTl\"f APT() 

<'!a. reli1fll}sa-, da rréch 0 J3qrnneza 
<'le Í,in1i>lrà. e,n .. favor do RP_vmo. 
Pe, MahtM1 Ôt'(>~}):<': ~ li~~" r_al~e!o
~à- no Hm;nital C1ementE> FerrP11:a 
~m favor no Revmo. Pe. F.éhx 
... rhént-r- ss. ('C. 

EXAME CANONICO ..,... em fa .. 
vor dag religiO<Sas; Passiotlistas de 
s. · Paulo da cruz, com residencia á 
rua conego Eugenio Leite; Mlssio-
narias Zeladoras do S. Goração de 
Jesus, com residencla. á _ rua Cel
Melo de Oliveira; e Irmãziiiliá dá 
rm. concelção, coro residência á 
av. Nazaré. 

ERECÇAO CANONICA - de 
congregação Mariana, em fa 1/ór da 
capela de Barueri; de Pia União de 
Filha de Maria em favor da paró
quia de S. Judas Tadeu. 

B:gNÇAo DE IMAGE..'M, em fa
vor da ParoquJ.a de Pl.rapota. 

BENQAO DE CRUZEIRO. em 
favor dà paaróqiiia de suzano. 

PRübIS$AQ, em fa·;oi' dá paN" 
qu.ia de Vila Dom Pedro. 

AVISO N.º 135 

UNIVE~SilJADE C:-\ tóLJ ."A 
De ordem sup2rior cO;Jlun;c'¼mos 

aos revmos. SacerJótes, Re!igwsas 
e ao publico em geral, qúe estão 
abertas as matriculas pan, as pri
meiras Facuidades da li11iversidade 
Católica de São Paulo. No currell. 
te ano de 1946 fundo:iarão com to
das as garantias legais, a Faculdade 
Pault>sta de Direito, com o turso 
de bachàreiàdo eln direito e a Fa, 
cúldàc;lê de FiJ.osofia, Ciencías e Le• 
tras de São Bento com o cürso dé 
Filosofia,· Í\fatematica, Fisica Ge(r 
grafia e Historia, Ciendàs Sociais 
Letras Classicas, Pedagogia e Di. 
dática. 

Lembramos ás familias católicas 
o dever de apoiar esta iniciativa dos 
Exmos. e Revmos. Srs. Arcebispos 
Bispo da Província Eclesiastica de 
São Paulo sobretudo encamihhádó 
seus filhos á matricula nas referidas 

. .Faculdades, que está aberta para 
alunos dos sexos masculi:ws e leme_ 
nine.. 

Prete~dendo a Universidade Ca· 
tclíca ~xtender seus beneiicios cui
turais ás pessoas de todas as ela
ses mante1~á nas suas Facu,dades 
bolsas de estudo com direito a curso 
gratuito. Quaisquer informações po· 
<lerão ser pe.didas nas Secretarias 
elas Faculdades, que funcio:1am nes
ta Capital. á Avenida Higienopolis 
n.• 890, (fone 5-5207). 

O curso da Faculdade Pau!ista rle 
Dreito funcionará . na período da 

rnànhã (das 8 á.s 12ns.) e os cur· 
. sos da Faculdade de Filost>f;a; Cfen. '· 
cias e Letras de São Bento, no pe
riock da tarde (das 15 ás 18hs.) O 
praso para matriculas -terminar·á 
1mpreterivclme:1te no p:·,,xim 0 dia 
10 de fevereiro. 

São Pa11lc l.º de fevereiro de 19-16. 
<a). Mon,en!:or Paulo RoF·m Lou
reiro. 

Chanceler do Arcepi ,pado 

COMUNICADO 

B'é'nção do Eminentissimo Se11Í1or 
Cardeal Arc~bi5po ao r~vdc,. Clero 

e fitis da A"ciuidiocese de São Pan
io: "Dordo Duqne de C-axi;;s. Ao 
transpormOs linha equatorial com 

ótima viagem et>víamós bet:ção 
sa ci:ierida Arquidiocese. 

Carlos, Cardeal Arcchispo." 

r.o~-

Os Ms. do Coração de Maria na China 
(Conclusão d:'l. 1iltima pâgina) 

POPULAÇÃO 
ArdUa tarefa, por muitos concei

tos, é o p:retender-se determinar 
com preéisão os habitantes de 
qualquer região da China. 

o computo da população da Pre
feitura d-e Tun-ki é devido a um 
m1Sl;liOhado do fim do seculo pas-
13ado e vem reproduzido pelo Pé. 
Havret. Trata-se de calculo apro
·ltfmado, tomando por base o nu
mero dos Paocbang, i. é, ch'j;fes 
de 100 familias e o numero medio 
de pessoas por ·familia: obtem-se 
assim com o Pe. Havret, o resul
ta.dó de l!. ()05. 000 habitantes, para 
12mâ extensão territorial de 12. 000 
Kni.2. 

Estes montes de Hwei-chow-fu que 
tantas vezes têm servido aos pin
tores chinezes para suas paisagens 
mais tipicas, são de uma forma 
singular; rareiam as cordilheiras 
ou series ininterruptas de montes, 
estes pareéeµi antes emergir dire
tamente do solo, cada um por se
parado, dando a impressão de uma 
serie de gigantescos cones verde
jantes, sobrepostos. 

PRODUÇÕES 

Lt:GIONARIO 

-.... 

Em tôdas as nossas sé· 
ções e em nossas vitrina~ 
expomos os artigos de 
superior quàlidade oUJ 
of erecetnos com 

l 

•• 

Reduções Nolaveis 
Nôs artigos nãô redúzi
dos, com exceção de pou. 
cos, faremos 10 % de 
desconto nas vendas a 
dinheiro. 

RUA DIREITA, 162 -190 CAIXA POSTAL, 177 

.Seminário inter-americano de 
• • est·udos soc1a1s reunido em Cuba 

Aprovada a liberdade sindical pelos lideres catoJicos 
__ HAV.A,N,A - .<:N:. C.) - ô salá

rio familiar, as condições decen
tes de trabalho, a <lkltribuição justa 
dos bens da ccmunidade, a Justiça 
nos contratos de trabalho, são bens 
o"- podem e devem ser obtidos pa· 
cificamente. Tal foi o Principio as
S€ntatlo na intro,lução ao estudo 
dos movimentos cio trabalho e do 
sindicalismo, pelo segundo Scmi
nario inter-americano de estudos 
scciais reunido nesta capital. A 
cv.usa da justiça social s0bre todos 
oe. seus aspectos - expôs o Revmo. 
Pe. Reymond, do Departamento ·de 
Ação Social da National Catholic 
Welfare Conference - deve ser 
Promovida por meios. pacíficos; pa
ra tanto. impõe-se que os emprf· 
gi.ci0g e emp'.· -~ ... 10res se organizem, 
Se têm o direito de se associar. 
tambem têm a obrigação de se or
ganl11:ar. R,econhêcidos eétes prin· 
ciplos surge a questão das relações 
àos sindicatos trabalhistas e patro
nais com a Igreja e com o Estado. 

os sindicato,. antes de tudo. de
vem garantir o cu,lto devido a Deus 
como o devem os Estados. Em se
undo lugar os sindicatos devem 
ser corpos automos, independen
tes e nunca agentes do governo ou 
partidos. Ao expor o panorama l 
sindical dos Estados Unidos. onde 
não existem sindicatos catolicos. as
s!nalouu o soclologo que avia 14 

Anhwei é o chii., um dos melhores 
ela China. 

RELIGIÃO 
Seus habitantes são na quase to

talidade pagãos, professando um 
misto de Budismo, Taonismo e 
Confucionismo, com predomínio do 
Budismo. Cultuam sobretudo a 
Kwang-ti, deus da guerra e a deu
sa Kwan-yin. 

OS l\HSSION ARIOS 
Atualmente trabalham nesta 

Prefeitura sob a direção do Pre
feito Apostolico, Exmo. Monsenhor 
José Fogued, C. M. F.. mais nõve 

milhões -d-e -operatios slndicall2actos. 
O snr. Frank Fehtofi, da A. F. 

L. falou logo at>óS a Revmo. Pe , 
Reymond, afirmando que a Fede
ração em sua obra de auxilio ao 
operario, preecinde de toda a a.cu· 
vida polltlca. "Não confiamos na 
ar.ão polltléa = afirmou - porque 
mesmo que os operari0g partilhem 
da vHoria de seus partidos, so!rem 
outros, com a derrota dos seus". 
Insistiu a seguir na necessaria 
tlnlâo Para acumular Utna força 
ecohoin!ca cài:>az de resguardar 
prudentemente os . .üre!tos dos ope
ràr!Ol!. CltoU flnalmehte o trabalho 
social feito por Prelados e Sacer
aot'c'..q j\Tn•·• 0-~111ericat1os, ·a.sslnaltlnrlo 
cme a A. F. L. temPost... ett:i pra
tica os prinr.iplos e oostulados das 
En,.,icl!ca~ sociais, Tomou em se
gl!idà a l}àlavra o sr. !)avia Màc 
Donàld da trniâo dis Trabalhado
res do Aço. filiada á e. I. O. A 
força de organização na ~ua União. 

· n0s princir>ios g-enuino do sindica· 
lismo Que proiessam e na conjuga
ção d0s e1,forço~ sem · o predo
minlo rle nenhum extremismo. De
Pois dP rônaSf:,ir o progresso de 
sindicafümo noo EstMos Uuiaos 
fez ver que a e. r. o. oa procurar 
slnceramE>hte a reconciliação en
tre os interesses patronais e opera• 
rios P a deff'sa da c1itmlrla<le de 
trabnlho. reposar sua açã-0 nas En-

nicà.ção com seus missiona.rios da 
China, afinal, em 1943 o Superior 
Geral da Congregação obtinha esta 
resposta a um radiograma: .. n~ 
diograma de 3 de setembro de 
1943. Peklm. ,-Ao Superior do~ 
Claretianos. Roma: Monsenhor 
Fogued e Missionarlos, todos bem, 
saudam respeitosamente pedindo 
retransmitir suas familias boas no
ticias. Delegação Apostólica." 

O nutnero dé fieis de\>e ser no 
;,resente, aproximadamente uns 
2. 500 e cerca de 1. 500 catecurne
nos. 

cicl!c!l.8 de Leão XIII e Pio :xn. A 
finalliar sua _ breve Palestni, ~ 
gou o shr.. Mac Donald Uln tribu1 
lle reconhecimento, a-o esforço Q\ 
o.s snrs. Bispo.s e Sacerdotes Cà.U 
!icos fizeram no sentido de i'é!ioi 
ver o problema trabalhlstà no paij 

Encerrando o &evmo. snr. P& 
Reymond esclareceu que ambas ai 
organizações, assim como as inde· 
Pendentes, tratam ae fomentar 11 
cooperação e a solidariedade dO: 
fatores da produção, capital e tra· 
balho, sUgerindo m~ldas conc.f 
liàtorlM. com redl12ida lntervençãc 
estatàl. 

O presidente geral da confedera
ção -dos trabalhadores catô1le01" d-0 
Canada. snrs. Alfrea OharpentieJ . 
discorreu, a seguir, sobre a histo 
ria do sindicàlisrno canàdenae, e a.s• 
slnalou ª" intimas o0nexõea elo· 
confederados éatolicos canaden..~es 
cotn o movimento do trabalho dói 
Estados un!àos. 

o 

PRAÇA DA St N.o 183 
SÃO PAULO 

Fundado em 1917 

DACTILOGRAFIA 
T AOUIGRAFIA 
MeJlior Ensino 

Pelo :Uenor 

PR~COS e
AM1:MICOS 

TOMEM 

1110 ereosmae 
''SILVEIRA.'~ -Grande T 6111c6 Este numero, contudo, nos pare

)e um calculo minimo se o quiser
mos aplicar â situação demografl
ea ãtüal dã. Prefeitura. 1\,lesmo Su• 
pondo sõ dois milhões, obtemós 
para li.li Missões de Tun-ki, uma 
poptiíação duas vezes maior que a 
lo nosso Estado de Sergipe, ·numa 
extenl!âo que oscila pela metade da 
do nosi!!õ Estado -costeiro. 

A fonte de maior riqueza para 
Kimen exporta o chá vermelho; 

os outros distritos o chá verde. 
Pa1·a a classificação e embalagem 
desse produto, somente a cidade de 
Tun-ki ocupa, durante o outono, 
um termo medio de 350 operarias 
em cada um dos 80 Tse•hao, fa
bricas ou armazens que se dedicam 
á preparação do precioso chá para 
Os europeus. f 

Padres e dois Irmãos. Dois ardo
·. rosos Missionarios, os jovens Pa

dres José Sancheb C. M. F. e A d d iretoria 

Catarina 
o Instituto 
de Sena 

ASPECTO DA ttÊGIÃO 
Se o norte ela · ProVlhcia de 

Anhwei é uma imensa _e monótona 
olanicie. a l'égião da Prefeitura 
~postollca de Tun-k! estâ toda si
:uada entl'e monta,nhas, tànto as
sim quê seüs habitantes ufanafu-se 
em t'nhmar-!;e _õs ~ue vivem "em 
melr das de2 .~l montanhas". 

Alem disso encontram-se em 
Hwei-chow-fu quase todos os ce
reais que se cultivam na China 
central-: arroz, trigo, cevada, mi
lho. etc. etc .• 

Todas as terr.as ·de . .,eu!! vales e 
ainda as encostas accessiveis de 
suas montanhas estão cultivadas. 
Se~Ju·rózais e os campos cortados 
no relevei .. do solo sobrepõem-,ie 
como rampas.até grandes alturas e 
oferecem · ao viajante. com suaE 
curvas graciqsas e a variedade dt 
suas cores,· um espetaculo ao mes
mp tempo grandioso e encantador. 

j 
Sebastião ~o ler C. M. F. sucum-
biram já, !Ogo apôs os esperanço
sos ensaios, empreendidos com 
grande zelo, dedicação e intel!gen
cia: faleceram no verão de 1936, 
vitimas da Insolação tão terrível 
na China. 

Desde 1940 um novo reforço de 
m1ssionarlos espera na Espanha 
que se ·desfaçam, as dificuldades 
que até agora impediram sua par
tida para as missões de Tun-kl. 
Mesmo as noticias nestes ultimo~ 
anos foram nulas: dep.:,ls de mui· 
tà.s tentativas de se oor em comu-

Santa 
Comunica ás Exmas. Familias e _ás p~s 

amigas a mudança de residencia para o predio 
n. · 307 da Rua Manoel da N obrega. 

As matriculas para os cursos de J.M,dim. da 
. Inf ancja, .. Prjmário, F'undnmentàl C· . A.dmú.ão, já 
estão abertas para comecaa· a fnncio&Ull' 110 dia 4 
de Fevereiro proxin10. 

!Li. dt . .. ~ .- Ili'-----·· .. ·------------
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Nem Lutero, nem Bismark, nem Hitler 1 

Hildl'sh<'im: Praça do Mncado com Camara Municipal, Casa dos Templarios (seculo XIV e 
XV) e a Casa de Wedckind (á direita) de 1598. No meio a Fonte de Rolando, construida Pm 1540. 
O nazismo foi a mais abominavel negação das tradiçõPs cristãs da AlPmanha antiga. O reflo
rescimento da influencia catolica abre caminho para a restauração dos saudosos tempos em que 
a AlPmanha não tinha sido maculada, nem por Lutero. nem por Bismark. nem por Hitler. 

Da Alemanha nos vem a ati
na noticia do que os comunis-

as estão sendo estrondosamen
te derrotados em favor dos ca
tolicos. A0 mesmo tempo, na 

,., . 
Lontmua 
a nossa 

Baviera se forma um excelente 
movimento de indole monarqui
ca e anti-prussiana, que está 
sendo ardentemente combatido 
pelos remanescentes do partido 
nazista. 

em franco 
modelar 

sueesst' 

A solução para· o caso alemão 
consiste precisamente no predo
minio da zona catolica bavaro
renana, sobre a zona prussiana, 
massiçamcnte protestante e na· 
zista. 

Liquidação 
Semestral 

CASA 

Esplendidas ofertas 
em todos os andares! 

ANGLO-BR ASILE.IRA 
Sucessora de MAPPIN STORES -------------:-e···~-------.._.-.... ____________________ _ 

A Holanda no li Seminário Inter
~ mericano ~e · [stu ~ os Sociais 

HAVANA (NC) Na segunda 
s€ssão do dia 10 de janeiro PP. do 
II Semi.-1ario Jnteramericano de 
Estudos sociais, falou o R. Pe. 
Memme,.teeg, da Holanda, que de.s
c-reveu r11.pidamente o processo sin- . 
dical d,e seu país. "O movimento do 
trabalho - disSe s. Revma - co
meçou a consolidar-se em 1880. sem 
C!'Xater coll[essional. Contud!o, 
prontamente o socialismo marxista 
pode e;;tabE>lecer o dominio sobre os 
sindicatos ame~çando assim a fé de 
seUs membros cristãos, que final
mente decidiram separar-se e for
mar seus proprios grupos sindi
cias" l!.m 1940, os wcialistas t,i
nharri aproximadamente 320,000 
mJ:nbros; os catolicoe, 204,000; os 

Protestantes 160.000; e os grupos 
neutros 60.000. A Jerarquia, usan
do de sua jurisdição indireta, dispôs 
que º" catolicoa não tomassem par
te nos sindicatos socialistas, ain
da que estes tenham mudado bas
tante, pois não admitem conu· 
bios com os comunistas, Imedia
tamente depois da libertação em 

· 1944, os sindicatos dissolvidos pe
los nazis começaram a res5urgir, 
mas predominava a tendencia a or• 
ganizar-se em bases neutras, num 
chamado movimento unitario que . 
lego chegou · a ser fortemente es· 
querdista; hoje, estes perderam seu 
b1peto, e os operarios voltaram aos · 
seus antigos sindicatos confessio
nais. 

1 N s J nu ro or srnv1to soc1A1 
As matriculas para o Curso Pre· 

paratorio do Instituto de Serviç(I 
Social estarão abertas até 15 de 
março, das 9,30 ás 11,30 e das 20 ás 
22 noras, exceto aos sabados, em 
wa sede, á rua Quintino Bocaiuva, 
176, 3. º andar, salas 2081310, onde 
serão dadas todas as informações, 
bem cerno pelo telefcne 3-6275. 

Fundado em 1940, o Instituto de 
se-rviço social é uma escola oficial
mente catolica que visa a formação 

Na Tchecoslovaquia não 
ha mais escolas catolicas 

Ultimamente, foi dado á publi
cidade pela Secretaria de Estado 
da Tchecoslovaquia, um projeto de 
decreto sobre a educação. A publi
cação foi feita na primeira opor
tunidade que se apresentou, de
vendo o referido projeto !Jer sub
metido á assembléia, para ser apro
vado. O decreto em questão, clara
mente comunista,· visa á confisca
ção de tod_as as escolas catolicas 
existentes naquele país - cerca de 
2.400. 

Na Boemia e na Moravia o go
verno proibiu nas escolas catolicas 
a matricula de novos alunos. 

A seguir citarem~ algl\ns arti
gos do referido decreto. 

Capitulo primeiro, seção primei
ra. paragrafo 7. segunda subseção: 
"Fica proibido o estabelecimento 
de escolas particulares para jovens 
das varias denon1ina(!ões religiosas" 

T0rceira subsecâo: 
"AR Ordens Religiosas não têm 

o direito de erigir, manter ou ad
ministrar escolas de qualquer ,ca
tegoria". 

Paragrafo 9. primsira subseção: 
":\'ão é permitida a instrução re

!igios,a nas esc,olas. O ensino da 
relhdfio fica a cargo da familia". 

Paragrafo 1 O, subseção segunda: 
"Os membros das Orde,is Reli

giosas não devem ensinar nas es
colas ou administrâ-las". 

de Assistentes Sociai5 do sexo mas· 
culino. Curso de grande interew 
para ós que se dedicam ao aposto· 
lado ao serviço social, abre tambem 
largo campo de ação profissional, 
pois o Assistente Social encontra• 
rá grande facilidade para trabalhaJ 
junto a secretarias de Estado, Pre· 
feituras consulados, Tribunais, es, 
colas, estabelecim'ento~ Penais, em
presas industriais e comerciais, nu-< 
cle-0s de colonização e toda sorte de 
obras socia·s. De acordo com a le
gislação em vigor, para varios em· 
prego" publicos dar-se-á preferen• 
eia a Assistentes Sociais. 

O Instituto tE-m inspeção esta· 
dual permanente. 

O curso Regular consta de trê.! 
anos. e tem as seguintes cadeiras: 
Religião, Serviço Social, Moral, So· 
ciolc.gia, p.sicologia, Direito, Esta
tistica e Medicina Social, alem de 
circulas de studos, visitas sociais, 
estagios, pesquisas. o 3. 0 ano con· 
úste em um estagio em uma obra 
ooeial, para elaboração de um tra
balho de conclusão de curso. Antes 
do exame de seleção. há um Cur· 
so preparatorio, de frequencia. 
obrigatoria e duração de um mês. 

C.ondicões de admissão no cur· 
so Regular: idade entre 18 a 40 
ancs · curso secundaria ou Preparo 
equivalente: atestados de idonei· 
dade e saude, a.provação no exame 
de seleção. O numero de matri-. 
culag é limitado. 

Os cursoº funcionam diarlamen 
te. exceto aos sabados. das 20 hora~ 
em diante. 

Escassez de tecidos para 
vestes cardinalicias 

Noticiam de Roma que a grand, 
escassez de tecidos parà as vesta 
cardinalicias está preocupando se· 
riamente aos afamados alfaiate~ 
romanos, que durante varios secu
los vêm fazendo os trajes dos Car
deais. A escassez chegou a tal 
ponto que muitos alfaiates ofere
cem altissimas somas pelas vestes 

de Cardlais falecidos. 

O Cardeal eleito Stritch 
foi colega do Papa · Pio XII 

CHICAGO - (S. I. H.) - O 
arcebispo Samuel Alphonaus Strit
ch. um do~ quatro prelados recen
tempnte no!Ylcarlos cardEais da 

· Igreja catoli::a dC8 EE. UU ., aa 
o bispo norte-americano mais novo 
na ocasião em que foi consagrado 
bispo de Toledo, estado de Obio. 

Nove anos mais tarde ele se torna
va arcebisPo de Milwauk~e. Wiscon
sin. e em prindpios de 1940 a.ssu
mia a lirlerança espiritual de .... 
1.500.000 catolicos em uma das 
mais ricas sede<> do mundo. Isto oo 
c1eu ao assumir ele a caàeira arqui
episcopal de Chicago, vaga Pela 
morte do card,eal Mundelein. em 
outubro de 1939. 

o caroe(l.l eleito stritch comple
tou os seus estudos filosoficos e 
teológioos no Oolégio norte-.ame· 
ricano de Roma quando contava 
apenas 20 anos de idade. Foi orde
nado em Roma, por uma conces
são esPecial, com a idade de 23 

Circulo Operario de 
Jundiaí 

O Circulo Operario de Jundiai, 
dirigido pelo Revmo. Pe. Otavio 
Gurgel, S. D. S., acaba de publt
car o relatorlo das atividades d~s
envolvidas durante o ano de 194'5. 

Destacamos do referido re!atorlo 
o numero de 7. 069 inscrições, qua
se 10. 000 consultas concedidas .e 
30.000 pessoas atendidas nos va
rios ambulatorios daquele circulo. 
E' de se notar tambem, o grande 

l numero de im.pressos e folha>e vo
lantes distribuidos pelo circulo, 1 

numero este que ultrapassou a c~à l 
. a~ 200. 000 durante o ano passado, 

anos. Um de seus colegas nessa. 
ocasião era um jovem cham9tdo Eu
genia Pacelli. que mais tarde se 
tornaria o Papa Pio XII. 

Contando atualmente 58 anos dl 
idade, ocardeal Striteeà naceu em 
Nashville, Tennessee, e ainda con
serva um leve sotaque sulista ' De
pois de estudar no seminario Pre· 
p?ratorio de São Gregorio, e de 
completar os seus estudos em Ro· 
ma. onde se ordenou com tão pou
ca idade. tornou-se cura de sua 
Diocese natal de Nashville, ond1 
serviu até ser nomeado bisPo dt 
Toledo pelo Papa Benedito XV 
com a idade de 34 anos. o que veit 
torná-lo o menbro mais jovem da 
Hierarquia americana naquela épo
cz. 

Como presidente da Junta de 
Congresso catolico Nacim1:1l- o ar
ciebispo Stritch dirigia o recente 
movimento nacional nos EE. UU. 
em favor da remessa d-e generos em 
conserva Para os povos da Euro
pa e da Asia. 

Angarion tamhem prestigio co· 
mo presidente ao comitê de BispOE 
Americanos "obre· os Pontos de Pa, 
do Papa.· estabelecido em 1941. e pe
lo sentido resoluto de seus inumt 
ros sermões escritos e falados. se 
i;mndo o,, quais a lei mora] é a uni· 
ca base verdadeira e dUl'.<w.oura dr 
ir,divlduo. dll familia e d' vida na 
cional e internacional. 

LER E PROPAGAR O 

"~EGIONARIO., 

E" DEVER DE TODOS 
OS CA'J:O~ICQQ 

f' 
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NOM[ADO O NOVO 01sro U RIO[ IRAO rRHO Ainda a ques

tão eleitoral O caso grego parece resolvido. 
O "camarada" Vü,:linsky denun
ciâra ·à ONU, e ao mundo por melo 
da ONU, a opressão ~xerchla pcla 
Grã-Bretanha na Gr2c·1a, e p,:õira 
corat1r· a atitude britanica a ~an.
çâc das Nações IJn i<las. Acr-,tsccn
tot.. que o assun-ro era ,Ja a~c;o-19. 
da ONU, porquanto a at·~a<;ão in
glesa punha. en1 rise0 a seguran<;a 
mundial. Em outros ~erm0~. o que 
se passava na Grecia era <le ral 
maneira grave, que a URSS preYia 
a eventualidade de lan<:ar o mundo 
inteiro em uma nova catastrofe. 
para fazer cessar os insuportaveis 
abusos dos britanlcos. 

Acontece que o representante ca 
Grecla na Organização das N'a<;õ<~s 
Unidas se levantou, e I protestou. A 
Grecia - no cas•.) a grande vic;ma 
- não sentia soo!~e a propria pt-~le 
a pressão do guante britanic:o. Peio 
contrario, achava que as tropas 
inglesas estabelecidas em territor10 
helenico procediam de mod-J admi
ravel. A Grecia dispensava. pois a 
"defesa" que a Russia se dispunha 
a fazer, de seus interesses. E de
clarava ao mundo que, SE era por 
ela que nova guerra se declara,·in, 
a guerra seria sem qualquer mouvo 
plausivel ou verosimil. 

• * • 

Iso equlval!à, e
0

vldentemente. a 

chamar os russos de mentirosos e 
hipocritas. Com efeito, se era ver
dade o que dizia o representante 
grego, como qualificar a atitude 
sovietica? 

O "camarada" Vishinsky, cuja 
lingua é solerte, retrucou: Disse· 
que o gove.rno grego é de fanca
ria e não representa a opinião. 
Pelo contrario, era imposto pelos 

,. 1· '"se.s. O que equivale a chamar 
e, c.-presentante grego <'le tartufo. 
E condecorar com semelhante epi
teto o governo inglês. 

• • • 
Percebeu-o o sr. Bevin. que res-

9ondeu com igual prPste:m.: o~ so
'Yiets ·mentiam (sic) em suas, ale 
gai:ões, (sic) caluniavam a fogla
terra. adulteravam fatos etc. etc. 

O sr. Bevin terminou 'por pedir 
que. sobre a pehdencia, se p·ronun
cla.AAem os membros do Conselh-11 
d.a Organização das Nações Unidas. 

• • • 

Sua Santidade o PaP.a Pio XII 

nomeou Bispo de Ribeirão Preto, 

D. Manoel da Silveira D'Elboux. 

Bispo Titular de Barca. S. Excia. 

Revma. é o 2. 0 Bispo da. Diocese. 
e sucede a D. Alberto josé Gon

çalves, que a fundou. 

S. l'Jxcia.. 11evma. foi Bispo Au
xiliar do fundador da Diocese e 

com à morte deste, foi eleito pelo 
Cabido Diocesano Viga.rio Capitu

lar de Ribeirão Preto, cargo em 

que o encontrou a nomeação da 

Santa se. 
D. Manoel da Silveira D'Elboux 

goza em Ribeirão Preto da mais. 

alta e carinhosa consideração. En

quanto Bispo .Auxiliar e Vigário 

Capitular, deu sobejas provas de 

uma atividade incansavel. 

Fundou o Circulo Operario RI-

que conta jll. com beiropretano 

2.000 socios; abriu o Seminario 

Diocesano Maria Imaculad 

mou a Igreja de São Ben 

tivo a Jesus Sacramentado, e !nu· 
meras outras obras, alem de, com 

a aquisição do "Diario de Noti-

irão Preto de um 

dlarlo 

do «D a 11 y W o r k e r» 
NOVA YORK, (N. C.) - Lms a:graça eantifica~te e sobre a Vir-

F- Budenz, diretor ge;rente dú or- gem Mai:!a.:.D,m:imte.: 45 .. ,m,inú~,a 
gão comunista "The Dailf W~i·ker" conver~ã.o fól · um apelo a· Bucienz 
e-. durante muito·s anos um d~ para que voltasse a fé. sucede-
chefes do movimento opera.rio nos riam~se .os anos ,i,em intercambio 
Estados Unidos, foi recebido · no algum. de . correspondencia, com 
s§io da Igreja Catolica pelo Exmo. exceção de um editorial que aPare-
_Fulton J. Sheen, da Universidade ceu em "The Daily worker" com 
foi noticiado. e, titulo: "Resposta a Monsenhor 
CatoÍica da América, conforme Já S'heen". Pouco depois o sr. Bu-

A recepção teve lugar na festa áenz procurava o prelado e ele e 
da Maternidade da Santissima Vir- sua famili·a nomeçaram a · 
gem: em seu altar na catedral de ' ser ms-
S. Patrício Depoi~ do :-etorno á fé truld0s na fé. 
dos seus maiores. Mr. Budenz re- Ao voltar ú Igreja; declarou o sr. 
nunciN1 á direcão de "The Daily Budenz: 
Worker" e rompeu "nccessrria
ment(' to<las a:s suas relações com 
e movimento comuni..ta ". 

A historia desse retorno ao cato-
licismo começou ha nove anos, 
auando o sr. Budenz escreveu um 
1;mgo arti~o em "The Daily wor· 
ker "atacando" Mons. Sheen e a 
posição catolica perante o comunis
mo. · Em reso~sta, Mona. Sheen pu
blicóu um folheto intitulado "O oo
munismo contesta a~ pergunta~ de 
um comunista."; e em que. entns · 
outras coisas. dizia: "Quanto mais 
leio acerca do comunismo, male 
me convenÇo de aue seus Propagan
di.,taQ mais zelosos não sabem qua · 

(Conclue na 7.ª pagina) 

l 

A posse do novo Antlstite sera, 
no dia 28 deste mês, entrando nesse 
dia S. Excia. solenemente na Ca

tedral dessa cidade. 

* • • 

Felizmente continua a repercu
tir de modo' desfavoravel nos ~ir
culos catolicos o pessimo sistem11 
eleitoral instaurad_o pelo governo 

O Exmo. Revmo. Sr. Dom Ma- Linhares sistema este que ag1·:,.vow 

noel da Silveira D'l<~lboux descen- de mod.; c~nsideravel os inconv,i-
de de tradlclon:;.I familia catolica, nlentes Já muito salientes da iegil:I· 
tendo ingressado muito jovem na la,;ão anterior. 

Assim, o distinto escritor M,·s-
carreira eclesiastica e, tendo con- quita Piro,_ .d, na edição de "V'I· 
cluido seu curso e recebido as sa- zes de Petropolis" de dezeni'brô de 

gradas ordens no Seminario Pro- 1945, enumerando as reivindica-
vincial de São Paulo. Foi seu or- ções que .os,catolicos devem apre-
denando O grande e saudoso Dom sentar em ma.teria eleitoral, es• 

Duarte, que lhe conferiu o Presbi- creve: 
"4. Pr•opor_ aos poderes compe-

terato em 1931. Pouco depois, foi tentes a reforma da lei eleitoral ne 
designado para Coadjutor da Paro- que concerne á, votação· e á, apura.-
guia de ~anta Cecilia, periodo este ção por cedulas partidarias. Em 

tal sistema não é possivel votar'_,em durante o qual manteve intimo 
consciencia porque, ordinariam'en-

contacto com o "Leglonario", de te, o eleito'.r desconhec~ a maioz 
que esta folha guarda grata recor- parte dos nomes que compõem as 
dação. chapas dos pai;tidos. Se prefere al-

N este cargo, escolheu-o a confl- guma é apenas porque nela encon-
trou um nome de sua confiança.. 

ança do grande D. Duarte, que o Mas, para votar, com satisfação de 
nomeou seu secretario particular. O sua consciencia nesie candidato 
tato, a discreção e a piedade do que conhece, é obrigado a votar, âe 
novo secretario lhe grangearam a cega.a em mais outros dez, quinze, 

vinte.' ou quarenta, que não conhe· 
amizade sincera e fervorosa de S. ce e até em alguns que con~ 
Excia. Revma., que fez, um vei-- ma.a que, se fosse livre, não sutra.-
dadeiro sacrificio, quando renun• garia em hipot~e nenhuma! ••• 
ciou a seus serviços, nomeando-o Sob .a_ lei atual, é possivel e mesmo 

provável.que, em algum Jugar, pelo. 
ministro do Seminario Central Aa ,. efeito _das chapas, organizadas maia 
Imaculada Conceição em ¼l!lll>. .. para atrair grande numero ~ 
Ainda neste· cargo_ as. raras qU~; , tll~i~ore~ .do . que para exprimir 
lidades de D. Manoel D'Elbowi:: Sff,,; ,· ,prin.çiJ)ios ideologlcos, votos de ca-

. . tollcos tenham ·ajudado,· indireta-
fi_zerain .. \le tl!,l m.aneira .sentli- .. que.· ·mente, a eleição de· càn:didatôs · ãn-
foi ·em 1936 promovido a Vice-Rei- ticatolicos, ...:_ esquerdistas ou mes-
tor. do Seminario, e em 193.7 subs- mo com~nistas - incÚ1idos talves 

tituiu o pranteado Arcebispo . D. 

José Gaspar, no cargo de Reitor. 

Foi daí que -o transferiu a Santa 

Sé para amparar a gloriosa ancia

nidade do Exmq. e Revmo. D. Al

berto José Gonçalves para quem o 

atual Bispo de Ribeirão Preto teve 

o desvelo de um. verdadeiro filho. 

sub-repticiamente, nessas ~ha~-i 
Fora isto . exatamente, no ea~to* 
que a Liga Eleitoral catolica ti
vera por principal fito evitar, que.t; 
incentivando o alistamento eleito• 
ral dos seus correligiona.rios. q~ 
combatendo e reprovando a inscri
ção de catolicos em partidos aau,.. 
catolicos. 

E' de supor que a e.xperi,encia 
dessas eleições seja. frutqosa, U111. 
de seus beneficos resultados seria. 
obt.er que. no pr.oximo pleitõ pani. 

preenchimento dos cargos ' esta

Fez-se a votação. E a maioria 
elo!! paises se manifestou a favor 
dos britanicos. Então a U R S S 

ameaçou de se retirar da Organi
sação das Nações Unidas. Estavam 
as coisas neste pé, e as Nações 
Unidas mais do que nunca se sen
tiam Desunidas, quando intervém 

Stettinius, com uma formula. Já 
que a URSS não aceitava o pro
nunciamento da assembléia; jâ que 

de outro lado a Inglaterra exigia 

si na<la de comunismo, razão pela 
qual creio que muitos comunistas 
af:em de boa fé; entre eles incluo o 
sr. Budenz". 

DAS SENSACIONAIS 

OFERTAS DA NOSSA 

duais, fosse ministra.da .a todos 011 

catolicos, por seus dirigentes po1~ 
ticos, nitida, precisa 4;1. positiva ori
entação eleitoral. Outro, que fosse 
assegura.do a cada um o direito de 
votar em quem sua consciencia lhe 
aconselhasse, e em mais ninguem. 
S6 assim estariam capacitados oe 
catolicos para se utilizarem · dos 
seus votos, de acordo com os pria
cipios que ·Os · regem, no interesse 
do bem publico, sem nenhuma vio
lentaçã,o, mas tambem sem hesita• 
ção nem insa.tisfação de suas cona
ciencias. 

(Conclue na 2.ª pag.> 

A troca de i,déias continuou em 
uma refeição, em que a conversa foi 
começada com uma dissertaçiw so
bre a constituição sovietica. Mon
senhor Sheen negou-se a comentá

la, dizendo que preferia falar eobre 

Falecimento do Cardeal 
Arcebispo de Gênova 

Apenas havia o Sumo Pontífice Pio XII completado o 
Sacro Colegio, e já a morte abre uma clareira em suas 
fileiras. E' o que anunciaram telegramas de Roma, co- 1 

mentando o falecimento de Sua Eminencia, o Cardeal Pie· . 
tro Boetto, Arcebispo de Genova. 

O eminente Purpurado, que era filho da inclita Com
panhia de Jesus, expirou aos 75 anos. Desde 1935. era 
membro do Sacro Colegio. Desd~ 1938 ocupava a séde ar
quiepiscopal de Genova. 

Essa séde era extraordinariamente dificil de governar, 
em consequencia das dificuldades que problemas locais 
criavam para a administração religiosa. Tudo isto não obs
tante, o, Cardeal Pietro Boe_tto conseguiu manter intacta e 
firme· a sua autoridade, e administrar com geral aplauso os 
interesses espirituais daquela cidade. 

O Cardeal Boétto, alem de homem de ação de .rele
vantes meritos, se notabilizara por sua piedade e alta iia.
pacidade intelectual. 

Venda Especial de Verão 
OFERECEMOS PARA FORRAÇÃO DE 

APOSENTOS ou TAPETES LISOS 

P assade-iras Largas 
EM TAMANHOS EXTRAS E 

TODAS AS CORES DA ÉPOCA 

QU~LIDADE BOUCLÉ 

Lg. 200 por 279,00 

250 360,00 

300 450,00 

QUALIDADE LA l.ª 

Lg. 200 por 378,00 

:1 250 " 530,00 

" 300 " 639,00 

EM TODAS AS NOSSAS SECÇÕES 

HA OFERTAS DE REAL INTERESSE 

R U A D l R E l 'l' A, 162-190 

Missa para a tripulação 
do "Franklin Delano 

Roosevelt" 
O Revm.o. Pe. Joseph T. o. Ca.1-

1~. S. J., Capelão do porta
avioes "Franklin Delano Roose· 
velr', fundeado na Guanaba.rá ofi
ciou mi8:ll!- esPeeial na Igreja' d& 
Candelar1a. Essa solenidade reli<>io
&a. _foi assistida ·por mais de mil ~fi
cia1s e marujos catolicos, tripubntPs 
do maior porta-aviões do mundo 
com a presença das guarnições doo 
destroyers da marinha americana 
"Sellars" ,e "Douglas H. Fox" que 
vieram ao Brasil para as solenida
des de Posse do general Dutra. 

O Revmo. Pe. Joseph Callahan 
conhecido como "Capelão Corajo~ 
so". é ·um do~ heróis da guerra do 
Pacific<?. Segundo crença geral. in~
pirou a tripulação sobrevivente de 
um- grande porta-aviões a ·salvar a 
belonave Presa das chamas ,quando 
atingida pelos aviões-suicidas ja
poneses, aseistindo aos mortos dar.
do consolo· aos feridos e empunhando 
ele proorio uma. mangueira.- o. pa. 

.. dre. callahan. com. sua ação héroi· 
ca, foi elemento decisivo no salva· 
merito elo' grande barco·. S. Rev-
,ma. , foJ. ,con_de,corado POT ate rl~ 
bravura pela marinha dos ESt'.-lcl--s 
Unidos, onde tem o po.to ele ca1i ·. 
U....t.aQlmte. 
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esse µrõnuncia.Jnento, resolvla-:se a 
QUestão suspendendo a vota<;;ão. 
, P~s võtos jâ. apurados, via-se 
~ a Inglaterra venceria, Mas 
!como ne.tn todos ·OS votos estavam 
~s não havia julgamento. E 
i9e atendia simultaneamenté á. !n
•_giooet:J:a e a. Russia. . ~ . 
r ~te, o "arranjinho", 
pêlO é}iUê tetil d.e pretm.rlo e de for
'Ç8,Ôo, iembra brlncaá.eiras d e cri
ânças. Lembra contédia. E, para 
jaoontuar bem a teatralidade de 
qaanto ocorrera, a coisa terminar 

;assito.; 
~ "'Bevin · e Vishinsky então troca
•= u-m cordial aperto de mãos. 
f.Em seguida Bevln apertou a.s mãos 
'.~ $tettinius, e os três estadistas, 
aindà de mãos dadas, levantatàm
'ee i;mra recebei." grandes a.pi.a.usos 
de todo o bonselho e foram cor• 

: <lialmente ' cumprimentados pelo 
· :ministro do Exterior dá Greci:t, 
pela maneira feliz cofn que foi en• 
~ o assunto." Terminam as
ilim os espetáculos, com aplausos 
c}a. Plateia, e os a.tores de mãos 
~ fia cena. 

Pou;eo antes, vl)tl.vam de 1ado a. 
iado as fujürlàs. ,;, . .._ -

\ 
Do ponto ele vista moral, a que 

chegàmós? Illglatet•ra, Russia, àre~ 
cià., dlssei::am-se mutuamente as 
mal-ores injurias. Até o delegado 
:do Brasil teve sua parte na distri• 
búiçâo de grosserias do camarada 
Yishinsky. Ortt ou todos mentiam, 
e· -neste cásO ~ tribunal não tem 

·idoneidàde. Ou todos diziam a ver
dade, C' neste c:i:so as injurias eram 
merecidas, e ainda continuamos 
em que o tribunal não tem autori
dade. Ou só mentiam alguns. Es
tes, ou seriam os soviets, ou os 
britanicos. E, verdadeiràmertte ai 
está um caso em que não .se p'ocle 
·diZer "entre les deux mon coeur 
-balance". Com efeito, os soviets 
mentiam evidentissimainente. 
- Isto posto, pr9ssigamos em nos
sos raciocinios. Se uma potencia, 
evidentemente mentirosa, tem o 
direito de suster qualquer julga
mento que conlra el'à se pronuncie. 
<:lom que direitQ àmanh5. se ha de 
querel· levar até o fim algUrn jul
gamento sobre pendencia ocori:ida 
entre Monaco e Andorra, ou entre 
S. Domingos e Haiti? 

Por outro lado, se um dos jUizes 
6 tão francamente, tão desàbàlada
mente iníquo; se por outro lado ele 
6 tão 1'.orte que contra ele nenhum 
JUlKamento pode prevalecer: do 
!lUe vale entíio a ONU? 

O maior agressor de nossos dias, 
Aa- AS!a com9 na Europa e atê na 
lndonesia e Afr.lea., é sem duvida 
a. URSS. Ficou provado que cort
U-a esse a.gressor a ONU é 'impo
tente. o que equivale dizer que a 
9~U: ta.mbem não vale nada. 

~ . . 
E com :lato se· confirma nosso. 

tese, de que sõ n1ediante a ptesl
dencia suprema do, Santo Padre, e 
D.a. atmosfera da civilização cristã, 
QS povos catolicos podem encontrar 
a possibilidade de constituir um 
organismo internacional que seja 
justo, imparcial e espiritualmente 
forte. 

1\Ia.s ha um plano mais inviavel 
do que este, no mundo contempo-

.. . ,. 
~o isto significa, não que deva
mos encarar com má. vontade a 
PNU. m.a.s que devemos reconhe
cer com melancolia sua visceral 
impotencia. E' precisamente este 
e ponto de vista· do Cardeal Grif: 
fiR, na entrevista que concedeu aos 
representantes catolfoos acredita
dos na ONU. 

Disse ele que: "ha umã grande 
et,perança. de que, com o auxilio 
ele Deus as nações uniêlas conse
guirão restaurar a ordem no mun
do". Preveniu, entretanto, que 
•quafsquer acordos, conferencias 

. IMi· cartas não beneficiariam a ca.u-
• da. ·paz se não forem baseados 

. /_ --. vóntaae de Deus". 
~,~ ,, . 

* ... 
Uma not!éia informa que "no re

,mto da Assembléia Geral da Orga-

. .CConclue tia 'i," p~na) 

\ 

t 

Ainda a lei eleitoral 
· Os delegados catolicos á Assembléia das 

Nações Unidas, não tentaram até agora coisa 
alguma para dar â Santa Sé uma situação con
digna no ambiente internacional criado pela 
instauração da O. N. U. Pelo menos, tiveram 
eles, entretanto, a delicadeza de i;ealizar uma 
visita coletiva a Sua Eminencia, o Cardeal Grif
fin, Arcebispo de Westminst·er. E, nessa oca
sião, dele ouviram palavras memo1·aveis, que se 
ajustam exatamente ás conside1·ações que o 
"LEGIONARIO" vinha fa:tendo acerca da re
fol'ma da recente lei eleitol'al. Disse S. Emi· 
nencia que ''a democracia. tinha em diferentes 
lahios diferentes significados''. E acrescentou: 
"E' falso descre\ter a democracia como um sis
tema em que a liberdade é recusada ao indlvi~ 
duo e onde as eleições se realizlim sem qmi a es
colha de candidatos seja permitida aos eleito
res". Não sabemos a que proposito Sua Emi• 
nPncia abordou este assunto t;lo particulal', por• 
que o resumo telegrafico de seu d!scurso, feito 
pela "United Press", era dos menores. Não sa
bemos em que Turkesta.n ou etn que Bessara• 
bia saiu uma lei assim, que chegasse a impres
sionar o ilustre PlH'purado. O fato é qtté no 
Brasil tambem existe tal lei, embora o Cardeal 
londrino não a cohheça. E seu conceito . M 
ajusta inteiramente a um dos assuntos mais 
palpitantes de nossa atualidade política. 

* • • 
Voltemos, poàs, á questão da lei eleitoral. 

Lembro-me de que no .ultimo artigo escrito so• 
bre o assunto, mostrei que, se à indicàçâo dos 
candidatos para as chapas partidarias fosse 
feito por meio de votações intertrns nos parti
dos chega.riamos rapidamente 6 ultima degra
dação politica. CO{U efeito, em to~o~ os pa~~es 
do mundo se re"oi\hece que a paix~o poht1ca 
de tal maneira tende a falsear os resultados 
das urnas, que os pleitos eleitorais se cercam 
dé todas as garantias dos mais graves atos da 
vida oficial. Afafsta-Se de tudo quanto diz rPs· 
peito ás eleições, qualquer possibilidade de in· 
fluencia partic~arhi. São os niàgistrados que 
desigti.'âln os mesarios. Estes develll ser fao al)o• 
Jiticos quanto possivel. São eles que orientam a 
operação de votar, garantem a liberdade dos 
eleitores e o segredo do voto, e encaminham as 
urnas severissimame·nte lãcradas por juizes, ao 
proprio Jutlicia,-rio para efeito de contagem e 
apuração. E quantas precauç.õll_s parn. que tal 
apuração se faça com lisura! Tefil.t;_nd? a des
peito de tudo qualquer fraude. a lei amda co• 
mina penas critn.inãiS exp1'.issas, contra os 
transgressor-es das formalidades eleitorais es
senciais. Tudo isto, porque entra pelos olhos 
que a paixão politica pode de inil modos desfi· 
gurar os resultados -de uma eleição. 

Suponhamos que a escolha dos deputados· 
que não se fará mais em 1>leito. ofici!ll, .Jeilha a 
ser feita em eleições intra-partidarias. O que 
teremos lucrado com isto? Teremos, · pura e 
simplesmente, substituido a eleição oficial, g~
rantida em sua lisura pela severidade das leis 
penais e pela austera vigilancia do po_der judi
ciario te-lá-em.os substttuida por éle1çoes pura
ment; privadas, sem fiscalização judiciaria, sem 
g~rantia de pe.nas criminais, rl'àlizada sób a di~ 
rPçâó dos orgãos tnais genutna e escanc~l'ada• 
mente políticos que pode haver, e C!Ue sao as 
direções dos partidos. Em outros . term~s, .p~s
saremos cotn isto do t)olo alto da hsura ~udic1a· 
da. pára 1) polo caixo da alauimia politicn. Se 
a i~to não se chama "degradação", é o caso de . 
dizer qüé o vo~ãbUló perdeu seu sentido tto 
icHohia córrênie. . 

O que impressiona profundamente neste 
assunto é que vivemos uma fase estritamente 
re-dem~cratica (se o neologismo é licito). E foi 
0 mais 11re-democratlzante" dos governos que 
promulgou esta lei terreji1 , recebida cótn uma 
resígnação dê sertzala, por tste po-vo 11ue de to• 
dos os modós btadá por democracia. 

O grãrtdê prête:i!=t.0 toi fi neéessldadtHle con
soiidá.r à vhià partida.ria, Ou~ãw.os sobre este 
assunto uma voz msuspeitâ, O ''Está.do de São 
Paulo" não é por certo llffl jorrtM apolitico, e 
nem teria proposito que se àlheiasse das ques
tões politicas um dos maiores orgãos de nossa 
imprensa. Esse_ jornal foi dos que com ~aior 
constancia e ardor apoiaram o governo Lmha
res - ao qual tàtrtbeitt n6s não negamos varios 
títulos de benemerencia - e especialmente o 
l\linistro tia Justiça, Prof, Sampaio Doria. As
sim, ô "Estado" não se furtou a fazer comrnta· 
rios altamente lavota\leis à variois dispositivos 
da fiová. lei, cótnõ à supressão 'do 11.listàmento 
ex-officio, etc., etc. Tratando do angulo espe
cial que nos interessa, isto é, da proibição de 
e!reolher o eleitor os_ seus if._roprios candid~tos, o 
que diz todavia o "E~~adc:t 1 Impugna a mova
ção. E élâ éómo írtótivu disto, .• precisamente o 
prejuízo que assim se infere á vida dos proprios 
partidos. 

Assim, a Íéi só se justifica pelo interesse 
t>ãi'tídario. Mas é nociva aos ptoprios · partidos. 
Oüçafuós o "Estado": 

A forma Mual parece~nos mais acertada: . 
não ha canC::ldatos avulsos mas, dentre os regiS~ 
tradós pelos partidos, fica ao alvitre do ele1t0r 
escolher o da sua predileção. Concilia-se, dessa 
maneira; o voto coletivo na legenda partida.ria 
com o voto indiVldUa.l, neste ou naquele candi
dato. Não ha duvida que a eleição por legendas 
partidarias, com -exclusão dos canc.1datos avul
sos, facilita o trabalho eleitoral e dâ aos_ parti
dos a importancia que devem ter na organiza
ção, politica ·cto pais. Mas privar o eleitor de, 
na chapa do partido, votar neste ou naq\1ele 
candidato, é p1·ivar os candidatos regiStrados da 
vantagem de serem não só recomendados por 
um determinado partido como distinguidos com 
â escolha pessoal do eleitorado. Essa vantagem 
dá·lhe umà força moral m.contestavel pois que 
ele não será, tão só, o representante do partido, 
que o registrou, mas, tambem, dos eleitores que 
o honraram com o seu sufragio. 

A inovação vem tornàt quase tiranico o 
espirito partidario. ora, se a formação de par
tidos deve ser fomentada, a predominancia do 
espirita partid·ario deve ser combatida. O depu
tado e o senador precisam ser alguma coisa mais 
do'que simples delegados dos partidos qúe os re.:. 
gistraram _ Jungi-los estreitamente ao partido ' 
é, sob certos aspectos, despetsonall.Za• los. Não 
vemos uual o lucro que essa diminuição da per.:· 
sonaliC:ade do eleito trará para o regime de
moctatico e para as instituições republicanas. 

Os Pl'oprios partidos sairão perdendo com a 
inovacâo. Setnpre que o eleitor não concordar 
com a elassificaeão dos candidatos, votará em 
outro oartido. ou votará em branco, ao passo 
que, no sistema att1al, o eléitor. ainda quando . 
não sünpatize com o partido, pode favorece-lo 
votando nbm.inalmente em qualquer dos candi
datos uue ele haja àp:resentado. 

Consideremos arora outro aspecto da ques
tão. A propaganda do partido é coisa custosis- · 
sima. Para atender ás exigencias deisa propa.:. 
ganda., a maior pàrté dos partidos procura re
laçõll,s Mm ban(!Uêiros. E tluase »ão ha ouí.ro 
modo de fazer a coisa, Sem radios, sem_ jor· 
nais·, sem cartazes,· não hu propaganda. Sem 
pfopaganda não ha vitoria. Sem radios, sem 
jornais, sem cartazes, não ha, pois, vitoria. Ora 
radios jornais e cartazes cust3m dinheiro. Lo· . 
go, sem dinheiro não ha vitoria. O dinheiro _: .. 
dezenas de milhares dê contos - está nos bah~ 
cos. Logo, ou se está. com algum banco, ou se 
está sem possibilidade de vencer. Em regra ge- -
ral, e salvas exce~ões, o fato é este. 

Foi precisamente esta depêlldenciu em que 
os partidos tendem a ficar em relação aos ban-. 
cos, essa degradante serviµão do talento, da ·po
pularidade, do valor pessoal, ao tirano de cora
ção impermeavel e sombrio que i: a burra de -
banco; foi p1·ecisamente a "tripotage" sem limi
tes dos favores impostos e obtidos pelos ban
queiros e "brasseuhs d'affaires'' nàs e-omissões . e 
sub-comissões I dos pttrlamentos. foi precisamen
te isto que pôs o parlamenta1·ismo em tal des-
credito na Europa, · 

Se, o.ois, Queremos um parlamentarismo du
ravel, que se iiberte da sujeição aos plutocra
tas, devemos antes· de tudo querer eleições ho• 
nestas, serias; em que o po\tó escolha seus. re .. 
presentantes. E não eleições em que o po\to,, 
nauseado ao ultimo ponto, é obrigado á eséolher 
entre listas· de fifürões habels àf)énás em \tett~ 
cer as inglorias e pequenas bàtalha.s de gabitte~ 
te, para se impôr á consideração dos pequenos: 
clans de banqueiros, e seus asseclas, os cororteis · 
universitarios, os intelec'tm'tloides e'.li:tra\ragantes, 
ou os demagogos de suhürblo. .Prolb:ã e hete
roclita coleção Pm que muita coisa Se vende, e 
outra. até se aluga. 

--· ·* * . 
Estas coisas podem ir longe. · ,Assitrt, pode-

se él'égar ao caso de ser indica.dó candidato á 
dél)Utação algum ·individuo sem pri:istigio elei
toral algum, só porque agrada ,a qualquer figü- -
rão. E, pela lei eleitoral, este 'individuo entra-'· 
rá. Não pela força do sufragio universal. Mas 
pela sua habilidude fiá capoeiragem repugnante 
da politica de gabinete. · 

"Pode-se. cheg:ar''? Não. Já chegamos. Por 
obra e graça da presente lei eleitorai, no Ter
ritorio do Aére foi eleito um sr. Hugo Carneiro, . 
na chapa do J.l'. S. l>., que ~ve dupla \rotação. 
Logo depois dele, rtíl mestna chapa, vinha um 
sr. Castelo Branco ... que não teve um só voto, 
nem o proprio voto. O Sr. carneiro votou etn 
si mesmo. E o Sr. éa.stelo 8ranM 'Vt>tou no Sr. 
Carneiro. Assim, o Sr. Castelo BrãnM será 
deputado éom zero voto, Em compensação, à 
u. D. N. que teve mais de mil votos não foi elei· 
ta, porque a tl'. D: N. não alcançou aíi ó 4uo
cientc eleitoral. 

Tudo isto seria jocoso, se não fosse triste. 
des3lentadora, a indiferença com que nosso po- · 
bre povo, extenuado, vê tudo isto e continua 
iherte. 

~······ .. ·c···a···11,1·1··c· .. õ··s·········: 
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Co.mprem exclusivalliéiitê suas jóias e seus presentes nu ~onht:cida: 
JOALHARIA 
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-CD MENTA NO O • á • 

~UAL· POVO? 
. Não deve pas$a.l' c:lesaperceoida a 

· linguagem qUe Os comunistas .etAQ 
~regam sistematica~ente para dét-
sJ;gnar os ~us C3lldidatos. São 
sempre candidatos "do Pôvo", cte~ 
puta<los "do povo". A' primeil"a 
vista, o obsêii'\l'ador desprevenido 
poderá pensar que se trata de um 
simples slogan de pro))aganda, ta.! 
como, algUii1as ,;ezes, a gente vê utn 
f;Stabeleeimento comercial intitulat• 
Se "a casa à.o povo'', e outras ool• 
sas semelhantes. Entretânto, por 
POUco que se reflita sobre este atri
buto "cto povo", tão ins!Stente e 
exclusivamente conférido . àos nus .. 
tres desconhecidos do pM'tido CQ-< 
m~sta, logo se descobrirá Um dt>g 
prmciplos mais importantes e ca
racteristico~ ..ia doutriná, "tnàbtisa 
ta-stalinista ", um de seus àogtnaa 
flllldamentals 

De fato, $($.lrtdo a reíeridà lln-. 
~~ dO PlU'tid-0, OS lléUS ca.hiÍh 
o':.",to,. e deputados eâo "os'' cà.tl.di
élatog e depUtàdOs do povo. Os ou
tros, e-xtranhos ao ·partido, hão 
são tais, não são candidatos nem 
c:leputadoo do Povo: santos, sempre 
de acordo com. a. tnesmll, Ungua,geni. 
é uma ctdà<i.e detnocl:'à'tlCá, por 
haver vôtãdo em rnalo:ria n~ ,Càh"' 
ôidàtOs "dó p()Vó". Então, t}e~'.' 
ta-se, qUéltl foi que elegeu a rfrah~ 
de, a imensa, a esmagadora ma1o
ria da -Assembléia ConstitUinté. em 
que º" representantes coinUhlsta.\ 
nadà tnàl.s são do qUe Utná lntima 
quantité négll:geàble"? Pól' .iwaso 
a tnàSSa do eleitorado brasllelra 
não' é "POV<i"? 

. Qualquer outro partido, que és"' 
tivesse na mesma situação. . filas 
que não ft>Sse comi.inlsta. Ueãl'ia. 
serlàinente · embaraça.do em face 
destà _petg-Unta. Pàra o !)íÚ11<.Jo tto -
sr. i?1'eRtei;; porem, à reSp0$tà é ra:.. 
cil!m.a: Nlto, a · ÍllaSSá -do ele1tól'à~ 
do brasiMro não · é · Pó\>ó t?afa. 6s 
adéptcs do ,. marx1stno-ienin1si:nô" 
só ê povo a tnaSe9,1 contamihàda .ie 

, '·mã1<-xismo·lêt1lhismo". nlstn se 
-baseia à dl.tMurn dó prolêtâriâào 
Ora. cómo à bêll:l.ocracia é o gover• 
n!' "l'lo pcvo ". dai se ségüe. 'Qa lo• 
rica mais rigorosa. que só eer:i i'le
mocratico o governo do f)artidõ êo-
munista. '!'!!. assittt. Pelos ffi.Mttim 
motivos pelo" quais fc-ram dlElSOl• 
vidos os partidos e corrent,e~ anti· 
democr!'tticos, e seUs lideres afnsta
rl<lf1 aefinitivainent~ do poder. 'tam
bem devem ser di&«olvidos to<los os 
rntro" tJartid.os e privados de âll'ei- · 
tm Polltlcos todos os que êê ffi<'.Js
trare-irt itnpermeavets ao "tnàl.'ltls
mo-lenin!smó·,,. Toàó~ est~ serão 
element0<: ind<>seiavel4 nti "nova 
ntilem" •. E a 'palavra. ''lndeseJ~vel" 
t-"m anui um !>i<rnificado lncc'.tl.fü'n• 
divel. Por· consecmencla o: oo.rtirlg 
com11nlsta .âe:re ~er o Pàrttdó .U:nt
cc:-. Na <:lemocr11.cia "tnàrxbta·l~nl· 
nls~t" todos têm ntefi!i lib~l'í:Htde 
t>áta vo,tàr em ou~m attlzer. des;, 
cl~ t{llP seja nos .candic1.atO<'I do par. 

·_.tido comunista-, ou seja, 'fl.QS "can
e.1<1.., to~ do pov-0" 

Parece aue, ainda r~entemênt:e. 
01·,a~ .,..,,r~"""""Tl- oes::inRreceram do 
qenario Predsamente uorque eram 
()~ rorifeus ae.~taf' m 0 sma,s idéias. 

- Ou í'i!"rá aue a oor muda a natureza 
das coisa$? 
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Pri~cipes. hrasil~iros em 
'Visita a Sãó Paulo 

Encontram-se ha varioa dias nes,. 
ta ~apital, o Príncipe · Dom 'f>edro 
Gastão de orléans e · Bragança. e 
sUã esposa a Princ~ })Ona.:Eepe.. 
rançn.. S,S. AA. estao .-h0s~aaas 
no. Esplanada, e, depois de utna éllr 
ta pe:n:anencia na Capital, eetrni• 
r.~m viaJem Para o Interior, afhn d@ 
visitar .. · varias Proprledàdes ãgrl4 
colas ~e l:i.os~ 11:stM.o. Em segui.da. 
voltar-ao nova.mente a São. Pauio. 
ôhcle ~àSsàrâó mais alguns diw.> cté 
l'epou~o, 11,ntes de fegl'essàJ', Vlà Rio 
de Janeiro, a Petropol!S, onde re,,, 
sidetn · · · 
. A PrificêZâ :oorui 'msperança per• 

têrtce à fatn!lia. real eSPanhôla, 
i;,t>ndo uma de suas innãs casã,do1, 
com o Infante l)on Juan, ,pret.en .. 
dente. a.t> trono espafiltt)l, q1.'1€ pre
sent.emente se encontra em Lisboa. 
orientando 'negoéiàl}ôes poliUcàs pa.. 
ra a r&.'lt;auração da monarquia, na-
quele Pais. •. 
. O Prinol'.l)e Dom Pedro ~o 
descende do litn);>etadOl' t); Pedro 
TI, sendo . neto da PrlneêZa Isabel, 
a Réderitora, filho ao Princlpe DOm 
Pedro de Alcantara. Colltra.iu ma
trii:nõhió o artô t)à,ssàdo, é6fu a Prln .. 
cesa Dona mspé1'1\rtça., em sevilha, 
e, dêPoie de uma. pét'ttUU),éncfa. no 
\'.'~lho e<>ttttnente, voltou ao Brãsll. 
f1xa.ttdõ ·fflm t'éSidência 110 :l?all\clo 
Grão :Pa.rã, em Pet!'opolls · · 

E' esta a primeira. vez que a Ptih" 
CC$ Dói)a >.l!Wera.nç:i ,visita $ão 
~õ. ·.-D\l~te ,:aúit eS~lll: : n.e&ta 
ca.}lltal, foi ela. .. 0bjecto de . và1':las 
r, ~'1'1~nágens Uà ''J:)al'te, dM. _ elemeri
'.'.' ~~_'tttalôt ~'de~ 
sa~dàde., 
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Ignoram a própria doUtrina? i c_onuresso Eu~arí~-
1 t I e o de G o I a n I a Cronica da nomeação! e~. Adalberto de Paula Nunes, S. D. S .. 

'Num recanto insignificante <le 
~ jotnal da l:'aulicéa Ji, cm outu
~ro do ano proximo passado. a se
guinte nota proveniente de Nova 
\Yó.rk 

.. NOva York - Outubro - O sr, 
J..ouis 1< Budenz, diretor do "Dai
J,y Worker··, orgào oüc1a: do Pa~ 
lt ('0 1.,omunista -~o, Estados U IÍUv> 

p,Caba de 0011 verter.se a.o ca tolic:smo 
~e~do sido batizado com tOda .sua 
;.í.a.milia no d;ia 10 do crrente e, no 
wa seguinte todos devidamente pre
parados receberam a santa comu
nh'ão. Este fato causou grande se.1-
f?-Ção nesta cidade e em todo pais." 

Naquele tempo, nós estavamo~ 
í;:mpenhados numa luta titanic::i con
ira a rrcpaganda corim:üsta ~ru nc.s. 
lso-meio, semper avesso ás formas 
:víole~itas de todo e de qualquer ex
ti;&m1-smo. Aiem disso. os grandes· 
jornais estavam ocupados na cam
panha eleitoral que absorvida to
ca a atividade jornalística naqueles 
dias turbueatos que procederam a:s 
,:~ições de 2 de dezembro. E ~uíta 
gente leu o "seu" jorna.L procurou 
fogo a pagina de sua prcfere:1cia, leu 
~- releu tudo em dOis tempos, e não 
percébeu, preocupado como estava 
COin os problémas nacionais, o teic
gràma .bastante lacônico de Nova 
York. 

.Finalmente, porque não era a no. 
,1;icia a um escandalo de Hollywood, 
P divorcio contami:1ante de uma 

"·''êstrela" ou de um "astro" de éi
:'i!êma o nóti.ciario foi reduzido ao 
-tµinin:io e os jornais da Capital o 
~.agasalharam, ainda por muita con-
sideração, e grande favor, num can
hliho. de pagina. . . E a noticia fí • 
~õti por isso mesmo, sem come:1ta. 
rios, sem referencia e sem reper
cussão na Opinião publica. E cu:io 
mesmo <'!Uê 1:nuitá gente ainda igno
re a conversação do sr- L- Budenz 
ditêtor.gerente do maior orgão co· 
munista norte.americano, e como 
o sr. Luit Carlos Prestes e~tre :1ós 
seçretario·ger_al d.o Partido Comu
i!lista dos Estados Unidos. 

Como muitos de nossos ingênuos . 
patrícios que Sé dizem ca•oli~s que 
são c:otnu:iistas na realidade o sr. 

', diretor·gerente do "The Daily Wor
ker, orgão a serviço do comunismo 
russo nos Fstados Unidos, alimen· 
tou por C~t'to témp0 a espera11ça. de· 
uma flóssivel reconciliação da dou-

trina que ele esposava no comu:1is. 
mo com o catolicismo pois ha 9 
anos. a graça divina vinha traba · 
lhando sensivelmente no coração de 
L, Budenz. Pura ilusãu! Quanto 

mais estudava a doutril1a de Marx 
e de Lenbe, tanto mais percebia a 
distancia que separava da doutrina 
de Cristo. da Religião Catolica á 
qual se aproximava cada vez mais 
desde que entrara em polêmica dou· 
trinári.a com o MOns. Fulton J. 
Shcen, reitor da Universidade ca
tolica de Washington. 

São palavras suas: "Ainda che. 
guei a acariciar a esperança de que 
seria passive! reco:iciliar o comunis
mo com o catolicismo, e este sen· 
timento dominou e fantasiou muitas 
de minhas idéias e atividades; Mas 
a expériencia me C'l'l,Sinou que isto 
era completamente impossiveL O 
comunismo se afirma irrevogavel· 
mente na aniqui.lação da religião e 
fome:ita um violento desejo de po
der, ·faze'ndo guerra aos principias 
mo~ais; fendé'ndo a substituir o pen 
sam_ento pelo abuso e os procedi
mentos da democracia pelo enganp 
e péla burocracia falaz". E termi· 
na, com firmeza e expressões: 

"Renuncie( a direção do "Thc 
Daily \\'Orker" e rompi todas as 
minhas relações com o movimento 
comunista. O comunismo e o cato· 
licismo são irrec-onciliaveis. Estou 
cOnvencido de que ,:, comunismo pre. 
tende impôr uma tirania sobre o 
espírito do homem, e e~·ri em c()11• 

flito permanente com a religião e a 
verdadeira liberdade. Pelo bem que 
temos r.ecebido com o meu retorno 
a Igreja, é resolução de m:nha fa• 
milia e a mi-nha propria, consagrar 
fo~as as nossas en('q::das á difusão 
de nossa santa religião e ao bem 
do novo." 

Com o;sto não deve doer aos ou· 
vido~ <los comunistoidcs ferrenhos 
de minha patria que vh•etn iludindo 
o povo com suas promessas falazes 
e com a prcknsa aproximação do 
r-omunismo ateu. dos homens de 
Moscou, com o cristianismo genuíno. 
<11t<' é o catolicismo l Com esta con
fissão dé um antigo cot11pa11hei1·0 
- ~ que companheiro! ...,., eh• ideias 
e de lutas os abate ~ os humilha, e 
p-rincipalmen'e os desmascara pe
ra,,te todos aqueks que amam a ver· 
dadc e ~·oc·,ram eonhece·la ! 

Eleições suplementares· 
. _ Com~ já é do dominfo publico, estão concluidas as apura
çoes para a Camara dos Deputados néSte Estado, e todos já 
sabemos o numero de deputados de cada partido e o nomtt 
dos candidatos Que alcançaram ser eleitos. ' 

Isto posto, pergunta-se : 
a) a5 proxÍmas eieicôes SUlJlel:lental"CS poderão alterar a 

lista dos deputados? 
b) poderão· alterar o numc.ro de cadeiras de cad.,.. 

J)artido? 
'A e:.tas perguntas, respondemos: 
·I· ~ Os candidatos· que o Tribunal proclamóu eleitos foram 

os mais votados de cada partido. Claro está que, se um can
·didato derrotado. obtiver bástante votos para que ultrapasse 
out.ro que foi proclamado eleito, eh~ derrotará a este outro 
em cujo lugar entrará. Assim, os votos dados ·nas proxima~ 
eleições suplementares interessarão aos candidatos de todos 
os partidos, que possam desloca! ou ser deslocados por outros, 
com o resultado da nova votaçao; 

2 - Pela resposta acima, vê-se que o·s votos vão se; muito 
disputados por todos os candidatos. E' verdade que a alguns 
partidos esses votos não interessam, pois que -não poderão au· 
mentar o numero de cadeiras que eles alcançaram. Mas in
~eréssan, _aos seus candidatos, pessoalmente. Assim, p. ex., 
u~ ca_tohco pode querer votar num candidato catolico que 
haJa sido derotado no P. S. D. ou na Coligação U. D. N. - P. R., 
embora esses partidos não possam alcançar deputados em 

· nu1!1er9 maior_ do que já ~êm. E a razão disto está em que, 
. assim;- o catohco alcançara a entrada de um deputado cato-
lico, em substituição, ao não catolico, dentro da bancada da 
U. D. N. • P. R. ou P. S. D., embora o numero de deputados da 
bancada não se altere; 

3 - O P. D. e;. e o P. C. B. poderão ganhar uma cadeira 
se obtiverem nessas eleições uma votação propÓrcionalmen~ 
muito maior do que alcançaram nas eleições anteriores. 
·· Parece que é muito dificil ao P. C. B. conseguir essa vo
tação. .ftara evitar que ele obtenha nova cadeira, não é ne
cessario que todos os catolicos votem· em • um só candidato 
anti-comunista. Basta qqe não sufraguem a cedula comunista. 

. ·: 4 - . Em consequencia, os catolicos poderão utilizar seu 
· voto, ou votando em candidatos de sua preferencia no 

U. D. N. - P; R. ou no P. S. D.; poderão, ainda, dar seu voto ao 
P. D. C. Em qul:Llquer dessas atitudes, terão concorrido com 
igual eficacia para derrotar os comunistas. 

5 -- E convem sempre lembrar, neste aviso, que os cato
llcos continuam obrigados ás instruções da Liga Eleitoral Ca· 
tolica, publicadas pela imprensa na vespera do ultimo pleito, 
e que ainda re-publicaremos. 

6 - Resumindo: para evitar que os comunistas ganherr. 
:anais uma cadeira, basta· não votar neles, ·e aconselhar aos·· 

,: oúttoo"'ii que tii!nbe!ll não' o façam, O voto dado a qualquer 
· :-càndfdato catolico de qualquer legenda. aprovada peta LEC., -

representa o maximum de eficacia contra o comunismo. 
--------...... ,,,..,....- _____ """' ____________ ~---· 

Em Goianla será realizado, em 
Julho proxlmo, o 1.° Congresso 1Eu
carbtico de Goiás, promovi(lo pelo 

Exmo. Sr. Arcebispo Metropolita· 
no, D. \Emanocl Gomes de Olh:clra . 

.. 
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Con. 
:K;i,da mais grãlo ;i,os corac,;õc,s 

que a realização das suas mélho1'es 
esperan<.;as, maximé quando prece
dida ua_ incerteza nervosa da sua 
expectativa. <..:om a perda do pran
teado Dom Alberto, ha meses Ri
beirão Preto preucupava-se com o 
prublema de seu pastor espiritual. 
Dom Manuel, que se revelara um 
Bispo ap,ostolico e se impusera a 
estima geral, exercia as funções de 
Vigario Capitular funções interi
nas de governo, 'com a possibili

. dade de ser transferido para outro 
campo de trabalho. Esta duvida 
pairava qual uma nuvem de in
quietação, que cl'escia com o cor
rer dos dias. Os boatos fervilha· 

(vam ... e as probabilidades previs-
tas incidiam até na longínqua sede 
do Maranhão. Somente um consolo 
acalmava os animas: a oração fer
votosa e confiante. Na noite do 
dia 30 e na manhã do dia 31, ir· 
radiações da emissora Tupi, capta
das nesta cidade, anunciavam que 
o Santo Padre no dia 18 de feve
reiro iria nomear Dom Manuel 
Bispo de Ribeirão Preto. Era o 
prltneil"o luzir da ·esperan1;a reali-
zada.. , 

A auspiciosa noticia começou a 
correr pela cidade. De manhã, já. 
alguns representantes .do distante 
bairro dos Campos Ellseos acudiam. 
ao Seminario pressurosos de serem 
os prln1eiro!! a cumprimentar o 

novo Bispo biocesano. 
· Dom Manuel recebia a todos cortt 
a. fisionomia Sêrena e sorl'Ídertte, 

R~portaoem s o ~re o f sp iriti sm o 
O Rcente nu.mero da Revista "O 

Cruzeiro " traz uma grande l'eporta
gem fotografica sobre úm doo inu
meros cent,ros espll·ita..s em ativ;aa· 
des ne:,i;a capital. 

As pulavi::1.s que a aocmPanham 
sr,o 1,a1::; que i-evelam claramente 
qual e quu;i,ni,a a 1U1purtn,nc1a que 
ctrcas !Ji;<,Qa,ss que1·cm aLribuir ao 
Espll·1tismo. 

,li! é la,,.,u::iavel ! 
Aliás, a adm1raçiio pelo erro é um 

inctice_ evi<1eni;e cte 1gnoranc1a; o 
t::h~us1asmo PeJ.3. su~er;,i;1ção e smal 
il1::.iscutivel de decaaencia moral. 

Em rigor, só nos de11emos pre 1cu
par com o Espiritismo para con • .:ia
tt:-10 ; nunca, parem, ,,ara tecermos 
elogios, e menos ainda para lhe fa
zermos ctcclaraçóes de ,tw:nlraçáo e 
simpatia. 

• * * 
Nern nos vennam dizer que nos

sa.e palavras revelam 01 "parti-Pris" 
ae um animo fortemente preconce· 
IJido- · 

AOsolutamente não é assim ! 

Pe. Vicente M. Zioni 
DOS, N. D. F. 

homens de bem. A promiscuidade, 
e:; passes espiritas, com seus tre
gelto.s grotescos e .ademanes muitas 
vezes' Indecorosos, as atitudés du
bías. seja u0s presentes, seja prin· 
cipalmente das pretens8B materia
lizações dos espíritos, em geral ' 
sumamente livres. são cousas que 

. faz.em mal ao cmrater. á vontade, ao 
homem todo. · 

Confiram-se, a titulo de exemplo, 
aJ !otografi:w da reportagem a que 
nos referimos. Não são das Piores. 

Todavia, duvidamos que homens de 
bem vejam de bons olhos a propria 
fotografia entre aquelas, ou que 
honrado pa!Q de familla Pennitxam 
ás 8 uas filhas e esposas tomarem 
assento. em ambientes escuroe, 
mesclados a indlviduos desconheci
dos e de todas as categorias, dan· 
cto-se as mãos em corrente. e ante
sugestionando-se num ambiente for· 
temente excitante e Perigoso. 

• * ,. 
Isto é o ESpirltismo! Este o seu 

ambiente natural! Estas as suas fu
nestas consequencias! 

Quereis furtar-vos a elas? :rttgi da 
causa: aborrecei o Espiriti$ll10! 

A. Machado 
was fed>auu em d1:;creLU silencio ... 
"nenhuma comunicação oficial re• 
cebera· da Nunciatura". 

Ha noticias tão gratas que se 
imaginam todas as contradíções 
antes de se obter a plena confir• 
mação. Os Padres e seminaristas 
estavam em uma alegria irradian
te.,. mas indagavam se realmente 
era verdadé_? E o silencio· imper
turbavel de Dom Manuel? A tarde 
deste dia 31, · para por um termo 

as duvidas, a Cated·ral se punha em 
comunicação com a Nunciatura. 
Mons. Portalupi atendeu pessoal• 
mente e confirmou a eleição de 
Dolll Manuel para Ribeirão, extra
nhando que ainda não houvesse 
recebido os dois telegramas que lhe 
enviara na tarde do dia· 30. Résol
veu-se, pois, ir ao correio buscar 
os telegramas almejados ... e as
sim, ás 18 horas, Dom Manu~l. no! 
Serninario diocesano, cercado êio.s 
Cônegos Silvio e Leme é do Padre 
Padovanl, recebia a comunicação 
oficial: •; Santo Padre· dignou-se no
mear Vosséncia Bispo Diocésano dé 
Ribeirão Preto. Respeitosas sauda· 
cões. Mons. PórtaluPI, encarrega.dê 
negocios". 

Somente então rompeu-se o Bi• 
lenclo de Dom Manuel; dizendo re• 
ceber das mãos de Deus a alta ln• 
vestidura, 

A noticia foi logo oficialmentr, 
transmitida ... e os sinos das !gre
jas começaram a bimbalhar festi
vamente. Na Catedral os telégra
ll1as se sucediam pedi11do a 1·at1fl
ca1;ão dà boa nova e acompanha
dos dé gratlssimas manifestações: 
que bom! Nas 1•uas os Padres ê 
sen1inaristas eram il1dagádOs es
pontaneamente pelas fatnlllas e 
populares. 

Uma onda de alegria comunica
tiva invàdiu a cidade. Interessante 
que a éXpressão comum era esta:
,; estamos de parabens". Fez-se, por 
t.e!egran1a, a participação aos ve
nerandos Pais de Dom Manuel e ·o 
Cônego Paulo Florencio contunicou 
que a noticia já circuhi.ra em ltu' 
e os sinos badalavam désde M 9 
horas: 

No entretanto,. no Seminario che
gava o pril):J.elro telegrama de con• 
gratulações de um seminarista com 
os seguintes dizeres: "Deo gratlas", 
Realmente, "graças a Deus" esta 

é a prece que deve pall•ar nos h
bios felizes dos riberopretanos, 
porque a divina l?rovidencia. lhos 
enviou um Pastor virtuoso e apos
tollco, a quem se aplicam is pala
vras de saudação da Escritura. ao 
advento dé Nosso Senhor: "appa• 
ruit ben!gn!tas et huma.nitas Sal
vatorls nostri • • • " Surgiu a bon
dade e a simpl!cldade daquelé que 
será o salvador de nossas almas: 
Dom Manuel! 

Do "Diario de Noticias" de Ri• 
beirão Preto, Na investida contra o Erro e o 

Mal não há preconceitos, porque ne
phum deles tem direitos á ex.i.:sten
cia. 

O Erro dePrlme a inte!ige11cia, e o 
Mal destroi o carater ; ambos atin
gem a personalidade e por isso ani
quilam o Ht,mem. 

O Batismo, sacramento ~a nova vi~a 
Logo, o instinto de conservação e 

0 amor á propria existencia impe
lem-nos a este combate sem treguas. 
ll.: um direito que ,,emPre nos eXíS
tc ; é um dever a que nunca n0s 
!X{iemoo furtar. 

INTENÇÃO DA ARQUICONFRARIA DO I. CORAÇÃQ 
DE MARIA PARA O MtS DE FEVEREIRO 

• • • 
Pois bem. O Espiritismo, -· esta· 

mos fartos de o saber, - deprime a 
inteligencia hwna.na. \ íngenua 
cn;;ctulídaue dos seus a.!ept.os é um 
fato- A reporta,gem a que acenamos 
revela-o mai.i; de uma vez. Em regra. 
0 ee<Pirita militante, que tanto e tan· 
to combate os dogmas lo cato11ciS· 
mo, sob a acuswção de serem tmpo· 
sições dogmaticas. aceita sem dis-. 
eutir. - religicsa e fanau<:amente, 
....... tudo quanto os mediun- e Os es
pertos diretores de sessão lhes im· 

Pe. Luiz Salamero, C. M. F~ 

_píngem, sem pudor nem escrupu
lo~-

O caso de Pinda, que cientifica
mente não existiu, porque . não foi 
mz,is do que uma bem arqu!tetada 
farsa de espertalhões.· é um exem
plo tipico deste ensombramento da 
inteligencia humana provocado pe
las sessões e pelo ambiente fanati· 
iz:ante do Esplritismo; 

Alem disSO, o que se passa nas 
sessões, em nada se recomenda aos 

Estavam para extinguir-se no 
fim _do seculo V as continuadaE 
convulsões do agonizante impcrio 
romano em luta e resistencla con
tra as Incursões dos barbaros; nu
ma noite de Natal do ano 496 na 
catedral ife Relms o rei dos fran
cvs'. vitorioso mai~ uma vez, e os 
1<eus três mil soldados, deµondo em 
sinal de homenagem as suas ar
mas, se prostram ante o venéravel 
puntifice da igreja reimense, e 
querendo sei: humildes servos de 
Deus e filhos ·da santa Igreja, lhe 
pedem para o bem das suas almas 
ç sacramento do batismo. 
RENOVAÇliO E GRAXDEZA DO 

HOMEM PELO BATISMO 
O sa.;"ramento · da· regeneração 

veiu trocar o .cora1;ão duro e sua-

ASMA 
fU\ONQUl'FES UE A-OULTOS E CRlA'.'IICAS - RIU,. 
~IAi'ISi\10 _ UOR DE úABl~CA CRO~lCA etc., et< 
_ Tru v.iwent0 por contrato de cura "---arantitla 

)ledH·ina Po!'Jitivn de «..-ombate fls cau,caa e oüt 
aoH ~fut.<unna. 'l'rntnwentos t•or proceuoa rapfdos para toda• aR moté-•r_hu 
lNT.b:HNAS. Sl'.:R\·OSA!el lll-~'1T.\IS e paraª" da Pl~LE, de c,1iu11a Interno 

DR. ARAUJO LOPES 
Ru,i Ma?"<'ó!ll, 18! ~- andar !:!-ala• "i~-ó. l>aa 2 ás 8 borae 
e,âbado da" 9 tu, 12 hora!> Fone• 4.:1001!1 Res., Avenida Pompé_la. 9.:19 

FONE· ~-611'1 - SAO PAULO. 

vizar com piedosas Ôl"d,ÇÓes' as 
vozes frementes daqueles inc~nsa~ 
veis guerreiros que erani os fro,n. 
cos, os mais atrevidos, arrogantes e 
vitoriosos entre os tenilàós '6arba-
ros do ,NQrte. · - ·-

A graca do batismo santifica as 
suas almas, fazendo-os, como a, tio~ 
dos os homens que recebem· ~ 
aguas lustrais em nome das três 
Pessoas da Sma. Trindade, filhos 
de Deus com a 'maior nobreza. qae 
podem anelar, mell:lbros da santa 
Igreja e da familia sagrada, inati
tuida pQr Jesus Cristo e da qual 
Ele é a cabeça· e a font,e de todaf! 
as graças; vão ser ~os no! 
reino de ·Deus; va.saloe do ~ 
Chefe perpetuo, J- Cristo, re
pl'esentado na tllft'8, p,elQ S~ 
Pontífice para o ~ espidbaa1 
das suas almas e 'PIIN- a cSueçã.~ 
moral da sua vida e 118& ..- atos, 

Vão receber, pelo i,,,,s • e ea,. 

rater de cristãos, ~l, - o 
qual terão dtreitQ a ~ iN de
mais sa.cra.mentOI! para a. 11111& aa.n• 

tifica.ção e a-=r;iUo ôe :o-.. cem• 
forme ás obri~ e ae eft~ 
da vi.da a qu.e . espe(,'isJmé!rte oo 
dé8t1D&tlli, 

_(Co!!clUé na. 7..ª ~ 

·, 

.• 
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A e~ucação católica na Inglaterra 
Assistentes Sociai.s -11-

A. Ç. f. :REALES, M. A, / 

&n 1829 existiam os colegios ca· 
tolicos de e:1sino superior que r.
wruava,m d., exiiio, porem ,·~:·a ,_.s 
ii1l10s da gente humilde das cida
de, b1 via poucos estabé: ~c;mcutos 
4'C en,inO. Até 1764 não existiam 
esco1as para os pobres. Os funda. 
111entos ua moderna educação cató. 
l1ca inglesa, est;.1-belecidos. durante 
.. ·· ;;eg.;nda vrnnavera" (de 1764 
<.:in d,a:ite), exam obras de trés so
ciedades de beneficencia, fundadas, 
pe,us catol1co;; pO!>res nas paroquias 
ucusan,ente povoadas de West e 
hsast Enietl, He Lon<ires. Uma de 
sociedades se dedicava á ~refa de 
amgar peças e pagar professores pa -
l·a ensinar ás crianças. 

A segunda insiituição caritativa 
li-<: ocupou em vesti.las. A tercei
l.'" unha por fim fazer com que os 
memmos, uma vez saidos da esco
la, na idade de 13 a::ios, aprendes
Sl:lll um oficio. No ano da batalha 
ac Wateloo (1815) estas tres socie
<Jades de beneficencia pundiram·se 
J,uma, que passou a chamar·se 
"Beueficencias Catolicas Unidas" 
P_~1·a a educação._ vestu_ario e apren. 
a1zagem profissional dos catolicos 
pobres. , · 

. Neste tempo$- e até 1870, não exis
tia au_xilio ~e::ihum do Estado para 
o ensino. Entretanto. assirµ que 0 
ge,ver;11o _proporcionou cada éllllO uma 
contr!b1:1ç_ão muito limitada para a 
consti~u1çao de edifici:os escolares, 
~~ei~ _ de doações financei_ras ás 
l:.'1S:1tu1çoes .. vol1.11tarias" que taté 
então, eram as u-nicas dedicadas a 
~emelhante obra, houve 3 desta, 
mstituições, todas religiosas. um: 
er.a angltoca,rua,, autra não--confor
nusta _ e ª terceira era a Benefkencía 
Ca~ohca: Porem a organização ca
!0l_ic~ nao e~a um orgão oficial da 
igreJa Cat~!1ca, e portanto cião es
t.:va q1:al:f1cada parà receber doa. 
çoes. Em 1847, para eliminar este 
obstaculo, foi constituído oficialmen. 
·te o "Comité para ·Esc.:ilas ('ato!icas 
li OS ~Obres", instituição que :-ecebeu 
as hcenças do Vígaroi Apostolico 
da Inglaterra e de Gales, Foies es-te 
_um grand: passo para o. progresso 
~ eduraçao. catolica contava éo!l) 0 
~p-oio do Est..dó, embJra este" auxi-

.,hc; durante .:m .. itos ar>o,, fosse peque
no. 

_ Sobre _estas b~es e com a grati
wo devida aos humildes. precurso
r~s. entre os catolicos pobres, a 1. 
greJa· trabalhou dando muitos frutos. 

Milhares d,e pobres foram recru• 
lados na Igreja como resultado das 
r.omes irlandezas, por volta de 18-IO, 
trem ao mesmo tempo muitos inte. 
1 cetuais encontraram o caminho da 
ÍpJreja, como deito do Movimento 
:~ Oxford, associado com o proprio 
.ardeal Novman. O numero de es

rnlas multiplicou-se rapidamente. 
Os dirigentes eram homens, das 

oelhas familias catolicas, como po-
' t.xemplo, Charles Butler e Charles 
'Weld; convertidos como William 
Allaies'. e Ma,:in~ng, cuja cruzada ent 
favor dos direitos da criança ja
mais será esqu-ecida na historia na
cional da lnglaterra. 

O crescimento das ~colas post
primarias e secundarias fazia espe· 
rar. o suficiente npmero de proks
sores para os adolescentes. E' sob 
~ste aspecto do problema q11e os 
.r:ardeai·s Wis·eman e Mannbg co. 
1ahoraram com mais eficacia. O 
primeiro seminario catolico para 
professores foi aberto em 1850 e o 
ptim<'irn para professoras em 1856. 
Atualmente existem nove semina
rios. Fornecem professoras a 1.266 
escolas elementarês e 532 escolas 
:eri.mdarias. Entre as ultimas, e 
,'/JTC.sccntan<lo-sc ás bstituiçõcs que 
-..olt::tram a funcionar depois da vol. 
ía d()s paizes baixos, encontram-se 
:-10me< famosos em todo pai?., co
TI'\O por exemnlo Beaumont Co11eP."e, 
Ratclifí" College, Escola de Ora. 
rori;i, etc. 

_ Oo homens que ali se ed•.1caram 
hmhem incorporaram-se na vlda 
na<:ional. A Igreja,· cada vez mais 
itt:.b:011 de ser uma mhoria C co
M'-<;Ôu a ocupar com g-rande succs
sc, o !'l('tt lu{!":e1r. cont~ihuinàc• !)Ua a 
MfJ111.'z::t d::i vi,1a profisi<'nal h.ilanin 
~hora a v~lha mentalidade não 
,~uve«~ ~:..,,h (1<'sana.-ed~o. 

. O "ATO DE 1R7fr" 
.-b outro momento de j_mportancia 

!ioi ô ";,.do do parlam, nl,J ·• _sol.te a 
e,ivcado, de 1870. a prinwisa :e; na. 
ei.;;n~·l.,r_''.>Dre a educação e,-.~ ze 1,11:"C·

a,í,lp:oÍt :ia 1.lig'Ía IN"r:t. Pa;·;;, os cato
-~~ a~sim ~ para !W.--" <J'!'.l· 
~ ér~do,; r~liin~- q,1,• ... :. cntlo 
, .. ...:am c11,;ltJ<fo 'lS ~,tas ó~óf'ri:., 
.. cola•- :,fo •ignifica e t.-.l't'tmcn\Q 
· qae at ;_ a,nfllo nio 

havia sido resolvido satisfatoriamen. 
te. Masculinos 

• • • 

__ ,,, 

O "acto" de 1870 criou uma po,,.a 
classe d-e escolas, estabelecidas e 
dirigidas por autoridades publicas 
locais. Essas novas escolas eram 
mantidas inteiramente pelos cofres 
publieos. Assim, levavam uma gra:i
de vantagem sobre as escolas man
tidas pelos particulares, que só con . 
tavam com uma pequena ajuda do 
estado. De 1870 em deante, abriu. 
se Um abismo entre as duas clas·ses 
de scola n0 "sistema dual" es
colas religiosas mais antigas auxi
liados com dinheiro publico e as es. 
colas publicas. Para · os cato1icos, 
isto representavam uma pe:,ada càr
ga; os paes catolicos tinham· que 
contribuir com· sua quota (impos
'tos !Ocais) para a manute:isã0 das 
escolas publicas, ainda que não fos
se conveniente mandar seü filho ás 
escolas publicas, já que o ensino 
religioso não era catolico. Assim se 
inaugurou uni periodo do qual o 
lema catolico era "escolas catoli. 
cas para crianças catolicas, com pro. 
fessores catolicos". Os protagonis-. 
tas desta campa:iha eram o grande 
Sir John Gilbert. que foi secretario 
do Conselho CatolicOa de Educação, 
e o sr. Bispo d,e Pella, Dom Wiliam 
F. Brown que filizmente está ain
cfa cotirilosco. 

Uma profissão moderna, com ótimas perspectivas 
nas obras sociais publicas e particulares 

• • 
Matricule-se no 

Instituto de Serviço Social 
(Aprovado pela Autoridade Edesiastica 

estadual permanente) 
Inspeção 

A segunda lei sobre a educação 
(1902) c<>nseguiu uma melhoria da 

. dcsequilfüra<l:i situação das esco.. 
las religiosas: as comunidades ca
tolicas continuavam com a obriga, __ 
ção de pagar o terren~ e a constru- · 
ção de suas prOprias escolas, mas 
as autoridades locais tbham a obri
gação de pagar as despezas relacio
nadas com o funcionamento das 
e~rolas, uma vez \çonstruidas. Estes 
gastos representavam mais de no. 
"'enta por cento do total. 

Matriculas abertas 
9,30 às 

de 
hs. 

de l . .o 

11;30 e 
fevereiro 

de 20 
a 15 de . março, 
às, 22, ·hs. ··. 

.de 

.R~_a_,_Q11j.,.tino· :Bocaiuva n.º 176 -- 3.º andar 
salas. 308, 309 e 310 - Telefone 3=6275 

A terceira lei (1936) foi mais lon. 
ge ainda. Ortorgou ás autoridades. 
locais o direito de adeantar doações 
aós_,-caotlicios 75% do custo ·da. 
reof~anização de suas esc.olas_. (Era 

:este_· começo da reforma do sistema 
escolar em todo o paiz que teve lu-
gar depois. da primeira . gu_erra 
mu-:1dial e que está estreitamente 
ligadà ao nome de Sir Henry Ha• 
dow). Porem as doações estavam 
1:mitddas ás escolas elementares, 
cmer dizer. para crianças- de mals 
de 11 anos de e a necessidade de 
uma reorganização era maior para 
a,s escolas catolcas primarias, de 

maneira que o auxilio era menor 
onde o sapato apertava mais. Porem 
a li deixava algo ao juizo de seus 
ex·ecutores ,:ião sendo obrigatoria. 

Tão poueo a quarta e ultima lei 
sobre asúntOs de educação (Acta de 
Bntler de 1944) a situação foi trata· 
da convenientemente. Segunda a 

mesma, as escolas catolicas pude
ram manter a sua independencia, 
caso fosse custeada as necessarias 
reórQ"aniz:içõc·~. Se isto nlín -for co:1. 
seguido, cair;;o em uma das tres 
categorias das escofas publicas. Tal 
como est-á 'formulado na lei, os cato
licos forçoiamente vão p-erdendo, 
em benefícios elo Estado, um gra-:1de 

numero de escolas sem ter. nenhu
ma garantia de que os professores 
e o ambient,e uesas escolas conti
nuem sendo catolicos. 

Deve:se ao mesmo tempo recor 
dar que cnúora de um lado exis
tam · paizcs (Esc0cia· Irlanda, H0·. 
landa) onde foi alca:içado um à>'." 
ranjo deste probl-~ma que faz justi
ça a ambas as partes e que foi pos
to em vigor com satisfação de to
dos. 05 catolicos da Grã-Bretanha se 
catolicos· cm muitos outros· paizes: 
quanto a suas escolas que a dos 
acham numa posição melhor em 
Sem tratamento é mais justo que 
na Italia. segundo afirma o Dr. D. 
A. Binchy em "A lg.-eja e o Esta
do na Italia Fascist.t ;" melh01· tam
bçm que na França desde as leis de 
1904-5. é melhor que :ios Estados 
l:nidos. E' de suma importancia pre. 
servar uma opinião equilibrada so
bre estes assuntos contra-versiveis, 

flQ. OlTRV AL DO IJ,, 
VRAMENTO PRADO 

C11niéa de moléstias dos olhf>f 
- Cirurgia ocular - Cons.: 
Av. lpiranga. 313 (8.0 andarl 
- Tel.: 4-458! - Res.: Ih 

Angélica. 1408 - Tel.: 5-9275 

ESCOLA TtCNICA DE COMtRCIO 
DA 

Academia Mariana 
(Sob fiscalização federal) 

Rua Barão de Paranapiacaba n.0 50 

CURSO BASICO E GINASIAL 
CURSO TECNICO DE CONTABILIDADE 
CURSO D.E CONTADOR ADAPTADO 
Os exames de adm1ssão realizam-se em fevereiro. Matri
culas ~l:,êrtas para o curso de admissão. Secções masculinas 
e feminina.,. 
Nota : O Curso Comercial não é reservado exclusivamente, 
aw. Congregados Marianos; oferece, porem, vantagens insu
peraveis aos mesmos,· assim como às Filhas de Maria. 

/1 
'/ 

(0!!1io li o. llDerf o, ~oi Pa~m tarmelitai 
EXTERNATO 

Rua Martiniano de Carvalho n.0 114 - Telefone: 7·6381 

CURSOS DIURNOS: J
. Primário 

Admissão ao Ginásio 
l ·· 1.0 ciclo (ginásio) 

Secundário { 
2. e ciclo ( ~olégio) 

ESTA' FUNCIONANDO O CURSO GRATUITO DE ADMl~SAC_ 
AO GINASIO NO PERIODO DA MANHA 

Deputados comu-ni,stas 
A disciplina a que o Partido Comurusta obriga os seus candida

tos elei_tos para o Parlamento retirl:!,-lhes franca,meIÍte as franquia.à 
inerentes a um mandato .popular e ciemoci"atico. .A serie de .. me• 
diC:.as preventivas" com que o Partido cerceia a liberdade pessoal 
do candidato· eleito, e ainda usurpa as suas prerrogativas · e-,direi· 
tos parlamentares, significam um ensaio de siStema autocratico do 
mais rude e inclê:mente tot~Útàrisino flagrante é. indisfarçave1: 

O povo escolhe os seus candidatos, mas ~- sr: LUl~ C~n~-s- f>r~s~ 
tes e quem os elege. A essa formula resume-se claramente a in.• 
dole das medidas adotadas pelo Partl.c:.o Comunista. 

Em primeiro !Ugar, no exercício de um mandato que lhe fot 
outorgado em e1eiçâu democratica para o Parlamento de uma de
mocracia, o deputado ou senador comunista nao dispõe sequer de 
seu subsidio. Este reverCt, para a econom1a. to Partido e em ulti• 
ma instanc1a, para a manutençã0 e despesas· md1v1dua1s ' do cnefe 
do P_artido. Para casos assim, o povo tem um velho chiste: -
' Ganhou mas não, leva ... ". 

Quem 1eva o dinheil·o é o sr. Luiz Carlos Prestes; quanto ao 
parlamentar comumsta, poderá levar na cabeça se fizer força em 
eon_trario. Todos os deputados e senadores pecebistas. ao serem 
proclamados eieitos, assinam uma carta ao presidente do Tribunal 
Eleitoral, renunciando ao mandato. A carta, sem ciata. fica de 
_posse do Partido que, aconselhado pelas -circunstancias ou pel<i 
comportamento do · camarada eleito, remete-la-à em tempo oportu• 
no . .á :autoridade a quem é dirigida a renuncia, Essa sera .a:-grande 
-arma ,do Partido Comunista contra os _se~,.P.rpprios .membros. 

'Tudo isso, evidentemente, está tão longe da democracia como.e.a 
bomba .. atomica .d.e uma caséa de ovo. _, . . . 

("Correio da Manhã", R.io de ·Janeiro, 12~1-:':Üi4~) 

O primeiro americano . a desempenhar -ser-' 
viços dip!omaticos da Santa· Sé 

DETROIT, Michigan (S. I. H.) 
- O arcebispo Edward Mooney, de 
Detroit um dos quatro novos car
deais norte-americanos, foi o pri
meiro prelado catolico norte·ame
rica:io a ser nomeado para serviço 
diplomatico na Santa Sé. 

1 
O arcebispo Mooney, lider espiri

tual de 850.000 catolicos e que con-

.

. ta 62 anos de idade, desobrigou-se 
de sua primeira missão dipJorn,ática 
como delegado apostólico na fodia 
e ·subsequentemente fo'i.lhe dada 

A_ diretoria 

função similar no Japão. Desde e:n. 
tão, governOu <luas sédes ::ios EE. 
UU. e prestou serviços relevantes 
na Junta Administrativa da Natio· 
na! Catholic Welfare Con ference. 
a qu11t tem sede cm Washington. 
Foi seu presideme dura,~te varfos 
anos. 

Depois de seu regresso· do 'Japão 
foi nomeado Bispo de Rochester• 
no Es'tado de Nova York-e ~omeado 
primeiro Arcebispo de Detroit em 
junho d·e 1937, 

d,o Instituto 

Santa Catarina de Sená 
Comunica ás . Exmas. Familias e ás pessoas 

amigas a mudança de residencia para o predio 
n. 307 da Rua Manoel da N obrega. 

As matriculas para os cursos de -Jardim da 
Ínfancia, :Primãrio,,1 Fundamental ,;e Admissão, já 
estão abertas ,para começar à f uncíonar no dia . 4. 
de Fevereiro proximo. 'l 

I 



São Plulõ, Tff \te Fevereiro êle t9fS tEGIOIIIIO 

O futuro das Missões 1 

Católicas na China· . ~ ~t46 P4!' ,,,, -- - ·- -·- -----,----. 
PRf-ENCOLHIOA.S N.A_O 'ENCOLHEM MAIS! 

Transcrevemo.i, a seguir, o importante artigo do Revmo. 0Pe. 
!'adeus Yang, sacerdote chinês, sobre a situação em sua patria, 
publicado em "Orden Cristiano", de Buenos Aires: ' 

O domínio comunista sobre a China será o fim da religião em 
geral e do cristianismo em particular, porque credos e praticas re
ligiGSas são de todo incompatíveis com a ideologia. marxista. Tam
ben será o fim de qualquer classe de influencia extrangeira, salvo 
a. russa. "Não podemos separar-nos da assistencia C:a União So
viética", declara Mao Tse Tung abertamente em seu livro, que_ foi 
traduzido para o inglês por Earl Browde, o ex-lider da ação politi

'!a comunista nos Estados Unidos. Mas ainda, de acordo com Mao 
Tse-Tung, o movimento revolucionario comunista na China está 
inseparavelmente .relacionado com "as lutas anti-capitalistas do· 
proletario do Japão, Grã-Bretanho, Estados Unidos, França e Ale
manha." Indubitavelmente, Mao pensa na Indo-China e India, 
quando faz esta afirmação. 

O exito da revolução comunista na China dificilmente será de
tido por alguma "frente religiosa", porque enquanto o partido co
nmnista chines mantem seu exercito e seu regime independente, 
a força moral só, não será baluarte suficiente para salvaguardar a 
liberdade religiosa no pais. · ' 

Uma guerra civil comunista na China não só será uma catas
trofe para o povo chines, sinão tambem fonte de um perigo enor
me para as nações que são atualmente os amigos e aliados da 
China. · 

A opinião publica dos Estados Unidos, durante algum tempo 
desviada mediante uma sutil propaganda, começou a despertar. e 
<lar-se conta das verdadeiras intenções dos comunistas chineses e 
seus amigos. Ao mesmo tempo, os ultimos acontecimentos mili
tares na China comprovaram amplamente que, com melhor ades
tramento e melhor equipamento, as tropas nacionais chinesas po
dem lutar vitoriosamente, sem a cooperação do tão 0logiado grupo 
XVIII do exercito do mesmo modo que as combinac'.a.s forças ame
ricanas e chinesas teriam alcançado para ocupar o Japão sem a 
ajuda da Russia. 

Estes acontecimentos significativos deram o resultado direfo 
e imediato de reforçar a moral do povo chinês, aumentando consi
deravelmente sua confiança em- seu patrimonio cultural e poli
tico. Esta herança - especialmente o tradicional sistema de f~
milia, com as virtudes naturais da piec" ade, benevolencia, forta~ 
leza e harmonia filial sobre que cescansa - será a nova Gran-
de Muralha contra qualquer ideologia subversiva. · 

Enquanto se mantenha a compreensão mutua entre o legiti
mo governo chinês e os governos de seus aliados, o comunismo tem 
pouca oportunidade de difundir-se, e o partido comunistã chihês, · ·
afim de sobreviver, terá que contentar-se com· ser só um partido· 
político. · 

Considero indisp.ensavel esta discussão sobre o problema co
munista chinês, porque c'.e sua solução depende o futuro das ati- · -
vidades missionarias cristãs em minha patria. Se devemos crer que 
existem indicações que fazem parecer provavel que depois da guer: 
ra a· China se converta em um país vermelho devemos admitir qué 
uma discussão sobre as possibilidades futuras das missõés cris:. 
tãs naquele país é de t0do inutil. 

A promessa c"a- liberdade religiosa, portanto, não é ilimitada, po
réh em certa parte a Constituição define quais leis podem res
tringir os direitos e liberdades. Por exemplo, no art. 15 d~z;: '_'Uqi-. 
camente !els qúe sejam imperativas para salvaguardar a-segurança · 
nacional, evitar -uma crise nacional, manter ordem e fomentar 
o bem publico podem restringir as liberdades e direitos da cida-

------------------

~tt;AMOS, em noms confecções, materfi 
da melhor qualidade. Mesmo assim; molham 

.
longamente a casimira. os aviamentos. e quatqu 
peça. ainda que seja um pequeno fundo de bols 
Resulta de tais cuidados que as nossas roupa• 
são pré·encolhidas oferecendo plena garantia dd 
nenhuma deformabilidade futura. Queira faze.o 
'uma visita à OOS$8 Seção de R1;:)Upas Feitas"> 

concluirá que é uma inovação. pois ain~ 
não se cmpretou material de tão alta qua. 

lidade na Confecção de Roupas Feit~-

• Em 10 pagamento• pelo "Plano Suave'; 

s 

. ~\ ~. 

.- ' 
da'.niá": Aos dirigentes cristãos, esta possibilidade c:e limitação da, -
liberdade religiosa "afim de salvaguardar a segurança nacional'' 

__ , ___ lLQ~~,.Par~_ç~r_ \!l"P.a contraçiição e não ser promessa alguma de li-
berdade. Porem antes de comentar esta providencia, ha de re- -
·ç:ordar-se que a nova Constituição Chinêsa foi escrita sobre um fun
do histórico 'em que sistemas religiosos pagãos e o maometanismo 
eram C:ominantes. Talvez se entenda melhor a situação ao recor.., 
dar os ·~tratados desiguais" e as influencias políticas estrangeiras 
que as vezes impediam a liberdade da Igreja Catolica na China. · 

Para reduzir o perigo de um abusá· que possa resultar desta 
-força restringente, é muito possível que a Santa Sê algum dia néc·· 
gocie uma concordata com o governo nacional chinês. Porem 'é':<X. 
de uma importancia primordial que os Jovens leigos catolicos cnf!r ·•: _ 
neses nas diferentes províncias recebam um ensino minucioso· é'"'"" 
unificado como dirigentes sociais e politicos debaixo da orient'á::: ,,,,._, 
.ção de -mestres superiores. Quem tenha _ estado em. corftact0 com· 
empregados do governo e trabalhadores sociais e educacionais na 
China. tem que reconhecer por exemplo a influencia enorme 'ele 
personalidades como a do Bispo Yli-Pin e do Dr. John e. ~- 'W;\1, 

S 
EMPRE insistimos em afirmar 

o carater artificial da m·op:;.
- ganda comunista entre nós. 
Explorando as injustiças sociais, 
verdadeiras ou forjadas, colocam
ie á frente das "massas" os insu-

NOVA ET VETERA 

' '.!adores da luta de classes, os agi-
:ador(,s a soldo do parti.lo comu
nista que, longe d'é' desejarem de
fender as verda.d,s1r-:i.s reivindic:a
cões das vitimas do egoísmo libe
ral e da -prepotencia dos raciona
mentos totalltartos, _ apenas ~:mali
:am para a artificial vitoria da 
'nova ordem" bolchevi"sta toda 
!ssa caudal de "marginais" e de 
mgenuos descontentes. 

Quem paga porem. todo o custo
;o aparato dessa propaganda ver
melha? De onde vem o dinheiro 
para ·os seus vistosos -cartazes, fai
i::as, folhetos, jornais, viagens e 
manutenção de todo um exercito 
de agitadores que, logicamente, pe
la extensão de suas atividades de
vem viver sob um regime de' tra
balho "full-time"? Qual o par 
tido que pode rivalizar com o co
munista na intensidade de suas 
atividades e de sua propaganda? E 
ê este, justamente, o partido dos 
•proletarios". · dos menos favoreci
los da fortuna, cujas minguadas 
wntribuições e reduzido numero de 
tdeptos não podem explicar a ori
~em das fabulosas somas que essa 
1naquina publicitaria e aliciadora 
está a exigir. 

Como a propaganda comunista é 
1ma só no mundo inteiro, vejamos 
> ·exemplo da França, numa ten
:ativa de desvendar esse "miste
rio"_ baseados em informações pu
blicadas por "La Documentation 
Catolique", numero de 3 de abril 
de abril de 1937: -

* * • 
Maurice Laporte, fundador das 

Juventudes comunistas francesas, 
antigo membro do "comité dire
tor do partido e delegado de Mos
cou. escrevia em 1928 em seu livro 
"Les mystêres du Kremlin", á pá
gina 69: -

" ... posso escrever entretanto, 
Jem pezando minhas palavras, que 
>s chefes do partido e das juven
tutie:;i sA venderam ., venderam o 

FINANCAS , COMUNISTAS 
movimento comunista francês, não 
á Terceira Internacional, mas ao 
proprio governo dos Soviets ... " 

Demonstra o autor que sem as 
subvenções de Moscou o partido 
comunista francês seria incapaz de 
fazer face a todas as suas despe
sas: -

"0 partido comunista. inciüsive 
seus anexos, isto é. seus jornais. 
suas emprEosas editoras, o Socorro 
Vermelho, o "trabalho ilegal" da:s 
juventudes. etc.," mantêm em nu
meros redondos de 130 a 140 fun
c!onarios permanentes isto sem 
contar o pessoal dos comités. datl
lografos e empregados; aos quais 
vêm se juntar os 13 candidatos 
eleitos para a Camara. A razão de 
uma media minima de 1.700 fran
cos por mês, teremos -cerca de 3 
milhões por ano. 

Se se acrescentam a essa impor

tancia as ajudas de custo de toda 
sorte. viajens. diariás. etc., chega
se a uma verba no capitulo "ma
nutenção de pe;soal", de cerca de 
4 milhões. 

Não posso deixar de mencionar 
as delegações enviadas ao estran
geiro. Elas são !numeras. no par
tido. no curso de um ano. Para 
1927. e somente de Paris a Moscou, 
foram efetuadas mais de 300 via-
gens que representam 
175. 000 francos". 

cerca de 

O ex-chefe comunista examina, 
a seguir outros aspectos do orça
mento do partido: -

" ... Em 1921 e 1922 calculava-
se a verba "propaganda e agita
ção" em 750.000 francos por ano 
para toda a França. Esta verba se 
refere âs despesas de propaganda 
geral do partido: - pagamentos 
aos agitadores. cartazes. folhetos, 
brochnras, reuniões publicas As 
campanhas eleitorais têm ainda 
sua verba particular ... 

Todos es"e" algarismos mal,, do 

que quintuplicaram hoje e devem
se levar ao ativo da conta "pro
paganda e agitação" a importan
cia de quatro milhões de francos". 

O autor avalia o deficit global 
da. imprensa· comunista _em cerca 
de um milhão e duzent"os mil fran-_ 
cps. Acrescentando-se "500. 000 
francos de subvenções diversas ao 
Socorro Vermelho. de de,;,pezas de 
escritorfo, de pagamento·· de juros 
de emprestimos efetuados· pelo 
partido" obtem-se_ o total de mais 
de nove· milhões gastos anualmen
te e oficialmente pelo 1~artldo. Tor
na-se. porerri, necessarlo arredon
dar essa importancia para 10 ou 
12 milhões para se aproximar da 
verdade. 

Quais são, em contraposição·- as 
receitas ·• normais" com que pode 
contar o partido? 

Ha a renda de "l'Humanité" 
(cerca de 650.000 francos). asco
tisações, o produt_o da venda de 
brochuras distintivos, etc .. ou se
jam cerca·_ de 1. 200_. 000. 

"Resta explicar- acrescenta La
porte, como com um "credito" de 
cerca de um milhão e duzentos mil 
francos nossos comunistas podem 
liquidar um "debito" de dez mi
lhões". 

Mas ha as subscrições dos tra
balhadores. objetarão. Engano! As 
li~tas _de -.subscrições publicadas por 
·'l'Huma~iti" são falsas. O reda
tor encarregado dessas listas es

·conde "uma boa parte do ouro de 
.\1oscou sob as aparei:J.cias de subs
crições publicas". .. *. 

As revelações de Maurice La
porte foram confirmadas em 1935 
pela,; de Jaeques Doriot. que pu
blicou no jornal "L' Emanc!pation" 
uma serie de artig0s sensacionais 
sobre a ação financeira dos ·dlri 

, gentes de Moscou. 
Jacques Doriot foi durante mui-

to tempo um dos principàis chefes 
do partido comunista francês. 
Membro do "bureau" das juventu
des desde sua fundação; delegado 
do partido no terceiro congresso_ da 
Internacional_ comun_ista .(1921); 
secretario geral das juventudes co
m.unistru;; (.1923); membro do "_bu
·:réau" político .. do partido comu
nista francês- desde 19,;Mi ,delega,do 
da , Internacional -coi:nunistà _·_em 
Marrocos (1925); delegado da lµ
ternacional comunista na · Indo
China e· no· Extremo Oriente 
(1927): marinheiro honorario dá 
esquadra vermelha do Baltico, ca~ 
pitão de um regimento da guarda 
de Tver capitão do exercito revo
lucionario · nacionalista · _c h i n ê s, 
deputado eleito por Saint-Denis em 
1924, reeleito em 1928, 1932 1936. 
Pelo grande numero de prisões que 
sofreu, era ·considerado com•) urri 
verdadeiro "martir 'vermelho" que 
poria num tÍhfnelo o sr.··=Lúiz Car
los Prestes. Por quérer éstabelecer 

· um comitê de .vigilancia cdntra o 
fascismo, em colabora<;ão com os 
socialistas Doribt foi expulso do 
partido c~munista- em 193-4. São 
notorlas suas PP$_teriores atividades 
"colaboracionistas"- dm:ante._ a ocu..: 
pação nazista- da França. O fato, 
porem, de ser um "reneg3:do", _:um 
"trotskysta". um "colaboracionis
ta", não tira sua autoridade_ como 
homem entendido quanto ao me
canismo do partido comÜt\.ista 
francês. Aliás, 'o ·'Legionario"· não 

J faz distinção entre fascistas názls
tas e comunistas. São todos, no 
fundo, conjurados da mesma tra
ma de mistificações socialistas. em
bora_ agindo multas vezes por pro~ 
cessos antagonicos, d_e iQ;ll~ _ ._resul~ 

tam ás vezes essas brigas de coma
dres. por meio das· quais a ver
dade vem â tona ... 

Como explic:> Doriot essa propa-

Nova Diretoria da C. M. 
- - ,_ · . da Casa Pia 

_ Em reuniões realizadas· nos dias 
13 e 20 de Janeiro ultimo, na, sec!e 
da Congregação :Mariana da Casa 
Pia, .á alameda Barros 539, realt• 
zararil-se as eleições e posse dt 
nova Diretoria, que deverá dirigit 
seus destinos durante 1946. 

Presidente:' - Domingos Man
sueto; _Assistente Honc>l'nrio - Dr 
Fernando: Lobo; 1.0 Assistente -
Carlos Silva Segundo; 2.º Assis
tente - ·Roldão Medeiros; 1.º Se
cretario _ - Otacilio Rolim ele AI
buqqerque; 2.0 Secretario - Nel
son _Dias Delgado; t.0 'l'esour~iro 
- Carlos Augusto Reto; 2.0 TCROII• 
reiro - Francisco Tondim; Iustr11-
tor - David Gomes Gonç'álves; 
Bibliotecario Dacio Amorim; 
l'.,ei~r - José Vicente Ferreira; 
Zelador da Adornção Noturna 
Orlando Pressoto e Consultor -
José Pifes de Campos, 

t:\' __ CIINTIFICA~ENTI 
_ --,~,SUAS l'ERIDAI 

• · -P-omada seca tiva São· Sebas. 
tlão combate cientlflcainentt 
toda e qualquer afecção cuta
nea, como sejam:' ~erldas etY 
geral. Ulceras. Chagas anti. 
gas. Eczemas. Erisipela. Friei
r~,s. · Rachas nos pés e noa 
selos. Espinhas. Hemorroides. 
Queimaduras, Erupcões, Pica. 
das de mosq·uitos e insectos 

·venenosos. 

ganda esses milhões de folhetoAr, 
J dé brochi:tras, . de cartazes. esses 

multlplos jornais, esses agitadores, 
esses Insufladores "desinteressa
dos'\· - quem os paga, p,ois que· 
afinal de contas é preciso viver? 

"Sim de onde v-em o dinheiro ? 
Nós afirmamos n-.ais uma vez 

que é Moscou que paga. E' Staliv 
que subvenciona pan, seus fins d1 
g,uerra a secção francesa da 38 ln· 
ternacional C0JiHlllisla 

' _E se não nos acrecJitam, que se 
· nomeie uma cornissêio de inquerito 

que se verifiquem os livros d3.1 
agencias· editora:s, a escrita dol!I 

jornais• comunistas e a do cartido, 
Que se interroguem os antigo& 

memb·ros · do movimento'. - )ode
remos -citar nomes, e o faremos 
se'm duvida .proximamente- quando 

·essa ·comissêio ·de inquerito for no• 
·mea·aa. '· 

Exigiremos iguálmente qu<;, de• 
ponham deponham -perante essa 
comissão Dutilleul e Dorval de 
"l'Humanité"; Moussinac do "llU 

reau" de edições; Grenier, doe 
"A~igo~da U. R. S. S. "; os tecni
cos do anti-militarisri:10 os diri
gentes comunistas do Socorro Ver
melho. os redatores dos hebdoma,. 
darios, os guarda-livros de "l'HII· 
manité". os alunos das escolas d,..) 

Moscou, todos aqueles que desem
penharam · papel de relevo JKl 

partido comunista no curso dos 
ultlmos dezesseis anos". 

* * * 
_ Os chefes comunistas não res~ 
ponderam a essas acus:Ú;ões de seu 
antigo camarada. 

A 22 de' março de 1937- Jacques 
Dorlot anunciava á imprensa que 
levaria á Camara uma proposta no 
sentido de: se nomear uma comis
são parlamentar de inquerito sobre 
os recursos dos parli<l os pollticof 
franceses, em particular sobre o~ 

,reouvsos· -do I)Urtido comunlst:;i,. 
-Esta· pr_op_o_sta como_ era de ~E 

esperar,_ ~oi rejeitada pel!', Cam:.1rtt. 
N.lto fos~e a"'mainria c1e"'sei1s mem
bros .,dni;:il !J.<~>, m11n .. J~~'.'ad· pÔ,!'~x 
oculto . Que_' d-n~·,,i"a,,fa !'l<>br-e o 

em un<lo o fl8-8elo d~ totallta.r#". 
socla.llata ..• 

Í 



Critica 
" o áutor do a,rtigo "A Confissão 
de t>. Cocota" (V. Cy, no "Estado 
de São Paulo"), sustenta por duas 
vezes que o fato citadp é auten

tico. ".t'êrtnll'la supondo quê este 
Userá CàlÓrosamênte desmentido" 
alem dê sua pessoa "ser xingada de 
uma porção de nomes :feios". 

:Não rtõs ocupál"êmos em realizar 
.A i.tltlrna previsão, se bem que o 
autor o merecesse, pois trata-se de 
pessoa quê não tem escrupulos em 
torcer os tatos ou o sentido das 
erases do adversarlo quartdo quer 
por :torc;:a sustenta!' seu ponto de 
vistà (veja-s·é por exemplo, suas 
respostas aos anti-divorcistas). 

Quanto â. primeira previsão, isto 
é <tue o seu artigo iria ser desmen
tido, foi uma verdadeira profêcla. 

Sim, porque como diz o velho 
dit.ado "é mais facil pegar um men
tiroso do que um coxo", e salta aos 
olhos, do que lê o dito artigo, o 

absurdo da existencia real do caso 
apresentado. 

Percebe-se que o aüt'5:r insplrou· 
se em algum caso concreto mas de 
tal m!l-neira. enfeitado e dêturpadq 
qtie, da rêalidade a. historia con
tada vai um abismo. 

V. Cy. apresenta-nos uma dis
tinta. aênhora., êsposà. de um séu 
amigo, Pé!!sOll. àtiVii!lflmà. bem in
formada. metida na pólitlca, tra
balhadora tncansaVél da U. I). · N. 
e religiosa devota fazendo parte 
de vàrlas con~régà!;õé9 ou !rntan
dadés. 

Pefoebei:nos agom um primeiro 
absurdo: 

Tal i!éflhora ignora por eompleto 
a. existencla da Liga 1:i:leitoral Ca
tolica; organitação que exptitne 
com fidelidade o ·pensamênto das 
autoridade!! ecleslasticas na. questão 
politica., e qUé punha ént pé de 
igualdade· os dois candidatos: Bti• 
gadeiro e o General butra.. 

Dissemos que ela desconhecia 31. 
~~e porque, se assim não fosse, 
saberia defend~r-se dê qualquer 
"recotnendacão" em contrario que 
lhe.'fizessem; ainda que <le um sa
eerdote. E jli. que falamos em "re
comenda<:1l.o" passemos a. ,nalisar 
9 segundo absurdo. 

um artigo 
Luiz Levy 

A Igteja Catolica quando reco• 
menda, dá liberdade âe escolhei·,· 
porque 1quando tal liberdade não 
éxlste ela não faz cerimonia em 
ordenar de modo claro. firme e 
inequlvoco. Como pÓr exemplo o 
fez quando se tratava do partido 
Comunistà. 

Aliás a LEC declarou, não déi• 
xando duvidas, que os catolicos em 
sã consciencia poderiam votar tan
to no Brigadeiro como no General. 
O Arcebispo de São Paulo acres
centou, em entrevista da.da â. iro• 
prensa. que. podia afirmar que ne
nhuma recomendação fora feita 
pela autoridade eclesiastica, a res
peito. 

O que penso eu, poderia ter ha
vido, f~ram recomendações, em 
seu· sentido proprio, e não "reco
mendações" que equivalem a i:;r, 
dens, como quer V. C'y., feitas por 
padres que, como qualquer pa.rtl
<mlar gozam do dirélto de terem 
suas · Preferencià..ll. :Encontramos 
d.este. modo alguns pa.rt!dàrios dô 
Ceneral, outros como os conhe<;o 
do Brigadeiro. · 

Quanto á conduta. do tal padre 
do artigo, ela é por tal forma ex
tranha. que torna o artigo inacre
ditavel. 

1) Não é costumo que se dê 
penitencias demoradas, 1Úuito me
nos se. por êaUsa .disso, resultar a 
perda de oportunidade de aquisi
ção do que a Igreja considéra um 
bem. No caso diz o autor do ar
tigo que a pe;itente roí impedi
da pelo seu confe,ssor de· manter a 
continuidade de comunhões qua 
vinha praticando todas as primei
ras Sêxtas-Felras do mês. Verda
deiro absurdo! 

2) Mesmo que a penitente des
conhecesse a orientação da Igreja 
a respeito, o mesmo não se l)0deria 
dizer do· padre. Este portanto não 
poderia achar tamanha gravidade 
de culpa .a l)onto de negar-lhe a 
a.bsolviQão. 

3) Tal medida o sacerdote tem 
o d lreito de aplicar· a determinada 
pessoa quando esta íncide em érros 
conhecidos, apontados e condena
dos pela autoridade eclesiastica. 
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OS MELHORES PREÇOS 
E A MELHOR QUALIDADE 

PRESUNTO e FRIOO VINHOS FINOS. FRUTAS, 
BISCOUTOS e BOMBONS - Gt.NEROS ALIMENT1Cl0S 

EMPóRIO. MONTENEGRO 
tuA AUGUSTA. 1559 (Esq. R. Luiz Coelho) - Fone : 'l-003& 

MERr,F. & RIA · AVENIDA 
.,lV •. BRJG. LUIZ ANTONIO. 2098 (Em frente à Igreja 

Imaculada Conceição) - Fone: 7-5453 
'ONICOS DISTRIBUIDORES DA 

MANTEIGA " B A N D E 1 R A N T E ''-
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EMPRtZA AUTO-VIAÇÃO ~ 

São Paulo - Santos Ltda. >i 
Cr.$ 20,00 

OnibUs diariamente ele hora em hora entre São Paulo-Santos 

SAN'J'()S 
BaaéloOimúáoK.•n 

FOM:1-ffl 

S. PAULO 
atua Mauá N .º &70 

Foae ,-3616 

r 

t 
~ 
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Indispensavel para Diretores -e 
membros d'e Diretorias -de CC. MMº 

''º Lider 
PUBUCADO SOB A DIREÇAO DO PE. WALTER MARÍAU'X, 
S. J., E DESTINADO ESPEClALMENT~ A TODOS QUE Al't· 
CAM COM RESPONSABILIDADES NO . MOVIMENTO MARIANO; 

* ''0 L1der Mariano'' -CONQUISTOU ÉM POUCOS MEStS A ESTIMA E CONFIANÇA 
DOS CHEFES MARIANOS EM TODO O BRASIL. .. 

* Lider .· Mariano'' 
DA' ORIENTAQAO SEGURA E ABUNDANTE MATERlA PARA 
TODOS OS SETORES DA VIDA MARIANA. 

• 

''º Lider * " Mariano',. 
' . 

PUBLICA-SE EM 5 SERIES: l> VIDA .RELIGIOSA; . 2> FOR
MAÇAO; 3> FO.R.MAÇAO SOCIAL; 4) lNIOlAQ.JO MARlANA; 
5) ORGANIZAÇAO E T:SCNICA. 

''º * Lider Mariano'' 
E BARATISSIMO 
POR ANO. 

ASSINATURA DAS 5 SERIES: CR$ 8,00~ 

A' l[ENDA 'l'AMBEM TODOS OS NUMEROS ATRASADOS. 

Colegio São Luiz - Avenida l'aulista n.0 · 2.324 - São Paulo 

Onde a. proibição de votar no 
l3riga<l eiro? 

4) A conduta de tal senhota 
tambetrt nos fornece mais um ar
gumento. 

Afinal seria ola tão alhe!ada. 
niole e boba que, alem de nada 
saber da atitude oficial da. lgrej.a 
a respeito da questão, nem depole 
de prejudicadas em vitais in
teresses pensou em Informar-se 
melhor e procurar outras fontes. 
por ex., qualquer outro sacerdote. 
E' multo extranho. 

Diante de tais considerações, 

convidamos com insistência a que 
V. cy., o autor do artigo, denun• 
classe á.s autoridades eclesfast!cas 
por ser passivei das mais severas 
reprimendas, ó nome dê ·tal sacer
dote que tão gr·avemente exorbitara 
de suas funções. Tanto mais que o 
proprio Arcebispo de São. J?aulo 
pediu publicamente esta coopera
tão. 

Isto, sim, seria um beneficio que 
podia ser prestado a.. coletividade e 
â. · religiã.o. . • . . . ... 

. .. Mas se o caso. de Dona Cocota · 
não passa de lorota!!! 

Auto-Viação Bragança-São Paulo. 
para as suas viagens de Bragança à Capital e vice-versa, slr

. vam-se dos confortaveis onibus da EMPRESA AUTO-
VIAÇAO BRAGANÇA - o percurso é feito em. três horas 

PARTIDAS DE BRAGANÇA: PARTIDAS DE SAO PAULO 
Dias uteis: 7.00 e 15,15: do- Dias ute1s: 6.45 a. 15.4f>. do• 
mingas e feriados: 7 .4f> e 18. mingas e feriados 6,45 e t4,16. 

Ponto em Bragança: Ponto em São faulo 
PRAÇA RAUL LEME N.0 10 BAR ESTRELA - Rua Mauá 

TELEFONE 109 n.' 630 - TELEFONE 4-6905 

fRACos ... · 
AtdMICOS 

l'OMEM . ~i,~, 
Granal• T6nlco 

CD N C R(GADOS' 
CAPAS E GUARDA· 
CHUVAS EM VAlUOS 

PAGAMENTOS 

Crediário Vimar 
DE 

· Vince, Marques & Cia. 
Rua. Libero Ba.da.ró, 488 ...... 

1.0 andar - Salas: &8-&J. 
TEL::·'5..:5949 - S. PAULO 

Indicador Proiissfbnal . . . 

A D V O G A D O S M E D I e o s Dr. Cele~tino Bourroul 1 

Dr. Vicente Melillo 
Praça da Sé. 23 - 2.0 andar 

Sala' 215. 

Dr. Plinio Corrêa 
de Oliveira 

Rua Quintino Bocaiuva, 176, 3.0 , 

andar - Sala 322 - 'l'el.: 2-7276, 

Dr. Francisco P. Reimão 
· Hellmeíster , 

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

Dr. Carlos Morais 
de Andrade 

Rua Btnjamim Constant, 23, ~ 4.0 

aniar - Sala 18 - Tcl.: 3-1886. 

Dr. Antonio Firakoski _ 
ADVOGADO 

Rua Colombo .. 302 
CURITIBA - PARAN.4. 

ENGENHFIROS 
Amador Cintra do Prado 

€NGENBEJRO ARQUITETO 
Arquitetura religiosa, colégiOs. rt>· 

sidências cOletivas 
Rua IJhP.rn lbdaró. 6U - São 

Dr. Vicente de Paulo 
Melillo 

CLfNICA MJ;:DICA 
Cons.: R. Marconi, 34 - 6.o andar 

- Apart.0 63 -:- Tel.: 4-8501. 
Res.: Av. Agua Branca, 95 -

Tel.: 5•5829 

Dr. Camargo Andrade 
DOENÇAS DE SENHORAS 

PARTOS - OPERAÇÕES 
Da Ben. Portuguesa, da Materni

dade de S. Paulo 

Cons.: R Senador Feijó u. 205 -
Tel.: 2-2741 - Das 14 as 18 horas. 

Sábado : Das 10 às 12 horas. 
Res.: Rua Rafael de Barros, 457 

:r~ 7-4563 

Dr. Hugo Dias de Andrade 
rratamento pré-natal <da criança 

e da gestante do parto e da 
lactação). 

Col1S.: Rua Libero Badaró. 137 . -
das 1§ às l'l bs. - Tel.: 2·2270 
Res.: Rua Thomé de Souza, 517 -
das 1 ~ ;,e ,i1 \s .. - Te!.: 5-0565 

Bes.: Lgo. S. Paulo, 8 - Tel.: 2·262Z 

Cons.: Rua 'Z de AbriL 235 - · 

Das 2 às 5 horas. 

Dr. Reynaldo Neves' 
. de Figueiredo 

DO HOSPITAL DAS CLtNICAS E 
SANATóRIO SANTA C.\T4R,INA 
CIRURGIA DAS VIAS BJLIARES 
Cons.: Rua Marconi. M - à..o • · 
dar - Fone: 4·8717 - Das H M 

18 horas. 
Residência, A\1. Pacaembú. 104,( tt, 

Fone : 5-2625 

HOMEOPATIA 
1 

Dr. Artur Rezende Filh~ 
Mêdic~ homeopata da C. A. P. :da 
Sorocabana. Diretor clínico do Aln• 
oulatório Homeopático do Carmo , -
<,;ons.: a. Senador· Feijó. 205 - t.. 
1efone 1 · 2·0839 - · Res.:. ~'lL '.
Marcar hora, das 3 ás 1 ~ a.li 

telefone : z-~ · 
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LEIAM 
Novos Esplendores de Fátima 

Aparicões - Revelações .. Milagres 
por Pe. Valentim Armas, C. M. F. 

Um volume de perto ele 500 páginas profusamente ilusttàdo. 
O livro mais recente e mais completo sôbre os maravilhosos 

e empolgantes sucessos de Fátima. 

A1 VENDA NAS BOAS LIVRARIAS ---- PREÇO CR$ 15;00 

7 dias em revista 
(Conclusão da 2.á pâg.) 

tlillaçãó d.as Nações Unidas, ma1s 
dé iltio uelegàdos pl'onuttclam, ~m 
d.li9<i\lt'tO:ê ~u em dédãtações, cetca 
de 'lll. oóil pâlavrru. por dia. Tt'eze 
tà.QUlgl'll.fés anglo•rtotte•a1t1erlén11os 
e sesi trahceses, tevesahdo-se, apa
nh~m eet'Eia àe 260 palav1·as por 
füln\lto. Oitenta qúllotnetros de li
nhas telefonlcas_ com 250 apare
lhos estão lnstaÍados tio Central 
Hall, pot ititertnedlo dos quais os 
i.'leiegàdos pódél.'âo falat facHrnente 
para seus réspéêtlvos paises. Em 

A conversão ~o ~iretor ~o "Oaily Worter" 

· qüatro dias àe trabalho, mais de 
iloo; 000 dotn.uhehtos j!í. foram pu
l:Íllt,ados. Mesmo ahtes da reunião 
dà Asllêmblêiá jâ haviam sido pu
l.liié~dô~ 2,360. oóó <Íéêlltflentoa. 

ora, se:rh beuil, tudó isto sérá 
utn l)lllaVt'Grlo lnutll, e tanfo mais 
Aêl!:ãét'êdltaati i:iuanto màls copioso 
tõtrêttelaltnéntê éo!)!oso ! ' 
tafléó'! .... 

Disse cotn multo espirltô o sr. 
f311lvih qYe sempre que e: URSS 
tõ'.ftUi. utn°á atitude, as pequenas 
~êcçôes do partldõ comunista no 
mundo inteito a aeõmpanhattl. o 
"cafüarada" tulz Carios Prestes, 
com, aquela inhabllldadé mas,slça 
ljUê ô cát'â(!tét'liza, ãpressou-se em 
coiiffrmâr às 'palavras do ministro 
fnglêá. Erri nossa Constitllinte, exi~ 
tttu à retll'ãda das tt'óf>às it1giesas 
da Indonesia e da Grecia. Não 
toni'êret 

li:nquahto tudô Isto se páasa, á 

tfkSS vai se expàndinào trànqui~ 
lamente. Notldas de Washlngtón 
lnfornui.m qUê ela Impôs ao crls
ttAh1sstttHl Fl.emo tí!l HUnitrlâ úm 
tratádo atitn~t'lltaJ absõltitàlnênte 
1nlquo. :El aci inésmo tempo, fora 
da rlbaltà da ONU, "negocia" com 
a pobre Pers!a que parece deixar
se deglutir lentamente, E que re-
media? __ _ __ __ 

Na Austria os comunist'lm éon
UnUam sua propaganda com todas 
as fra?)qulas da lei. E'· que todas 
as opiniões são livr~s. Todas? 
Nem tanto. Assim, enquanto os 
comunistas teem o direito de pre
gar livremente o assassinio, os in
cendios; o roubo o saque, .o gover
no austríaco publicou uma decla
ração que se proiba ao arquiduque 
Otto · de Habiiburg e 'às pessoas de 
sua familia o regresso à Patrla. 

Porque? Se todos têm o. direito 
de propagar tudo, sóó não é justo 
que volte à Austrla o rebento de 
uma dinastia à qual aquele pàls 
deve toda a sua grandel'la? Porquê 
se considera "democratlco" o di
reito. de propagar o comunismo, e 
anti-democratico o direito de pro-

"HISTORIAS 

(êonciusão da i.íl pâ.ginaJ 
AS ENGICLICAS SOêiAIS 

"Todo catolico Pode compteen
der esse éSpirito de attepetldimehto 

· misturado com alegria que ~ apo
a era do que volta a gozar do privi· 
legio dê receber o$ sacramentos 
depois de ltlUitos anos. Q dia que 
tninha ooPosá, minhas três filhi• 
_nhas e eu recel>emOíS a sahta comu
nhão das mãos de MofiSenhor 
$heen l1à Catedral de São ,Patri

Ho, foi o dia mais féliz de nossas 
vidas. QUizemos ser recebidos na 
Igreja, na festa da Maternidad!;! dé 
Nossa senhora porque foi uma con• 
Versa que S(lbte Ela entreteve Mons, 
Sheert ha nove anos, o que Iniciou 
fiHlü ret"1'fü1 a DeUs. Esta:mos de
te1'1:fiinados a pfo6urat sempre ser 
dign~ ó mais possivél da graça que 
l ecebemos. . • 

A recitação do Orédo não é tão só 
Ufii ato de fé; é tambem uma ~ro
flssão de um conceito e uma. ahtu• 

págar aquilo que é preclsatnefité à 
tlóhttatio do comunismo? 

• • • 
Regish-àtnós cótn satlsfàqão as 

palavras do Presidente 'Trlllrtân â 
14.ª Convenção Anual da Confe• 
rencia Nacional Catoltca reuhlda. 
em New York. Disse o !1tisttê es
tãdistâ i:júe outrora se fez a De• 
claração dos Direitos do Hometn. 
Seria tempo ·de fazer a Declàração 
dos Direitos da Familla. 

Palavras como está, rompendo 
claramente Com o lndlvldualismo 
excessivo da Revolução, dignificam 
o cohcêitt> de demo<;;rácia, enquah• 
to o degi·adam lhjtiétlçàs e incoh• 
gruenclús ·como a que apontamt>s 
acima acerca da Austrla, e, em 
nósso · artigo dê fuhdó, acerca da 
lei eíeitol:'àl bh\slleil.'à.. 

• • • 
E voítemos ao "camarada" Pres

tes, Os mesmos deçlos que deram 
corda â sua llngua para protestar 
contra a atitude inglesa na Indo
nesia dei'a.in éótda aõS elementos 
do Partido Ct>munistà Malaio, que 
tah1bet11 eies, cónfírmando exata.
mente a.s palavras de Bevin, ata
caram tuàementé a pol!tlé::i. brita-· 
nica naquela região. 

• • • 
Chamamos a atenção da policia· 

para a propaganda divorcista que 
se realiza· entre nos. Nossa.s leis 
permitem ~ infelizmente - que 
algtietn seja divorcista. Níio pet
mitém; porel:n que se irtstà1em es
crltorlos para· anular frauduleritâ
mente casamentos. Um leitor do 
Rio de Janeiro nos enviou entre
tanto um anuncio em que !!e ofe
rece "novo casamento rtô Mexico e 
no Urügül!.i", prtJfhetenéiõ "aitiplas 
informaçõea gratuitas" e "referen
cias de pessoas que jâ terminaram 
seus assuntos satisfatoriamente", a 

DO G A M A " 
João Vasconéelos 

" S I S T E M A S ,E C O N O M I C O S E 
EXPERIENCIA HISTORICA"· 

"A RETIRADA 

Eduardo 

PARA O 
Collier 
BRASIL" 

Jordão Emerenciano 

"ERROS E CRIMES DO COMUNISMO " 

J 

l 
àe da vkia.. ô eatoliclsmo contem a 
lição. salvadora que _tanto necessi
tam não 8ó os lhdivldUos, mas tam
bém aé fiações e a htitnanldadé in
inteira. Quando algúelh diz "sou 
catolico", cotlfessa a fiiôSofh\ (lue 
engendra as normas do bem comum 
<' da i:>az. 

Hoje, como atraVé8 das idAcleé, à 
!gtejà ofereM â lihhagem humaná 
·o bein qúe prooede da eqUahlme clis
clplina quê l'éhuhda aos extretfiis• 
'tnos. !)àí'ti oo qUãis Sé ificlinâ ã hu
tttahidadê, romô já o apôrttârà tãõ 
eloqumtémente o Càl'<liãl Nê\vman. 
C-óntra o flagí'àhte abUso da t>ro· 
prleaatle Cille pt'o-voca à õ!)ressão dos 
pobres. a Igreja prega à grave teis
Ponsabilida<le qlie l'e].Ji·esenta a 
MJatda dos bens. Ar{ enciclic!ls dos 
Pfl.pri,; = de Leãó xnr a Pio xn _. 
F'ão dignM do mais atento e .prolón• 
ga,do estudo, e do cutnpl'imehto qe 
seus -po5tülados entre o povo, 

QUâfidó se atétlder à voz da Igte• 
jâ Mábará a cobiçil. do Potlêi' quê 
tetn àifiéaçadô gravemente = e con .. 
tinua ameaçando - a liberdade dõ 
hia.1vttluo en1 totllts 118 pàrtês. E' 
a convicção déstàs verdades o qUê 
noo moveu, il. minlm familia e à 
mim pessoalmente, depois de umà 
larga jornada, ~ a prostar-nos hu· 
mildemente aos Pés do altar e en• 
trar no verdadeiro rebanho. ............................. 

CABÉLOS BUNCOS 

quem telefonasse para ·o aparelho 
xxxx. As legações do Uruguai e 
Mexico deveriam pedir providen
cias para cada caso concrefo que 
a:parecesse assim. ,;:,.;.- "" 

• • • 
Do Rio nos enviou um léitor 

anon!mo, mas inteligente e :pres
tativo, o seguinte recorte publica· 
do pela Imprensa local: 

"Comunica-nos a secretaria de 
viação da Prefeitura que a l!rfipe
sa de cartazes e letreiros a tinta, 
feitos nos lugares proibidos por lei, 
tais como monumentos, edifióios 
an"ores, etc., exigiu o trabalho d~ 
1.500 homens por dia. 

Só em Ingredientes para tirar as 
tintas toram gastos mais de 10,000 
éruzelros, 

A lei não impede a propagà'nda 
por cartazes e letreiros; apênas 
proibe a sua colocação em detehni
nados lugares, com o . intu!tâ de 
preservar a boa aparencia da ci
dade e evitar, como agora dispen-
dios inuteis. ' 

Os candidatos âs futuras elelí;lões 
muito se recomendarão, conquis
tando a simpatia e a gratldãâ do 
povo. se derem instruções aos !ieu~ 
propagandistas, para sõ colocarem 
c>artazes e letreiros nos lugâres 
permitidos por lei". 

.,~edio '""'iliar- no trata-
""'ªnto ,.. · -;Ifilis. 

A e~ucacão católica na lnolaterra 
-11--

A. _e. F. BEAIJES, M. A,,. 
(Conclusão da 3.ª pâg.) 

Estara o cristão pelo batismo, e 
como membro da lg-reja, em con
tinua comunicação espiritual com 
os Santos e os demais filhos de 
Deus pelas orações que os mesmos 
Santos e a Santa Igreja erguem 
coz:i,t111u11.mente afite o trono da Di
vindade, sendo apresehtadas pelos 
Anjos hõs sé\.ts turlbtilos de tlut'ó, 
cómó nós diz São João nas visões 
tio A!:>õêalips'e. 

O cristão pelo batismo é, pois, 
Utna flót' rfllhl.osà Uma nóVã plahta 
Vivificada pelo' sang;ue de Jesus, 
êt>tll.o Elê 't\õs prometeu, dizéndo 
que o seu batism0 seria verificado 
em agüa e Sáflgüe e f}elo fogô IÍô 
Espirito Santo. 

NASciMEN'I'o 1\. NÕVA VtfiA 

E sendo uma nova planta um 
tegefteràdo surgindo â liovã vida, 
ó seü viver. bs s<ius costüthes hão 
dê ser outl'ós dos q\lê fôfam ou 
sE)riam, se hão tl\'éése recebida í?stê 
sacl'attlehto, ·sê -hão tosse pbt ele 
cristão e ciisclpülo riel de Cristo. 

E' o que nos l'efere a tràclh;ão 
dé São Remigto. At-cebls);)o de 
Reims, que ao de~ramar as ·aguas 
sántlficadoras sobre o rei neófito, 

lhe disse: Nobre e altivo s1eambl'\ · 
· (stoiz sicàinbêr), qúeÍrná õ .qu~ 
adoraste e adora o que queimaste. 
Queima é destrõi, séifi medo e sem 
dõ, os teus ldolos de p~o; as 
tuas ambições e ã.êsmã.nciós. Agõra 
com o batismo, reveste-te dG éllpt-' 
rito de Jesus, da sua mansidãé, d: 
süa bbhdà.lÍé, tlã súà. píédâde. 
I'REí>AítAçAo PARA ô BATIS· 

J\id: AS INSTRUÇõES 
ô batismo réêébido pôr ãqüele 

rei glorioso e peló seu exercito foi, 
porem. preparado com os ensina
mentos cristãos de dois santos llus• 
tl-es: Sã.à Vêdastõ ê Sãô Rem!glo; 
assim ós sacramentos deVÉm'l-se re-
1:!êber eófn a devida e competentE 
preparação; mas se este sacra• 
menlo inicial da viàa e .• stã aàmi
nisttado peia lei da. Igreja âs eri
ail','làs rêl:!érttnãsciàas não podt! tet 
Uma ~rej:láratj!iíj ai)réptlâdâ e .. 
consciente, dever.1 ser suprldã · ao, 
ch@gàt' aél Usa àã rãzãs eein as 
ihstrüções Mfivétilêht!3s e prôpor
dt>findas Peitis pãís âo néõi'ilô e 
Pór todos aquêies a quétrt iileiiihbe
a sua educação cristã; de nmdo 
que produza Por totlá. ã vtiiã oe 
efeito!! salutares íiê tiffia cottfoi'fha
ção de a.tos e costumes cem. ae 
prescrições do Evangelho. 

fx~e~iente ~a Cúria Metropolitana 
(Conclusão. da ultima pàgÍha) 

favor da paroquia da Consolação. 
SIMPLES USO DE ORDENS ...... 
pór um a:io - em favor tlo revmô. 
frei Gregói'iõ Ganzeboom. 
_ SAtiUSTAO_ - da pa.roguia d5 

Carmo-Liberclade, em favÓr do rev
dó. frêl Rafael Mariiihõ, irmão lei
go. 

PRôtrssAo - em favor do con· 
ventõ cio Carm_o de Mogi das Cru
zes, e dá t:apéla dó Taboãó, PP, 
Cãi"tnelitas. · r. 

DIA 7 DE FEVEREIR_O,, ,1 • 

Foratn adtnitid1.>s nó Semiflãrió 
Menor Metropolitano de Piràpbra 
os seguintes candidatos: · 

Alfredo Barbieti, Carlos Reis, Lair 
de Moura Nápble, Luiz Ferreira 
Brito. Rafael Gõrdiliõ e Valmit Go· 
mes da Si,lvà. 

Côn'{'l!'o Aguinaldo José Gonqal_. 
vês au;tiliaf' da Vigarãria Gei'al, 
:issi-noo o seguinte: 

DiA 8 DE FEV~R.EitW 
Móns, Manuel Meirellês F,eirê, Vi
gário Geral, assinou ó seguinte t 

ALVAA DE VENDA em fâví:lr da 
patôcfuiá dê Sa1t0Andté. 

Conego Aguinaldo JosJ Gonçalves 
au1ciliat da Vigaratia Geral, assinou o 

seguinte: 

DlSPENSA DE 1MPEDIMEN
.__ ctfi favor tlõ.4 oradores: Paulo 
Sàtàívba Íie To!~ e Geraldà de 
1'Ulêdó Cecilia. 

TESTEM"Ç,tNlIAí. PARA GA
SAMEN1ªQ - em favor dos ora
dores: Dorival Cazal, Augusto Pe
dro Bal:zano. Henrique Cospon. 
.Francisco _Mi_lér, Carlos Parra Ru
fino e Ar~do Desideriô, 
TESTEMV.Nl-iAL PARA CASA
MENTO - em favor dos oradores: 
Nassre Jorge Mansur e l.ià de Ar
ruda éamargé>, Aivart:> A. TêixeÍra 
Codhó e Edite de Almeitia F'rartéo, 

AVISO N.º 1j6 . 
1NDULTO APOST6Ucõ bíS
PE'.NSADô ô JÊJUM Ê A ABS-

tíNENCIA - De ordem superior· 
aviso ao révdo. Clero e aos fieis do 
areebispiidd. que. em virtmi:e das 

multiplas dificuldades decôrrentes· 
da gu·erra, coiitbua em vigér o lll"' 
dültõ apostõlíeo quê· -tlispensa os 
fieis da lei dó jejüm é @a absti-nen~ 
eia, exeeto na quarta-feira de cin,. 
zas é sexià-féira santa. 

Fazêndó pubilcà esta benigna 
êonêe§sãõ da Santa Sê õs revin.0s
Sacerdôtes deverão exõrtar os fiéis. 
a cótnpensarém êsta tHspe:-isâ côm 
obras pias: órá~5es, redta:ção do 
têrço dõ rosarió. õ exérêido dà Via. 
Sacra e esmolas. 

São Paulo 7 de fevereiro de 1946-
Cà) Monsenhor Paulo Rolim i.ouréi.

_ fu. 

Chanceler do Arcebi,spadó, 

IMPERATA: "PRO PÉREGRI~ 
NANTIBUS ET ITER FACIENTI. 
'.BUS ff = Ou!-àrtte a· ausenéia do · 
Exffiõ. Revmõ. Senhõt êatdeã't Ar , 
cebispo e até o seu regresso de:. 
Roma, o revdG, Clero swulat e re-
gulàí' áe:vetâ tlat na Sa11ta Mis.; 
sa a imperada: "PRO PPE~EGRI". 
NANTIBUS ET. ITER FACIEN, 

TlBUS" que _sé entontra entre as 
"Missãs Votivas" âij Misãl. ID)ma• ·, 
hô. 

REUNIÃO DO REVDQ Gi.E
kó = Segu:u:la iel:ra, dia 11, às li 
horas, hanr na Guria iv1etrGPO" 
!itana a reunião -inehsàl Elo revdo~' 
Clero secuÍãr e teguiat _da arquidlo• · 
cesé. 

Para essã reunião estãé sêntiô e~ 
vócadâs todas os revnws SacerdEIUf 
qué noiueados pelo sr, Catdéal Arêe
bi&pU irão ttãbalhar e11J, p~l da Uni, 
versidade Catolica ele Sã.ó Paulo. 

ORDENAÇõES GERÁ1$ -- ÇO: 
mo jâ foi hotk:iado. nô proximo dia 
Í4 ás hórl:HI na êát,ela d<* S i!fhi • 
nãrki CMttal d:a liiiaéülatla too· 
ceição do ipirãdga o Exmo. ê '.&-l!v-

. · mó. S@nhor· Dem J ~é êai:-fos _A. 
guirré, DD, Bispo Di~~~ diê So
rocaba, cOnferitá tttdtHts sá(!Tãs ã:oS 

Molestias de senhoras 

. . . . Xf 
aúxiliar .. no .. ttata111e~jo dã sttiiis;- ciepuràdoJt ~: ~ ~
gue, é o ntedi~amento élassiéó e eficaz. i,ara debelú 'o. SillM
tneflto dãs- sehhofliS, Com .toda confiaâçà · ~ e _. 
veréis livres dó vosso mãiôr àlgoz. , - .. · . cíd-.ita 
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Na mais remota antigUidade os 
habitante., d<>s Andes ad<Jravam va

rias divindades totemicas, como o 
condor, a ~:rpente,-:a · pomba, o ja
guar, as divindades astrais, como o 
sol, a lua e as estrelas. Nestas 
obscuras noites de Paganismo, co
meçou a brilhar nos céus do Peru', 
o cµlto verdadeiro de adoração, triL 
butado a peus, - Uno e 'Trino -
a Santissima Trindade; DeUs uno 
em essencia. natureza e substancia 
e trino em pessoas, que são o pa
dre, o Filho e o Unigenito EsPirito· 
Santo; com a chegada ás praias 
peruanas, dos conquistadores esPa
nhoia, de Dom Francisco Pizarro e 
Frei Vicente Valverde, c1ue trou
xeram a religião cato!'~a ensinacta 
e praticada por Jesus Cristo, mes
tl ; imortal e rabi sobrehwnano da 
Gc:lilea. 

Maria, Francisco SOlario, Juan Ma• 
si~·s e Martins de Peres; a quem ho
je trib:itamos com .vdu o afeto de 
nossos. corações o culto de dulia, 
glorificando-os, nos altares de 
nossos templos, quer como santos. 
quer como beatos. 

Trabalha-se ativamente pela Bea• 
tificação das servas de Deus: Ana. 
de Monteagudo e Luisa le la Torr~ 
Rojas, "la beatita de Hwnay", mor .. 
tas em odor de santidade. 

Campan~a contra os anúncios imorais 
No seio da Igreja Peruana tem 

florecido varões esclareci.doo e ilus
t-res pela ciencia e pela santidade, 
tanto entre Ois Clerigos como 
entre os seculares. Entre os prl• 
meiros figuram o Revmo. Mons. 
Franclaco Xavier de Luna Pizarro. 
Mona. Bartolomeu Herrera, os dou• 
tores Juan Huerta e Manoel Villa1 

ran, os Devm-0s. Padres l\i.>reyra, 
Lózano e Aillen. os decano::! pelli• 
cer e Valdivia, os doutore Gabino 
Uribe, Antonio Urr!smen<li, Pedro 
Benavente, Manoel deI Valle, JoSé 
Francisco Navarrete, Francisco 
oruera, JOOé Manoel Pa.Squel, José 
Matheus Aguiar, Pedro José Tar-

A FAMILIA PODE CONTINUAR A SOFRER os INSUL-BRASILEIRA NÃO 
TOS DOS MAUS AGENTES DE PUBLICIDADE 

Uma verdadeira onda de chsce
nidades vem varrendo os anuncios 
e:oloeados nas vias Publicas, nos jor
nais. revista.9 e dem·ais meios de 
publicidade, através de todo o Bra
sn. 

Não se trata, porem, de um mal 
que· se. circunscreva ás nossas fron
teiras, mas de uma verdadeira or
ganização internacional para difun
dir a imora!idade e o néo-paganis
mo. · sob pretexto de anuncios co
merciais. A Prova disSo damos abai
xo, transcrevendo um comunicado 

srbre o assunto que já em 1937 bai
xava o saudoso cardial Villeneuve. 
Arcebispo de Que~c. no Canadá: 

"Lamentomos verificar as im· 
perfeições, dia a dia crescentes do 
ponto de vista da moral. com que 
oe jornal" e. revistas publicam· suas 
fotografias e anuncios. A imorali
dade se faz sentir não somente nos 
anuncios de peças de teatro e de 
fitas, mas até noe anuncio., mais 
variados. A falta de resPeito~ á mu
lher é tal, que representam nas po
si<ões mais indecentes noo anun· 

,- -EXPRESSO VIAÇIO SIO PAU~O ITU 
"\ VENIDA IPIRANGA, 1120 - TELEFONE 4-4248 

Serviço rápido de passageiros em confortávei, 
Limousines de luxo 

PARTIDAS DE SÃO PAULO E ITU 
6,30 - 10,00 - 13,30 17,00 

PREÇOS, 
SAO PAULO A ITU . . . ,. . . . . . 
SÃO PAULO A CABREUVA .. 

Gr$ 
Cr$ 
Cr$ 

40,80 
35,00 
25,00 SÃO PAULO A PIRAPORA .•... 

Expediente d a e ú ri a Metropolitana 
DIA 4 DE FEVEREIRO 

Mons. Manuel Meirelles Freire, 
Vigario Geral, assinou, o-s·eguinte: 

VIGARIO - da paroquia de São 
T osé <lo Ipiranga em favor do rev
mo. Pe. Arnaldo Dante; da paro· 
quia de São Vicente de Paulo. em 
favor do revmo. Pe. Joaquim Hor 
ta da paroquia de Regente Feijó em 
favor do revmo. Pe. J. Jorge Ge-
1neinder. SVD. 

VIGARIO COOPERADOR 
da, Paroquia São José do Ipira,ga, 
em iavor do revmo. Pe. Estanislau 
Smo!inski. 

DIA 5 DE FEVEREIRO 

Mons. Manuel Meireiles Freire. 
Vigario Geral, assinou segurnte: 

PLENO USO DE ORDENS -
por uma ano em favor dos RR. PP. 
Eduardo Jordi ss. cc .. Florencio de 
Bok ss. cc., frei Domingos Maria 
Leite. lbanez Camargo, João Ba· 
tista das Chagas, frei Bernardino 
Coste. Prim0 Mason e Aloiso Ze:is. 

TRINAQAO - em favo do.s RR. 
PP. Alberto Verdeyen MSC, M ,i,. 
PP. tinho Seintz, Fra.:2c1Jc.o Jan~
sen MSC Arnaldo do Dante e Estnis. 
lau ~moli:1ski. ·. 

BINAÇAO - em f,avor du!' RR
PP. Pascoal Berardo D. Policarpo 
Amstalden OSB. Jorge Gemeinder 
SVD. Joaquim Martbs Castanheiras 
e Florencio de Bok SS. CC 
. CELEBRAR - em 0 ratorio par. 

ticular em favor da paroquia de Vi· 
la Arens, Jundíai: 

SACRISTAO - da paroquia de 
São Vito. em favor do sr. Paulo 
Tarso Froehis. 

AUSENTAR:SE - da Arquidio· 
l!ese - por vinte dias em favor do 
revmo. M ons. Higino de Campos; 
Dor eiuinze dias em favor do revmo. 
Pe. Jeronimq Angeli: por oito dias 
e~ _f~vor do revmo. Pe. Francisco 
\!!'11111. 

••• 
Cônego Aguinaldo José Go:içaI. 

~s. auxiliar da Vigaraia Geral as· 
9fnou o scg-uinte. 

DISPENSA DE IMPEDIMENTO 
- em favor dos oradores: Jac6 An
tonio da Silva e Maria José da 
Luz. 

TESTEMUNHAL PARA CA-
SAMFNTO - em favor dos orado
res: Mario dos Santos e Naira Al. 

J.-es Justo: 
earididatos dos Seminario~ de São 
Paulo. P d<"vin::im,,ntf inscritos. 

DIA 6 DE FEVEREIRO 
Mons. Manuel Meirelles Freire, 

Viirario f;eral, assinou O segubte: 
VYGARIO - da paroquia de Cris· 

li, Rei em favor. do revmo, Pe. J 
• *• n.etl:m.ar;: da mroauia ele 

Vila Pompeia em favor do revmo. 
Pe. José Simoni; da paroquia do 
São Judas Tadeu em favor do rev. 
mo. Pe. João Buescher; da paro
quia do Carmo.Liberdade em favor 
do revmo. frei Athanasio Matam. 

VIGARIO COOPERADOR -
da paroquia de São· Batista em fa
vor do revmo. Pe. Antonio Neri 
Junior, da pa'rOquia de Bela Vista 
em favor do revmo. Pe. Joaquim 
Antonio Neto, da P.aroquia do Car
mo-Liberdade em 

0

favor dos RR. 
PP. frei Hilirião Remmerswaal. frei· 
Adalberto Nolten ,frei André Wil. 
borts. 

FABRIQUEIRO - da paroquia 
do Carmo.Liberdade em favor do 
rcvmo. frei Atha:iasio Maatman. 

PLENO USO DE ORDENS -
por um a:10 me favor dos RR. PP. 
frei Adriano Schalke frei Celso Fi
gueredo frei Batista Blenke frei 
Antonio Faggiano. frei Agostinho 
Keizers, frei Jeronimo van Hinten 
frei Bartolomeu BeuWer, frei Emí
lio Wienk. frei Cirilo Alleman, frei 
Ber=iardo TheWes. frei Manuel \Ver
mes. frei Tarci0 Mein. frei Romu
aldo Duarte Costa. 

TRTNAÇAQ - em iavor dos RR. 
PP.• Mario Hilleshein, frei Batista 
Blenke, frei Romualdo Duarte Cos
ta. frei Remmeswaal, frei Adriano 
Schalke, frei, Adalberto Nolten, feri 
Celso Figueredo. Frei Antonio Fag
g-irmo. frei Emilio Wienà. frei Cirilo 
Alleman frei Athanasio Maatman,· 
frei Ag-ostinho Keizers, frei A=idré 
Wilborts, frei Bartolomeu Beuwer, 
irei Tarcisio Mein, frei Manuel Wer. 
mers frei Gregorio Ganzeboom. frei 

Bernarcto TheWs, Benedi'o Mar· 
condes Pereira, Lí,no dos Santos 
Brito. 

CAPELAO - do Externato N. 
Senhora Auxi.Iiadora, com residen· 
eia, á a. Celso Garcia Belem em 
favor do revmo. Pe. Paulo Koop; 
do Externato N. Se=ihora da Glo· 
ria, em favor do revmo. Pe. Joa
quim Martin~ Castanheira; do Hos. 
pital São Paulo. em favOr do rev
mo. Pe. Frei Daniel Kromer. 

EREÇAO CANôNICA - da Ir
mandade do Santíssimo Sacramen· 
to em favor da paroquia de Vila 
Olimpia. 

CONFESSOR ORDINARIO -
das Refüriosas da Sagrada Familia 
com residencia a rua Consolação 
286, em favor d" revmo. Pe. Dom 
Mauro Haag, OSB. 

CONFESSOR ADJr\•To - das 
Relirriosas do Externato N. Senho· 1 
ra Auxiliadora, no Belem, em favor 
do revmo. Pe. Pedro Paulo Koop. 

RITUS PA'RVULORUM: - em 
:...,._... ,(C<mclua na. 'J.ª PW. 

cio,. de cigarros, sabonetes; produ· 
tos farmaceuticos, etc.· Até os jor
nais mai~ honestos apresentam iih
conveniencias dessa natureza Nós 
temo~ a obí·igação de advertir os 
jo:-:nais contra as agencias publici
tarias que não titubeiam em su
gerir a venda de Produtos por meio 
de anuncias escandalosos. 

· Protestamo·S publica e energica
mente. Nóo como representantes 
oe uma província catolica não 
podemos tolerar um tal estado de 
cois~. 

convidamos as diversas associa
ções da A. C.. particularmente as 
de senhoras e moças, a reagir con
trn esses desregrament.os. Nós es
tamos decididos, dePOi,, de previa
mente avisadas ae agencias de pu
blicidade. de submeter ao Conselho 
Diocesano de Vigilancia. os anun· 
cios ma10 inconvenientes, para .se
rem julgados· e em i;,eguida denun
ciadoe Pelo Nosso semanario "Se· 
maine Religleuse". 

E' tempo ClUe os bons tenh~m a 
coragem na medida em que os maus 
tem audada. nara não dizer cinismo. 
A nosea cotidiana predica <'la moral 
será inteiramente inutil, se permi
tirmos que os nossos diarios e pe
riodicos continuem a. apresentar 
Mºf!VUra 0 como o têm fõito até ago· 
ra. 

J: ·M. Rodricrue oard. Villeneuve. 
.Arcebispo de Quebec. 

30 de março de 1937". 
• • • 

Façamos nossos os protestos dos 
cstolicos canadenses e desenvol
,:amoo uma c_amPanha saneadora, 
ac modo a impedir que a familia 
brasileira continue a. ser insultada 
por esses agentes de publicidade 
que, sob pretexto de fazer recla
mes comerciais, na realidade estão 
promovendo uma campanha cor
ruptcra que só pode eer util aos 
ihimigos da Santa Igreja e das 
nossas instituições. 

Carta nesta redação 
En1:ontra·se nesta redação, á 

poslçao do destinatario. uma 
ta endereçada ao sr. Ernani 
meraldo Azevedo Jr .. 

dis
car
Es-

Os tràços do politeismo religio
sc :foram <ilestruidos em sua essen
cia e natureza, Peloo :zelosos e ati
vos .extirpadores da idolatria, co
mo os Revmos. Pes, !)Orado, Do
drigUes e outros, que demoliram os 
idClós de pedra~ encontrados nas 
·profundidades doe suntuosos tem
plos pagãos, onde o.s sacerd<Jtes in
digenas tributavam culto a duas 
deidades, .segundo rituais proprios. 
A catequização doo indios pel-:s 
missionarios aPostolicos fez flore· 
cer o conhecimento da Religião de 
,Tesus Cristo entre Os morad<Jres da 
costa. da serra e do. interior. onde 
se ensinava a rezar as orações 
mais indispensaveis da doutrina 
cristã, principalmente quando o 
santo Arcebispo do Peru•, Dom To- . 
ribio de Mogrovejo, em suas vi
s!tas pastorais. percorria o Peru• de 
um extremo a outro, sem deixar de 
visitar uma aldeia, para batizar, 
ensinar, casar, crisma:· e adminis
trar os Sacramentos da Penitencia 
e da Santa comunhão ás suas ove
lhas. o apostolico mlssionario e 
martlr Arcebispo Dom Gopçalo de 
Ocampo. morreu em uma de suas 
visitas pastorais. envenenado pelo 
cacique da vila de Recuay, depois 
de ter verberado Publicamente os · 
ero,. e desma.ndos desse chefe in
ai~ena. Nesse periodo colonial oe 
snrs. Bispo!! do peru. mostraram-se 
zelosos e incansaveis propagadores 
da gloria .de Deus e "ll.lvação das 
::,!mas. pratlcm,do em grau he
toi.co as virtudes cristã~ e saturan
do os ambientes onde viviam, coin 
uubllme odor de santidade: To· 

o 
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Fundadc, em 1917 

DACTILOGRAFIA 
T AOUIGRAFIA 
Melhor Ensino 

.Pelo ,Uenor .Pre1:o. 

~ 
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MAPPIN STORES 

. ãoya e Amadeo Figueroa, Monse
nhor José Antonio Roca e Bolonha, 
MonsenhC'r Belisario Phil!Ps, e os 
Devmos. pe. Matheus Cromwlwy, 
Monsenhor Pedro Pascual Farafan. 
F.ntre os· segUndos encontram-se os 
Herreràs, os Garcias Calderon. os 
Orbegozoz, e o imortal dom Ricardo 
palma, os doutores JQS.S de la Vic· 
tor. Andréis Belunde, que atual• 
mente se destaca como eminente 
filosofo e pensador catolico: honra 
e glcrla do Peru e do Contir.ente 
Americano. 

Existem muitas congregações re
ligiosas, de ambos os sexos, · nas 
principais cidades do Peru. espe· 
d~Jmente no litoral, e na cidade de 
Lima. 

Dos 7. 716. 000 indigenas do Pe
ru. ha mais de 5. 000. 000 de lndlos 
batiza.dos que vivem em auasi com· 
nleta ignorancla da Doutrina ca
tolica. sem pC'der instruir-se. nem 
a .• s:!1:tlr a ~<>r>t<> Mi~11. assim como 
erzar a saud~ão engellca. São mui· 
w poucos os inili<?'e-nas que conhe· 
cem a r 0 11<(!íin cristã. e multo me
n~ ·no que frequentam os 5acra-
ment-0s. · 

A \nº~l"U"l'i.o P pnucaçã," refüi-iosa 
õn- 2 .175. 000 m<>sticos peruanos é 
('lefirl.;,íte e ~»1vo raras e honro•as 
,-'(t'"'l'!Óo •. C,('l'tlntfflm oPndO a 1Jl'ill
r.lP<>l º""ngç;io· cfo Clero oeruario. 
T)pf "'· 1>f'l...,,..<1tlva õn <!T<>nclo Qfthlo . 
it.i:ili<i,no Ant.onio pqJ•">1ondi. "0 Pe
ru /, man-'iMf'I, sentado em um ban
co de ourn". 

Pe. RAFAEL ROLDAN, 

EMPóRIO, PADARIA E 
CONFEITA.RI,\ PAPANÃ 
Gêneros alimentícios, pães e 
biscoutos de todai; as qualidades. 
Apronta-se encomendas ?<d'ª 
casamentos. batizados, ",soirees ... 

etc. i 
AV. BRIGADEIRO LUIZ AN• 
TONIO. 1197 - FONE: 3-7ti60 

Liquidação 
Semestral \. 

. / 

Em todos os andares, milhares' 
de o ti mas, lucrativas ofertas 
em artigos para senhoras, ho
mens e crianças . e uma infini
dade de objetos para o conf orlo 
e beleza do lar. 

CASA ANGLO-BRASILEIRA 
Sucessora ele MAPPIN STORE,S 
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Na sala do Consistório do Vaticano · Universidade católt· 
ca· na -Africa ·do Sul 

AVISO N.0 137 
~ pelo Exmo. Sr. 1cardial

Arcebispo 

•De ordem superior recomenda
aos ás orações do Revmo, Clero e 
Ueis do Arcebispado a pessoa ve
aeranda ·e es1imada do nosso Exn,o. 
11r: Cardial-Arcebispo Dom Carlos 
Carmelo de Vasconcelos Mota, que 
- se 'encontra na Cidade Eterna, 
atim de receber o chapeu cardina
klo. 

Alem da oração imperada: "Pro 
péregrinantibus et iter agent.ibus", 

. 11ue o Revdo. Clero vem dando 
p~la feliz viagem de S. Excia.. os 
Íieis são convidados, pelas mesmas 
intenções tambem a elevar prec,•s 
fervorosas aos ceu's, principalmente 
ao dia 18 do corrente, da.ta em 
1ue se realizará em Roma, o Con-
1!storio do sagrado colegio dos 

'· ea.r.diais, presidido pelo Santo Pa
ilre Pio XII, gloriosamente rei
·,iante. 

(AGENCIA MISSIONARIA S
S.' D:) - Durante a reunião da Hie

rarquia eclesiastica do Sul da A. 
. .frica me -Roma, cidade do Vl.cáriato 

de Basu:ola:viia ·. (Africa do -Sul), 
foi naµgurada a 1.a. Universidade 

Catolica .,ax;a os indigenas da Afri
ca com o nome de "Universidade 

e C-:>légio <::atolico Pio XII". Seu 
primeiro Reitor é o Bispo J. e. 
Bonhomme' O. M. I. Vigario A• 
pos,toJico de Basutolandia. EntN 

os co:ivivas· homenageados que· as. 
sistirani a inàuguraçãO do estabe• 
lecimento ácha va-se o supremo co
mandante dos Basutos. Para o fu· 
turo se· abrirá tambem um semiina.. 
rio, como parte da Universidade. 
destinado 'á formação dó Clero, ia· 
dige:ia. -

:;-_.-

Faltâ ·ae Missfonarioí 
(AGENCIA. MlSSIONARlA S, 

A partir do dia 18, na "Oração 
pela· igreja pelo Santo Padre e 
pela Patí:1à

0

"·, que se reza àpós a 
Benção ·do SS. Sacr>amento, modi
fique'-se 'o'nde se lê: "sobre o nosso 
Arcebisp·ó", acrescentando-se "so
bre . o nosso Cardial-Arcebispo " •• 
São Paulo, 12 de fevereiro de 1946. 
(a) Monsenhor Paulo Rolim Lou
feiro, chanceler do Arcebispado. 

Dissolveu-se a reunião da ONU. Muito se brigou, e pouco se construiu. Dias depois do en
cerramento da ONU, outra reunião internacional se fará. Mas é á sombra de Cristo, e a sombra 
de Cristo é luz. Luz de . paz. e de ordem. E' no esplendido salão do Consistorio que, com a pre
sença veneranda dos dois novos Cardeais brasileiros, se reunirá amanhã o Sacro Colegio. 

V. U . ) - O V a ti.cano comunica que 
o Papa já está preocupado com a_ 
grande- falta de Padres que ameaÇ& 
a Igreja e '.as suas Missões. As me· 
lhores previsões calculam que antes 
de 35 anos a Europa não poderá eJl· 
viar muiios Padres para as Mia· 
sões; ela que e::iviava 75 % dOI 
Missio:iarios. Desde que Hitler su
biu ao poder, as vocações baixaram 
de 36 %' na Alemanha, que antet 
fornecia 8 .% de todos os MissioJl&• 
rios. O domínio nazista fechou ill, 
dos os Seminarios e convocou 17,000 
Padres e ~embaristas para a guer
ra. A ;E'ó.:\onia, que .enviava .6% doa 
Mis_sioJ1.ai:iosi viu cerca de 6.000 d<>s 
seus. $a~do1es assassiIµ1dos. ..· O 

. ex;ercito _,frahwes -'tlXigiu-,..Z.000----Pa-
dres. J367. pereceram nos bombar
dei@s da Italia. A. F.spanha ainda 
sofre a P.erda- dos seus 5.500 Pa· 
dres viti~ados pelo comunismo. Os 
olhos do Sa,:i~o . Padre esperam au· 
xilio da America, Onde os Sacer. 
dotes não foram dizÍllllados. 

• • • 
No tempo em que' o nazismo,, . 

ainda vivaz · era o inimigo prima 
cial dá hu~anidade, nada prejudi
cou mai13· a fundo a campanha an
tiSna.zista, do que o fato de que 

encontra se 
deterfflinaç dos --a o 

-·,--~mrvezes······era ··prom-ovidá. por--. 
disfarçados comunistas. 

. Iiêbrpr'ocame,n'te, nada póde pres
tigiar mais a cainpanha anti-comu
nista, que o 'fato de ser movida por 
anti-nazistas decididos. Basta ler 

(Conclue na 2a. pagina) 

O "Legionario" por mais .de uma 
vez já se referiu ao ~scandaloso ca
so dos países do Baltico, vitimas da 
rapina sovietica e da brutalidade_ 
nazista - e que continuam crimi-

A 
na 

tática comunista 
América Latina 

HAVANA_ (NC) - o II Seminario Interamericano de Estudos 
. sociais fez um estudo sobre as taticas c?munistas em di~erso~ _paí

ses da America Latina e, embora sumario, e~se estud~ fo1 suficiente 
para desvendar a existencia de um plano umco d_e açao. 

As Confede:r;-ações de Trabalhadores constit~em na Ame.rica L~
tina. o melhor instrumento para a ação comumsta. Os seus parti
da.rios se infiltram nos postos de direção e espalham suas celulas 
nós diversos setores do trabalho e da produção. 

. Ao lado do proselitismo pessoal, a difusão de obra.1, sob~e a 
doutrina comunista é, talvez, a mais intensa atividac:e_ do partido. 
Em Cuba, por exemplo, suas revi&tas têm uma circulaçao mensal de 
120 numeras; de um só livro foram editados 80. 000 exemplares; 
seus inumeraveis folhetos são distribuidos nos circulas de .estudos 
esp~Ihados em todo o territorio que têm por mais_ assidu~s assisten
tes pessoas treinadas em uma escola de comumsmo existente em 
Havana. , 

Os seus deputados recebem instruções parlamentares do comite 
executivo do congresso comunista e seus subsidios são entregues ao 
Partido qúe provê a subsistencia de todos eles. 

·sua politica economica, completamente destituída de técnica· e 
impregnada de demagogia, tem contribuido em grau apreciavel para 
a carestia da vida. Citou-se o caso de um industrial dos Estados 
UnidC>S que renunciou ao estabelecimento de uma industria em 
Cuba, que daria trabalho a milhares de familias, dado a condição 
economico-social reinante. 

No ~éxico, a Sociedade. dos Amigos da Russia, desenvolve um 
granéle plano editorial. A e. T. M. é o instrumento operario di-. 
rígido por alguns comunistas, se bem que muitos lideres tenham en
riquecido e passado para a categoria dos milionarios.· Alguns· ne
gam seu comunismo continuando a professar o marxismo. Por 
falta de intelectuais o comunismo do México decai,· limitando-se a 
desorganizar o trabalho e a industria. 

No Chile, o comunismo tem 12 deputados e 4 senadores, entre 
os quais o celebre dirigente Elias Lafferte que pronunciou no Mé
xico um · discurso sobre as taticas internas da expansão comunista 
na Americà. Pedindo um continuo aumento de salarios, sem qual
quer plano economico que permita compensa-los, encareceram a vi
da; politicamente avançaram pouco, porem, robusteceram sua in
fluencia entre os operarlos. 

Revelou-se tambem que o Comité Latino-Americano cl,o Partido 
Comunista, com séde em Nova York, e que foi chefiado por Earl 
3rowder, deu ás celulas diretoras na America Latina as norma~ 
;>ara a troca de nomes dos partidos comunistas e para penetraçãc 
.10s sindicatos e nas confederações nacionais operarias. Recomen
dava tambem uma política de contactos com organizações religio-
;as e com grupos patronais. · 

<,omprovou-se tambem que em alguns países, os deputados elei-, 
to:: r · ·':lm1:111r2m·o têm que assinar uma renuncia em· branco; caso 

.d~s, '.. ·-:: t.s ordeus do Partido eles são destituidos por esse meio. 

nosame)lte incorporados ã. União 
das Republicas bolchevistas, conira 
a vontade de seu povo. Hoje, de 
novo nos ocuparemos desse exem• 
plo flagrante da fraqueza e da falta 
de sinceridade dos responsaveis 
pelos variados organismos creados 
neste após-guerra para resolver as 

<f> questões internacionais. Transcre
veremos, para isso, algumas pagi
nas do recente livro de, Casimiro 
Verax - "Europa ou Genghis 
Khan?": -

COMO SE LIQUIDA UMA iNAÇXO 

"Os alemães diziam sobre o de
saparecimento de navios torpedea
dos por seus submarinos: - sosso• 
braram sem deixar rastros. Por 
acaso não se estarã aplicando esta 
expressão em linguagem diploma
tica, ao caso da Lituania da Leto
nia e da Estonia? O a~tor deste 
artigo esteve esperando o protoco-. 
lo da conferencia de Potsdam para 
chegar a uma conclusão sobre este 
<lelicado assunto-. Desgraçadamente 
nesse protocolo tão frondoso em 
palavras, alem de não se mencio
nar uma unica vez a Carta do 
Atlantico, não ha uma só palavra 
direta quanto ao destino que 
aguarda a· Lituania e as outras na
ções balticas. Apenas a 6." secção, 
no ponto em que se refere á in
corporação á União Sovietica da 
zona norte da Prussia Oriental e 
Koenigsberg, friza que o limite 
ocidental da U. R. S. S. correrá de 
Koenigsberg a_tê a fronteira sul da 
Lituania. 

CHICANA SOVIETICA 

Basta ao conhecedor um simples 
olhar no mapa para se capacitar 
da chicana sovietica preparada pa
ra os paises balticos: - ficam eles 
aç norte dos novos limites ociden
tais da União Sovietica, em seus 
flancos pelo que se procura deci
dir seu· destino mesmo sem as de
finições do protocolo. Não se pode 
esperar dos Soviets o milagre de 
permitir a existencia de outr,ts na
Gões livres dentro de sua esfera de 
influencia. Eis aí porque a impren
sa vermelha canta vitoria acerca 
dos tI1unf-0s da conferencia de 
Potsdam em geral, e do texto da 
'3.8 sessão em particular. 

Em seu::; acordos e protocolos 

a auto
.. ? _pov,os -~ 

, publicos. os póderosos deixam os 
paises balticos de lado, e ·de: modo 
tal, que se tem a impressão de que 
estes jamais existiram. A hipocri-

(Conclue- na 2a. pagina) 

A PRIMEIRA MISSA 
nas proximidades do Polu A n tá r ti e o 

A VIRGEM DE LUJAN . NAS ILHAS ORCADAS 

A VIRGEM DE LUJAN 
C ...ardia! Ccpelo, Arcebispo de a conduza ás ilhas vrcaua!' t» 

Buenos Aires. deu recentemente a / transporte de guerra "Chaco , que 
benção uma imagem de Nossa par'.;u para as proximidadell do 
Senhora de Lujan - tão Popular na pokJ sul. 
ArgPntina como a de Nossa Senhora Trata-se de um dos lugares msi, 
Apareci-:'a no Brasil ---, afim de afastados ila civilização si~ua.<.' 
que o Pa:lre Felipe Lerlda, s: J ., · · · (Conclue na 2a.. paai.uá) 
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·i)s folhetos comunlstás de propa~ 
~ para. compreender a.tê que 
~nto é isto verdade. 

Tomanaó claramente posição 
contra o c<>BN.lnisnw, o governo 
norte-americano marcou a linha de 
eq\lilibrio de sua politica por meio 
do v.igoroso documento d

0

a. Secreta.
ria. d-e Estado, que está sendo tão 
atentamente estudado;- e ardente
mente discutido em todas as repu
blicas latino-americanas. 

~ sequazes ao Hpamarada" 
,f'restes; em. nosso pai~, imitando 
~m sua oostumeira banalidade os' 
"llloga.ns" da propaganda comu· 
IW!ta. que se fu em outros lugares, 
ae tem empenhado em afirmar que 
ló> ca.p,l.talismo internacional ameri
~o procura salvar ps restos do 
~o, e só a. este titulo C9mbate 
~ li:O:tQ,\UlismO. 

A a.tàtude da Secretaria de Esta• 
4-o. vale como uma bomba. atomica. 
~Dctra. este a.rra.zoa.do, Gosta.riamos 
~ ~ o que tem d~ dizei: a. ~'-~ 
~~~te!er~ 

... 
J:wova.velol:uente não dir.1 gra.nae 
~ Oli! comunistas sabem que 
,,ivenios em um mundo extenuado, 
em. que a capacidakle de raciocinar 
i,a.rece a.inda mll,is exausta. e gasta 
llO que as outras faculdades hunia
oas, E por ist<>, com uma bruta• 
Udade toda nazista, ' vão creando 
:ta~ consumados. 

E' o que se obserta na China. 
,Qua.nd-Q se fez o acordo entre 
Chia.ng-Kai·Shec e os vermelhos. 

· 80b os a.uspicios do big-three, mos
tcamos que algum dolo poriam 
_Aista os soviets. E puseram. Um 
telegrama. de :Moscou 'nos informou 
;reeenteniente que a "questão da. 

· ,etiãe.da das tropas russas da :Man
~" :mfreu "novo adiamento", 
~ a RuS$l.a solicitou que lhe 
COlill:le adjudicada a. industria. pesa• 
Ja naq~ .região, Confere ••• 

~ * * 

lilolgamos em v~, que a URSS 
119freu. uma. autentica derrota. na 
9NU com a. deliberação de se ad· 
;mitir' tambem a. Federação Norte
Amerlcana. óe Trabalho, nas Na
~ Umdas. 

E &amamos da declaracão com 
que o sr. Fraser alvejou o repre
)ilentazi.te sovietico: ·"E.sses truques 
!Ml\Ü, não dão certo. Podem ser 
inw.to bons em certos lugares. :Qi&B 

,IQ;ui :não". 

Realiza~m-se as eleições na. 
.QRSS. A Reuters informou que, 
,.·para celebrar o acontecimento, a 
S.ussia. a.presentava um aspecto 
~tive. As ruas e praças cheias de 
ea.rtazes de diversas cores, com le· 
111as e bandeiras retratos de Stalin, 
Lenine e outros' lideres. Cidades, 
aldeias, trens e navios. tudo se 
,-chava igualmente enfeitado. Os 
Jornais e emissoras deram prefe
rencia ao noticlari_o relativo âs 
eleições". Ha algo de mais pareci
& ocom o nazismo_? Só os resulta
los: cem por cento dos eleitores 
wtaram a favor dos soviets. 

• • • 
Registramos com multa satlsfa

lio ei;,te belo toplco do Santo Pa
~ em .reoezi.te '"'9Qung A. ngbrea 

1 

L E G J O N J.· R I O Sio Paulo, 17 ae Fevereiro ele ft46' 

J 

A solenidade de amanhã 
As noticias provenientes da Cidade do Va

ticano informam que o Corpo Diplomatico jun
to á Santa Sé fez uma "demarche" coletiva pa
ra obter da Secretaria do Estado o privilegio de 
participar do Consistorio em que vão ser conce
didos os chapéus vermelhos aos Cardeais recen
temente nomeados. 

A atitude dús diplomatas não terá sido to
mada sem o consentimento, pelo menos ta.cito, 
dos respectivos governos. Assim, pode-se consi
derar que quasi todas as nações do mundo qui
zeram expressamente estar presentes áquele 
ato, manifestando de modo delicado e nobre, seu 
agradecimento pela honra que o Papa Pio XII 
lhes concedeu, com a internacionalização ainda 
mais ampla do Sacro Colegio. 

Por sua vez, este gesto vem demonstrar o ai· 
to gráu de importancia moral e política que to
dos os governos do mundo reconhecem ao Pa
pado. Em toda a longa e gloriosa historia do 
Vaticano,. durante a qual tantas cerimonias 
brilhantes se desenrolaram sob o tecto de 
Pedl'o, em nenhuma talvez, a universalidade 
da Igreja se tenha patenteado de modo mais 

-evidente. Aos pés do trono da Verdade, estarão 
os embaixadores que quasi todas as nações 
do mundo. E, nos lugares reservados ao Sa-· 
cro Colegio, figurarão lado a lado Cardiais eu
ropeus, americanos, asiaticos e africanos. Nun· 
ca se viu na Historia da Igreja, que a Purpura 
cardinalícia cobrisse uma tão grande porção 
da terra. Dir·se-ia que. a sombra do baculo de 
Pedro cresceu, que entre suas extrenúdades que. 
vão de mar a mar, de monte a .monte, dos Alpes 
ao Bimalaia fica o mundo inteiro. O quadro é de 
uma grandeza apocalíptica. E' impossível não 
pensar nas Iagrimas, no suor e no sangue, nas 
mortüicações, nas preces, na paciencia e no 
heroísmo por meio do qual a Igreja ajudada 
por Deus chegou a tamanha gloria. Quando s,e 
pensa nos primordios do Catolicismo, compa
rado por seu Divino Fundador, com o pequeni
no grão de mostarda, e se vê hoje que a copa 
da arvore é maior que os mais extensos deser
tos e as mais vastas nações, - são todas as fi
bras catolicas que vibram e se dilatam nos nos
sos corações. Do esplendor desta magnüica rea
lidade se desprende uma voz, porque os fatos 
falam. E esta coz, eco de outra Voz, nos diz com 
firmeza maior do que nunca: "non praeva
lebunt". Do que aditou a J,llero, a Lutero, ao 
Conúté de Salut publlc, aos comunistas, in
vestir contra a Igreja com uma furia desabri
da e ferina? Do que adiantou a Juliano o Apos
tata, aos Jansenistas, aos modernistas, àos na
zistas, procurar infiltrar-se oomo um cupim 
silencioso e cheio de lepra, nas proprias filei
ras dos catolicos? "Non praevalebunt". Não 
prevaleceram. 

• • • 

videncia colocou sobre os ombros apostolicos. 
dos dois Cardeais já falecidos •. 

O Brasil se apresenta hoje; no concerto das 
nações, como uma força que nasce. · Nossos re• 
cursos começam a pesar decisivamente na eco
nomia mundial. Nosso potencial huinano já· é 
-tomado em consideração por todos os que fa• 
zem estatísticas de guerra. Nossa posição geo;. · 
grafica começa a fazer de nós wna potencia de . 
primeira classe, neste "mare nostrum" dos po
vos civilizados, que é o Oceano Atlantico; Nos
sa vida intelectual se vai firmando, e, em todos · 
os sentidos, começam a aparecer entre nós va
lores que marcam uma ascensão nas atividades 
do espírito. Hoje já somos alguma coisa. E, 
sobretudo, não ha quem· não veja que amanhã 
poderemos ser quase tudo. · 

Este Brasil ião rico em tudo, é sobretudo ri• 
co da maior das riquezas. E' catolíco, profun• 
damente catolico, e o Batismo de Anchieta, 
que o consagrou a Deus em seus primeiros pas
sos, até hoje não foi repudiado. Aos missiona~ 
rios sucederam os organizadores de nossa vi
da religiosa já irrevogavelmente firmada no 
solo agreste· do novo mundo. A Hierarquia 
Eelesiastica se desdobrou aos poucos, e ·é hoje 
em nossa terra uma grande falange de ·pasto-. 
res, cujos rebanhos crescem dia a dia. Cincó · 
seculos em que .Bispos, Clero, Religiosos, .fieis, · 
trabalharam e lutaram para confirmar a gra
ça recebida nas primeiras missões frutificam 
nos dias de hoje. E tudo isto promete frutifi· 
car ainda mais amanhã. ' 

E facil imaginar com que carinho, com que 
predileção toda especial a S~nta Sé vê· hoje 
em dia este quinhão inapreciavel de seu impe
rio espiritual. E é facil imaginar com que aten
ção, com que simpatia, com que respeito todos 
os olhos se voltarão para os dois Prelados que 
o Sumo Pontífice en~arregou da honra inconi
paravel de velar pelos interesses mais delica~ 
dos, pelos assuntos niais altos e mais nobres, 
que se referirem ao Reinado de Nosso Senhor 
Jesus Cristo nas terras iluminadas pelo Cru
zeiro do SuL 

Não fosse um deles o nosso proprio Metro• 
polita, a quem nos prendem os laços de uma 
filiação espiritual selada com o proprio Sangue 
de Cristo, e ainda assim, como catolicos e como 
»rasileiros, · não poderíamos deixar de : nos 
associar a seu jubilo, em situação tão previ
legiada em que se aproximarão do Trono de S. 
Pedro. 

* * * 
Como de direito, porem, o maximo de nos

so filial afeto voa aos pés do Santo Padre. UJ>i 
Christus ibi Deus; ubi Ecclesia ibi Cristus; ubi 
Petrus ibi Ecclesia. Eó nos unimos a Deus em 
)'fosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Homem e 

Está dito, porem, que as alegrias, neste vale verdadeiro Deus. Só nos unimos a Jesus Cristo 
de lagrimas, nunca serão completas. Uma som- na Santà Igreja Catolica, Apostolica, Romana 
bra passa diante de nossos olhos. Se é tal, tão que é o proprio Corpo Místico do Senhor. E só 
universal, tão incontrastavel o prestigio da estaremos unidos a Nosso Senhor Jesus Cristo, 
Igreja, co:rno explicar que ela esteja á margem mediante uma união sobren\turalmente forte, 
da Organização das Nações Unidas? Como ex- união de vida e de morte, á Catedra de São 
plicar que, precisamente neste fastígio de sua Pedro. Oonde está Pedro, aí está a Igreja de 
universalidade, ela seja mantida á margem · da Deus. 
universal organização dos povos? Se a circun- . Dizem as noticias telegraficas que o sànto 
da uma aureola de prestigio, é impossível não Padre pron~nciará nesta ocasião um dis.curso 
reconhecer que é no exílio; é fora de seu trono de grande importancia, seguido poucos dias 
natural, que é a presidencia das nações cristãs, depois de mais outro, igualmente importante. 
é fora de tudo isto, que nasce em torno dela Aguardamos sua palavra com amor e confia.n-
este arrebol de gloria. Extraordinaria expres- pa. Amor e confiança que, como de costume, 
são de sua força, que brilha até mesmo no iso· se traduzem num inabalavel ·propósito de ade• 
lamento. Mas motivo não menos extraordina- são e submissão. 
rio para que temamos por esta humaiúdade Não ha melhor meio de testemunhar amor 
que vê a Luz, mas que não se utiliza dela para ao Papa, senão obedecendo-lhe. E obedecer sig-
"iluminar a casa inteira", para iluminar e di- nifica fazer aquilo com que estatiÍos de a.cor-
rigir a sociedade. u1!,ive;-saJ das nações. do, e aquilo que por nossa propria vontade fa

ria.mos. Significa aceitar como verdadeiro o Como de direito, no longo cortejo dos Car- 1 deais, que com os olhos do coração daqui divi- que e e ensina e nós venios que é verdadeiro, e 
samos, duas figuras fb,am particularmente O que ele ensina e ª nossos olhos mortais pa~ · 

receria fraco e erroneo. 
nossa atenção. Já duas vezes, no maior Senado 
da terra, receberam o chapeu cardinalício ilus· Depois de tão universais convulsões em to-
tres brasileiros. Dom Joaquim Arcoverde de AI- dos os sentidos e em todos os domínios,- o que 
buquerque Cavalcanti e Dom Sebastião Leme dirá o Santo Padre? Não o .sabemos. Mas quan-
da Silveira Cintra, deixaram no Sacro Colegio do no ato de receber o chapéu cardinalicio nos-
um sulco cujo brilho ilumina o caminho que sos dois Cardeais brasileiros se prostrarem no 
hão de seguir Dom Jaime de Barros Camara e chão inteiramente, segundo o velho ritual, para 
Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota. Mas testemunhar sua submissão ao Pontífice. sa-
é necessa.rio acentuar que a missão dos nossos hemos que o Brasil estará com eles. O 6rasil 
dois atuais Cardeais é ainda mais rica em bri· todo, e esta pequena, mas ardente parcela do 
lhantes perspectivas, do que aquela que a Pro- · Brasil catolico, que é o "LEGIONARIO". 
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ONDE SE ACHA A 
AUTO-DETERMINA,. -
ÇÃO DOS POVOS? 

(Conclusão da 1." pâ.gina)' 

. sia moderna e perfeitamente orga-· 
nizada -conspiração do silencio a.l• 
~ançaram em Potsdam novoa "re,;, 
cords" - e. segundo parece, uni• 
camente porque assim o quiz G! 
poderoso entre os poderosos, o BU• 
per-ditador da U. R. s. S." 
FALTAAOSPAISES DO BA.t/.l'ICQ 
O QUE OS ALIADOS NAO N» 
GARAM AOS PROPRIOS PAIS~ 

DO "EIXO" 
O autor mais adiante friza. uma. 

rara ironia do destino: - por meio 
. do protocolo de Potsdam chega-se 

á conclusão que a Alemanha na .. 
zis.ta e seU'S. aliados militares serão 
.multo mell1or tratados que a.s na.~ 
ções amigas dos aliados: - a Po• 
lonia e os palses do· Baltico. Pelo 
citado acordo, !lcamos 81!,bendo. po~ 
exemplo, que a Alemanha. estarâ 
"sob ó sistema de f.Iséallzação in• 

.. teraliado"; que com cinco sa.telites, 
do El:ito as Nações Unidas firma .. 
ram tiratados de paz; que na Ale• 
manha se permitirá a liberdade de 
palavrà, de imprensa e de rellglão, 
e serão respeitadas as inst1tuiçõe1 
religiosas; qu,e · qualquer transfe, 
rencia de populações alemãs deve, 

. râ realizar-se. em forma. ordenada 
_e humana. 

Nenhuma. destas consideraçõea 
foi prometida â. Lituanla e dema.i~ 
paises ba.lticos. apesar de sua con~ 
duta durante a guerra.,. tendo sido 
a. Lituanl_a classificada- como "frl~ 
endly . ri_eutral" - · amistosamente 

_neutra ~ pelo Departamento de 
Estado Norte-Americano. 

UMA INJUSTIÇA .QUE CLAMA. 
AOS CEUS . 

Porque não se estabelece nos ln, 
defesos paises do Baltico uma fis• 
cal!zação administrativa. a.nglo. 

, americana? Porque não se permite 
a entrada nesses palses não somen• 
te dos representantes da l'(nprensa. 
:internacional, mas tambetn dos de .. 
legados da Cruz Vermelha Inter• 
nacional e da UNRRA? Quem im .. 
pedira ali o terror e a. deportação 
em massa para os campos de con• 
centraçã.o- sovieticos? 

_EUROPA OU ;GENGIS KHAN? 
Existem dois generos de paz 

Uma. a paz como fruto da. just1ça: 
baseada no 3:espeito da persoilalf .. 
~ade humana; outra, a 9M sem 
Justiça .ou paz dos escravos, fUn• 
daméntada na total a.nulaç'io do in .. 
dividuo e mantida 1;>elo ·te_rror. Pe• 
las deportações e pelos <:amnos \le 
concentração. A "paz" sovle;!ca ~. 
em suma, uma paz de escravos.
Depois de todas as 1lrases ocas dos· 
creadores de tal paz, depois de to• 
das as cortinas de fumaça. dos 1>ro. 
tocolos muniquianos O d!letna ~l 
serâ. o seguinte: - ' 
~ indecisões e a falta· de cwn,. 

pr1mento de promessas solenemên• 
te feitas no decorrer da. guei-ra., 
estão a indicar que um somJ.>rio 
~uturo nos aguarda_ as relações 
mternaclonais estarão contia.das'. a 
verdadeiros profisslona.)s. do ba.ndt. 
tismo. . 

A P.IUMEIRA MJSi.~ 
n~ proximidades ~

polo antártico 
< Conclusão da l." pãgfna) 

para lâ de Ushua.ta, .na· ~ 44 Foga. 
Nessa Pequena llba. e~te 

gela.da., sem . vegetação, bâblt.àda 
por uma fauna tij)iit!l.mente PG>ia.r 

, mantem a Argentina há 40 anee u.oi 
Observatorio Metereologleo e · Mag .. 
liético,. que gran(ies serviçO.s teúl 
prestado a c~ia. Os hOlllens que 
dele _se encan-egam são rev 09 
de seis em selá meses, PQis ~~ 
seria viver nessa solidão ~ • 
fonginqua. por mais temPO. · · · 

O cientista Alfonso Ohaki é . um 
dos veteranos desses estuttos . . .na, 
Oi:cactas, onde jã esteve cinco ~ii 
seis vezes. a frente do· Obseivàto. 
rio. Agora, ele volta, levt.ndo ena 
Sl;la comp!Ulbla meia duzia de fun.., 
c1onarios, inclusive um. radiotel.
graflsta. e um cozinl:ieito. e ·ta.lne 
bem- o Padre Lrida, muito eo
nh~do pelas suas frequent,e.s Visl• 
tas a Ushuaia, qUe é a sede de· um 
presidio argentino, destinado · a.os 
reus d<>s cr1Ines mais se1--ns. . e 
aos "maffiOsós" con~~ ·· Não 
obstante, em 1930, para. ali man
dou o golPe milb,r c;lo g@.el'al tJri"' 
buru nutnero.sos · Presos- _politlcos. 
quase tod.<>s radicais, comunistas e 
lldere1,, .de. sindi<:atoo;: entre eles o 
S1'. Arttedo Alva.rez. atual -,8$C'.l'eta· 
rio do Partido comunfstà. e 

~ ~ o ~ Lerida '""' t.ambem as O.rcâdas para· levantar 
sObre os seus gelos , úJn · óra.torlo 
<tédi<:ado .-a. K<Jesa senhóta, de'-LU• 

· .Ja.n- e, lla;.,:sua, -~or ,~ev~0;-, 1Ull~ 
cruz de ma.deirâ de . 8 metl.'Os,; .<XI 
a seguinte inscrição: · '"Do.ính:ui, 
at.é o ultimo extremo da terrtl"· 
RezâTá ele então' a· prtirieira m',f 
sa. c1e que se tem notla ~ · 
rlnhanoaa 4a ~. -
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t\ Ciencia tep:i 1e1w mq,, 
ravllhas neste seculo XX, mas 
eu duvido e ousaria cle13afiar a 
todos os sabi~ do Universo a 
realizar coisa mais estupenda 
e prodigiosa, mais assombrosa 
e incrível, do que o Espiritis_
mo no Brasil hoje promete ao 
Universo inteiro, e que real
mente vai deixar na chinela 
tudo · quanto as pesquizas pa, 
cie:nt1:1;:; e heNicas cios laboratg-

Necro-Viso 
.... F o no 

ponder prossegue. - A voz do é! 
pirit-0 passa pelas redes da turbi
na por intcrmedio de uma torr, 
de onze metros e vai ter contactf 
com o alto falante da chamada 
reproduzindo os raios do espiri; 
to chamado num pequeno es, 
pelho. Dai mesmo é refletido 
num outro espelho de um metra 
e oitenta centímetros onde surgi· 
1·á o espirito perfeito. Ao exani~· 
nar o aparelho o reporter notoll 

que Q. mesmo tem peça,s de fabricação inglesa, 
norte-americçi,na, alemã, etc. - ·como adquiriu 
estas peças? O Sr. -Corn~iio Pires, diz o jorna
li;,ta, com o ar mais serio 'deste mundo, responde: 
- Est11,s peças !;ião adquiridas por intermedio dos 
e~miritos, !:len(Jo o principal cspirito, Vicente, que 
na Qutra geração foi eii,b9clo e, alem dele, temoa 
O\ltros espfritos que colaboram. Fazemos do di
nltejrq um paçote e dias depois o mesm9 desapa• 
re,?e. J>e posse deste dinheiro, o espirito mate• 
rializa-se e· faz ª' compra. Uma vez feita a com
pra, desmaterializa-se-. e três ou quatro dias de
poj:, aparece a encomenda. Os espiritos já re1Pe• 
teram · 1.400 peças ... 

Estão vi;ndo os leitores· que progresso o espi
ritismo pode trazer á13 nossas relações comerciai$ 
c!orava1;1te? falta ainda para o funcionamento 
do aparelbo do Gçnio caboclo uma valvula de 12 
mil v<>lts, Assim que tiver o dinheiro vai enco-, 
menda-la pelos espíritos. ·Pois dlarite disto, meu~ 
leitores, porguntamus todos: é serio? O homem 
fala serio 01,1 bri11ca '? Será mais uma anedota ou 
historia ci.e Cornelio Pires? Não. A coisa é seria. 
e o homem fala serio e não admite que se brin
que. A revista espirita "A Centelha" revela o 
prodígio como a bomba atomica do seculo nt, 
campo do espiritu;dismo cientifico... · 

E' possível levar alguem a sçirio o espifiti.S· 
mo no Brasil ou no munC:o? 

ràíf ç~Qude fiõ~âS doatºHã~ieSª üõiêm 1 

rias e das 4caàemias já realizou até hoje... Eu 
:fiquei na verdade assombrado! Sim, não ençon~ 
tro outra expressão: assombrado! fois o caso é 
de pura assQmbração. O impagavcl sr. Cornelio 
:Pires depois cle nos haver deliciado com as "Hi13-
torias qQ Jo11,quim Bentinno" e outras tantas Gal
piraclas que &ó ele sabe contar e fazer pani ~au
dio de seus espectadores, agora acaba de contar 
a melp.or dll-§l i:;uai, piadas, mas desta vez o ho
mem não brinca! F::i,la serio. E provoca rtso ás. 
garnalha('!a13. Conta a melhor dru; suM Piadas. 
Fez~i,e ei,pirita o humorista caipira, e agora e1>tá 
mai;s impagavel do que nunca o foi. Sabem dá. 
-µltima? Inventou um aparelno denominacio 
Necro - Viso • Fono para registar as manifest~· 
.ções dos Espíritos e nos permitir uma CQm1.mica~ 
ção telegrafica e telefoniça com os mortos. :m 
anuncia que· em breve, ante 1,1ma assembléia de 
cientistas, jornalistas e sabios, vai apresentar o 
seu maravilhoso aparelho que fará no mundo 
moderno o efeito de uma bomba atomica. A R,e .. 
vista Espirita "A Centelha" traz o cliché c,io am1 .. 
relho complicadíssimo, _e uma descrição minucio
sa do mesmo que se destina: 1.0 

- A' captação 
dos Espiritos obsessos (!uc atuam na esfera da 
terra enchendo os manicomios com a percenta~ 
gem de oitenta por cent<> n.ue são tidos como 
loucos mas são apenas obscd.iad<>s; 2.0 - Mae 
teriàlização dos grandes vultos que pas11aram 
pelo nosso planeta que se deixarão ver e contri• 
buirão' para a eliminação das guerras; 3,º ,,...,. 
Utilização de um necrofone para uso dos mortos 
e se tornarão eles visiveis e se ·refletirão nuni es
pelho de televisão e falarão conosco; 4,0 .,... Eate 
aparelho produzh•á ectoplasmas atualmente e:,i;• 
traídos dos mediuns. Eis a maravilha que Cor.
nelio Pires an1,1ncia ao mundo! 

o Necro - Viso - Fono de Cornelio Pires é sem 
duvida a mais impagavel das imàs piaçias de hu
morista. E é tanto i.11ais engraçaçia quanto o ~o-, 
mem não quer que â gen~e ria... · 

CONCLUSAO 

Com o Necrp .. Vil,,o - Fono vamos ter maravi,. 
lhas no mundo! Estão resolvidos todos os f)ro
blemas da Humanidade sofredora. Os espíritos 
transmitirão por fone o nµmero certo da loteria, 
o bicho que vai dar, etc. Para que estudar?. 
Com um aparelho de consulta imeçliata aos sa
bios e técnicos do A,lem, se resolve qualquer pro~ 
blema cientifico ou literario! A camaradagem 
com os s!l-bios, artistas e P<?litic;os do outro mun
do vai ser de um alcance extraordinario para: a 
cultura e ... para a vadiação. Isto de se man• 
dar fazer compras no estrangeiro pelos espiri~ 
é de um alcance formidavel para o nosso comer• 
cio! E' preciso que os espíritas do Brasil apre .. 
s~·ntem isto logo á Assembléia e ao Presjdtmte 
Outra. Nem avião J:1em foguete atomico resa! .. 
vem um problema tão rapiclo de compras· .... o 
perigo é o da gente deixa!'. o dinheiro a.ssmi em. 
pacotes á disposição dos Espíritos para a,s cQm~ 
pras. , . Enfim meus senhores, disse, e torno a. 

~.~~~'..i!~.;. ~'.~~[~~?l~:~ ~;~~~~'.~~ 1 
.vi~wa Q.9 .Natal 4(.) ,a,uo pa;;,ado, a,, si s6 garanti.,m a estabilidade e a 

E' SERIO?! ..• 

Sim senhores é serio, o homem fala serio e 
não admite que :,e tome a coisa como plat:Ja. A 
revista espirita "A Centelha" flraz dois clichés do 
apar~Ilto, anuncia~o como a bomba ~tomicl! tta 
c1enc1a neste seculo e diz que vai renovar o m1,1n~ 
do a ponto de acabar com as guerras e chamar á 
terra todos os grandes homens já mortos para 
da~em. solu_çã,o aos problemas da Jl-qm11,nidade. · A 
~01:,a _e semi, meu~ :,enhores e senhoras, o Corne-
110 nao quer que se ria. Piante de tl'!,ntos fiOI?, 
bobin~s, ~lacas, tran:,formaclores e espelhos, çlo 
complicadl~slmo aparelho, pergµnta um reporter 
- como e aquilo? O funcionamento do meu 
aparel_ho. - diz Cornello Pires -, é ligeiramente 
çomphcado (que modestia ... ) pois o mesmo pos
sue chaves e sintonizadores. Uma vez ligado o 
aparelho, entra imediatamente em funcionamen
to a turbimi de reprodução da torre tudo por 
!11cio de eletricidade. reto alto falante a pessoa 
mtnessada chama o espirito com o qual deseja 
C?~versar. Momentos, depois da chamada, o es
p1r1to responde por um a.Ito falante. 

:.;p:14 ,i: q;primiy Q ::ianlu J:'aure 1'1° páz das instittJições, começaram ne-
)ÇU; "J O(Jg s~jYe,c. qye 5a,1Jç 111tq·. cessariamente os Est<1-dos ;i. v.icil<1-r 
pxetar o.; S•lli.l!P cJv ,emvo pre~ç11tç,.. em sua, bases, e seguiu.se p 4s 
,:ia.o l$nora que Juntamente cum a idei;;s e nos costtJme, · talmtJd4 pça, 
incrn1eu~ç<11,1 111vad1u o mun<i9 ym uc, que se DlltJS não vi-r em nosso aµ,· 
St;JO ae movaçàu tjUe tenac e 1mpc,e xilio, pare{:e imine:ite O fi1u da ci, 

_qye dc. -ÜHO ~-ü~ tra;1s,Qrmaçõq ,e. vilização." 
· úm !c.v1gas ª eí~ito. ::ie1·iJ. ~t<l- lllll· 
.~iq~a. 9\)_uga por uma.·· 1.m,g1·cssae> 
erdc~1acla e $f//.d1.Ja1, ou pe10 contra. 

_rig ~n:-u ... per//. vwlcntamente acstru. 
lMQ as ·p:gn~çs quç 1.u1em o p4ssa40 
.ai/ hítm•,;,: Trap,l,lµrctar-.. ,iuvetue>,a, 
11}CJ\te çomQ. torr~nte 4 vassala,!i,,ra 
:,ybvertepqo {15 f!lllfi/.1lu1, qa j1J1>tiç<1, e 
QS bon:; ·eostumes? Mise.ravel gene. 
ro humano! deverá depois do cru
<C!ltQ ilii.gelo di/. guerra univers<1l so. 

. fret. QS_g_OlJJCS ,mortifçros da guer· 
.. :1:1! c.ivil?" .. . 

·:' ,Parece que ·0 Papa falou prof e ti. 
:.eamente. 
· ·· ;E!;'. st1mãmente angustiosa <1 si· 

· · .ti;açii.o do· nw:ido a.inda gotejante de 
~':S~&'lte, 

Vlli/.SÇ to4as as nações se sentem 
. ~·ll 01J me1!Q§ c9illDi/.!idas pela ç.i.. 

:!,àstrote da i11Crrn. QYC, não apazi• 
.: ·t;ou Os a:iimós riem trouxe o bem 
· tstar ao mundo, · ....... _ 

·:.;'., A condição presente e mcompa. 
·cra.vélmente pior ·do que aquela cm 

·_··_que ·se achavam os povos ao ter ini
-~- ~io a t,emcn<la co:-iflagração. 
. é_- · Muitas naçõç$ . estão· ameaçadas 
·::.de perckr eompletamente a sua JL 
·-~-b~rc:Jade e pouça~ são as que go· 
.. ?,am as douçuqs de uma paz inter. 
: '~éla 

C.,\USAS DQ MAI.: 

.1) Crise da caridade fraterna. 
O grande Pontifü:e Benedito XV, 

.. i;m sua encíclica ''.Ad Eeatissimi" 
. di:?, 1 .de Novembro de 1914 estudou 
.:~~ causas profondis da primeiril
.. . :m.ierra mundial.. Assinala ó, PaP<I 
''.:'.â: verdadeira· ~ig·em·- 0do' lufuosi·ssi-

tnç, ·êo:iflíto qúe entã9 ensil-nguenta. 
i;i o m,undo: "Com efeito, desde 
.,,.;,r · 'nram postergadas niis legisla
ções dos povos as normas· e as pta. 

Benedito X.V dMingye quatl,'9 
p1'.incfpais c9nsequencias oy melhor 
manifes'.f!çôcs da pavorosa agitação. 
soci4 1. J: conhece nc:as as cau&as 
do conflito, da t~emcpdr dc:;orden1 
que sacudia ~ humanidade. ·. l·Ioje 
a11<lam por 11i dese:1freadas e mui• 
to mais virtJlent.;is. A primeira çau
sa, que de certo modo desencadeia 
todas 1'º mais, é a ausencia. de m4· 
ttJo amor entre os homens. Se os 
homens não sabem como amar <l
Deus, nem tã0 pouco procuram agir 
secrundo esse conhecimento, jamais 
saberão amar uns aos outros. Lem. 
bra. n Papa que Jesus Cristo desceu 
do ·céu precisame:ite para restllbe
lecer entre os home,is o·reirio da paz 
e niío 0td2 por.lhe outro fondainen· 
to senão o do amor fraterno. O 
ideal cris'ã 0 está long-e de ser atin, 
g-ido, riorone os homens consideram 
~s rFf.er~nca, acide:1tais entre he>-. 
mem e nomem como criadoras não 
só d<" m11ros de sepa1·ac-iío mas de 
,.J:nt:nta.:: (' <"-xdusi,·~.::: c-arYlrlda~ na c:fo. 
c;cdadc. "~itos á imagem e seme. 
lhança de Dens. temos torlos n mes
ma origem e o mesmo destino. A 
f11car11~,riio eslreito11 ainda mais es· 
t~ 1inião: revesti11 rle jnconipilravel 
nc>brez;i e diC!'~idade rarla m<'mbro 
da n<1ture7a humana. Em Çristo so
mo~ to<los Íl'miios, 

Nunca, porem, como em nossos 
dias, se desviaram tanto 9s homens 
desse ideal. 

Jesus Cristo, removido pelos e· 
mii;sll.rie>s fie Sa4n d~ too~ <1- vi(ié 
publica levoµ consigo a cil-ridade , 
o im0r. Substituir<l,ni•nos i ·disc9r 
dia e o ·mais refinado egoism9. R 
validades económiéas, ànfago:ilsm'· 
r;iciais, ack!entes ele çor,. org111lir- a 
lembrança de antigas órlios f' -·,' f 

in um era veis fa tbr'es con' ·· ·, · ,, 1 

p~ra distanciar os homellS · i, ctos 

· dizer: - Eu. estQu assombrado CQm a invenção 6e 
Cornelio Pires? O homem se revelou ..• 

Mas não haverá nccessiélade de material!
zação? perg1.,inta o reporter. Cc,rnello . sem 1•e~· 

Se eu não tivesse lido é relido na revistá es
pirita· "A Centelha" a desci:ição do apareUlo, os 
clichês etc., diria ser uma piacla das melhores de 
Cornelio... Mas a coisa ·!'} seria... O nonwm 

inventou mesmo o Necro. - Viso - Fono... li: será 
(!"::e ele demora a inaugura-lo no Juquerí? 

* Mo D s. 

outros e coI1verte,los em outros tan
tos Cains com relaçiio a seus irmãos 
Estes assim desu.:iidos envolveram· 
s-e na primeira grande guerra. A paz 
exacerbá.las criando novas e mais 
tes de discordia, não fez mais que 
cm vez de por termo a essas semen
corrosivas que culminarnm na ter· 
rível catastrofe que ainda éonvulsio· 

. 1;1a o rm1.ndo. Depysera111 os povos 
as armas, mas as desintelige:1cias 
entre povos e povos continuam cada 
vez mais acirradas. 

Fala.se muito cm fraternidade 
mas nunca houve menos fraternida· 
de :!o que hoje. . 

.\:10 consideram os homens a {ra· 
tcrnidadc como um produto da u:ii
dadc mora1> mas como O eicito de 
cvndições externª~ sçmelhantes. Só 

1 

o amor p9de 1J11).r os p9vos entre si. 
Este anior será uma palavra que o 
vento leva, se não for hauricto na 
fonte do amor de Deus. Só quan<#J 

! o espirito de Jesus Cristo aviventar 

1
, de novo o m1J:ldp mater;alizado, po· 

derão os próce;r~s gas nações cor~s
:. -trujr en.i bases $?ilidas esse magni. 

fic:o edificio da paz. Assim como na 
. frase da Escritura, n~o ha paz para 
"' impios, .assim tambem não há pai 

; P •·a os povos que repudiara 111 a J e
,.. rristo com sua mensagem de 
..,,.,i:.:..A paz tornará ao mundo, 

As· e A N I o BRANDÃO * 
quando o mundo tPmar a Deus Cad' individuo, como cada pàis busca 

·o que é seu e só o que e seu Assim 
é, e assim há ele ser enquanto os di. 
rige:ites dos povO;s niio buscarem em 
D!!us o unico liame ~egur0 que pode 
.nir interesse~ co11,trarios e perpe

tt1<1r :) paz no sei9 da grande fami.. 
lia humana: . ... ', 

2) C~ise da autoridade. 
A segunda causa da derrocada da 

civilização, indicada pelo P:ipa, é a 
ausencia de respeito á autoridaqe dos 
que exercem o poder. A geraçii0 pre -
sente tem sido batida pelo vc11to des. 
feito da revolução. E' o tema do dia. 
A mais, completa !l.narquia· qusa es
tadear·se como ordem Íegitima. Em 
algu:is paises, como na Russia, a lei 
basea.se na força e em nada mais; 
em outr(ls, nos çostume~ e nos mitos 
naciOn,i.is e em nada mais. Porque é 
oue se registram t;rntas e tão gener;." 
liz<1-das subversões dos regimes esta
beleddos? Porque os regimes· se es
que.:er<1-m da fonte. da natureza e dos 
limites da· autorid:erle. QiçamQs o 
treménrlo ~e'redictum de Benedito 
XV: "Des;fé que o poder . hum<1-nO 
rn,i.~ emanriryar.s" de Deus, Criador 
,, C::~nhnr do univçrso, prete-irleu o. 
ri,,.Ínar-~e Ja' livre vont;ule do~ ho· 
mens os Yincti!Os <'IUt: 1111iam ~ .,. 

/. 

peri.ores aos ~uditos CCJineç~ i 
afrouxar de tal maneira que d,esap;l
re«ram. 
Um desenfr-eado espírito de ~ 
pc11de:icia, unido ao orgtµho,. ill:E~ 
trou-se pou<:-0 a pouco em toda ~ 
não perdoanc\o nem sequer a :fal:o.i-, 
li:) onde o pód,er pr-ovem ins~ 
ve!mente da natureza; aates o Que é 
mais lamentavel nem semp11e se ®" 
teve ás portas dos santuario, Dal o 
desprezo das. leis; dai a insoo~ 
nação dos povos; dai a critica petu
lante de tudo quanto dispõe a iwi,io"' 
ridade; dai as mtl industrias para 
tç,rnar i-:Jeficiente a força, do Poder; 
dai os horrendos delitos daq~ 
que fazendo profissão de a~ 
não hesitam em atentar seja a -vsidà 
seja os bens do proximo." · · 

Lembra . o Papa a qou~ ~: 
Igreja no · tocante á auteridade le. 
gi'ima, S. · Paulo ensina Ql1,e. · t,;>diai 
autoridade vem de Dei,~, que ~ 
cOnseie:ieia deV'emos submeter,.nos 
á autoridade, po~-~qttele q~~ resfst'~ 
ao poder,- resiste á ordenil,,;ãó de 
Deus. Os dirigent-es dos poy1n1, ijes-
viando.se da Igreja, qu~ é-o sust~,. 
taculo da autoridade, cavaram ô a.-
bis,-,,<1) da prop~ia ruiua. · · , 

Já em seu tempo, no~so graintJs, 
.(Conçl11,e ~a. 4."' pá.gJ~), ~ 
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A recitação do Rosário ou do Têrço de Nossa 
eenhora é um dos meios clara e repetKamente m
culcados nas aparições de I<'atima, juntamente com 
o desagravo do Coração Imaculado de Maria. 

A 13 de Maio de 1917, na primeira das apari
ções, recomenda a SS. Virgem que rezem sempre 
o Têrço com devoção. Francisco o irmãozinho de 
Jacinta, iria logo para o céu, disse a Aparição, 
mas primeiro deveria rezar muitos Têrços. 

Voltando á casa as crianças, a pequena Ja
cinta, tão admiravel em sua candura infantil, di
!\ a á mãe: "Minha mãe! olhe que é preciso rezar 
o têrço todos os dias. Nossa Senhora mandou ... " 

A mesma recomendação a 13 de Junho pro
ximo, e sempre com nova insistencia nos meses 
seguintes; e quando pela ultima vez, a 13 de Ou
tubro, a· Aparição declàrou seu nome, lhes disse: 
"Eu sou a Senhora do Rosário, Vim para exortar 
os fiéis a mudarem de, vida e não afligirem mais 
com o pecado a osso Senhor, que esta muito ofen
dido. Vim aifü:a para exortar os fiéis a recitarem 
o Santo Rosário e fazerem penitencia dos seus 
pecados". 

Havia, nessa ocasião, nas proximidades da 
cova da Iria mais de 70,000 pessoas: não presen
ciaram a aparição nem01_ouviram as palavras, mas 
foram testemunhas incontestes do famoso fenôme
no do sol. Como bem opserva o P. Valentim Ar
mas, C. M. F., "o mila,gre estupendo ali operado 
era o carimbo de Deus a autenticar, com sua auto
ridade e poder infinitos, a veracidade das apari
ções; o grande sinal que aparecia no céu, para 
.confirmar as luminosas lições que no decorrer 
dessas audiencias de amor e de luz tinha dado, 
Nossa Senhora aos videptes e, por niefo destes, ao 
mumio, sobre o santo Rosário". . 
. . O ROSARIO NO SANTUARIO DE FATIMA. 

- Fôra a ultima aparíção. Não mais Nossa Se-

Pe. J. de Castro Engler,--C.1\1. F. 
nhora se deixou ver naquele recinto escolhido, mas 
ali surg'u a pequena capela, depois a granO:e Ba
sílica, que hoje se levanta com seus 82 metros d_e 
comprimento por 25- de largura:. capela e Bas1-
lica que são as testemunhas mudas da transfo.r:
mação das almas que ali ·acorrem não só de Portu
gal, mas de tôda Europa e mesmo de outras par
tes do mundo. 

Todos os dias 12 e 13 do mês, milhares de 
fiéis ali passam "as noites de Fátima", apesar do 
frio e C:a chuva 4ue se deixam sentir cruéis; rezam 
0 Têrço de Nossa S.enhora e depois multidão, re
pito, multidão de fiéis, sobretudo homens, '.3-gru
pam-se ao redor de dezeuas de confesstonanos ... 
E tôda Fátima e todo Portugal sab~ que ali se 
realizaram e se realizam grandes conversões. E' 
êsse o verdadeiro "milagre de .Fatima", são os fru- · 
tos da misericordia do · Coração de Maria, co1_1quis-
tando os pecadores pelo Santo Rosl;l,rio. · 

O ROSARIO E A SALVAÇAO DAS ALMAS. -,. 
Foi o Rosario a devoção inspirada por Nossa Se
nhora, expressamente para a conversão dos here
j es e pecadores. Atesta-o eloquentemente a. his~ 
toria de São Domingos e. de suas admira veis con
quistas de apostolado, como ainda a de outros 
grandes missionarios posteriores, tais éo~o São 
vicente Ferrer, São :F.'rancis.co X:àvier, São Pedro 
Clavcr, o Beato Padre Claret_ .etc.. · 

De um seculo para cá, as -mais expl~hdidaS e 
autenticas manifestações sobre11aturais. em pt:01 
da recristianização do muhqo indicar.a ininvai'i~'
velmente, como meio providencial, <?' .R()sá:rio:,. à~: 
sr mno-lo diz· a historiá' de Lá Salette, Lóurdes, 
Pontmáih (França), Por:hpéia (Itália), Peilevo.isín 
·cF'rança), Marpingen (Prussia), Gietzwal (Polô
nia), e Sobretudo Fátima, que parece predestina
da para ser' o· centro espiritual de atração e trans
formação mais fecundo da Igreja. 

Intenção de fevereiro do Apost. da Oração blica, se faz penetràr rios espiritos 
o erro funesto de que o \1omm não 
deve depo,;itar sua:; esperanças num 
esta de eterna fe!icídade que aqui 
aqui m:esmo pode ser feliz, mdiaute 

(co:1.clusão da 3.ª pagina) 

Caxias atribuia .á falta dê religião 
dOs dirigentes do pais ;!. insurreição 
das classes inferiores. São·: estas as 
palavras textuais do nobre 'pacifica
dor: "Sem religião não há'' liberda
lle .:iem civi1.fo!:ação." 
· Condiz com essa luminofa obser
.ação do brioso militar, est.~ severa 
advertencia de Benedit8 XV: 
"Quando os dirigentes dos povos 
déprezam a autoridade divina os 
povos por sua vez metem a ridi
wlo a autoridade humana." Pala
yras de - plena atualid,ade. 

,- Os goveroantes que reputliaram a 
Deus viram-se violentamente arran-
1:ados do pedestal em que se assen
w,va sua autoridade para converte
rem-se em joguetes das paixões 
humanas. 

As r.1açõcs descristinizadas perde
crifcados cinicomente, quando en
tram em jogo os proprios interesses 
O arbitrame:ito das armas não trou
xe nenhuma solução para tão gra
ves problemas. Essa sangrenta in
tervenção cirurgica não teve outro 
efeito senão exacerbaçã0 do mal. 

Grande pa.rte da Eur0pa caiu sob 
a , órbita do totalitarismo soviético. 
e ninguem pode imaginar o que es
tão sofre:ido as nações subjugadas 
pela horda de Stalin. 

E~es povos privados de sua li
berdade e consumidos pela fome da
rão facilmente as mãos àos irredu- . 
tíveis inimigos da civilização cristã. 

· As democracias não resolveram o 
problema da alimentação da Euro
pa faminta. 

Impera entre as nações. descris
tianizadas o mais requintado cbis. 
mo. 

Se empun<harem armas contra a 
Russia bolchevista, não o farão para. 
defender a liberdade dos povos opri. 
midos, mas tão somente para de
fender seus interesses ameaçados. 

o gozo da riqueza, das honras dos 
prazeres desta vida; não ·1-.1. que 
maravilhar.se que tais seres huma
.:,os, naturaimente feitos parâ: a· feli
cidade, coni a m·esma violenci.Í\com 
que são impelidos a IYuscar seJ;ne
lhantes bens, repilam qualquer \>bs- , 
taculo q_ue os retenha e embarªçe." 

. Do exposto se colige 'quão g'ran
de.s ,e serios são os obs..aculos .para 
a "implantação da ·paz entre. as. na
ções e para que cada uma goze de 
verdadira paz e liberdade. 

:Quem· c~ns~dera .· tfi~: . coisas; se ' 
nao tem fe, JUiga o mal sem }olu- :, 
ção. 

Nos porem que cremos em' uma 
Providencia paternal não podemos 
e não devemos entregar-nos a 
um pessimismo desalentador. 

Estão as nações nas mãos de 
Deus. Ele sabe tirar o bem do mal. 

O orgulho humano· só se renda 
diante de humilhações como eesa. 

. Deus suscitará na hora o!0rtuna 
d:a,_ como. suscitou os terriveis mi
•ni.stros 'de sua justiça. 

. ( ,Ctmclusão r . - , 
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A SITUAÇAO AWAL 

Qual · a nossa posição exata· 
mente? A frequencia total das 
escolas primarias na Inglaterra 
e Gales, hoje, é de cerca de 5 
milhões e meio. Destes, mais 
de 370. 000 são crianças catoli
cas. Existem 20. 000 escolas pri
marias no país, e entre elas ha 
1.266 catolicos. A Igreja con
ta com 532 escolas secundarias, 
300 escolas de conventos, 38 
escolas C:e pobres, 10 escolas in-. 
dustriais, 12 ·escolas "espéCi\liS" 
para crianças retardadas men
tal ou fisicamente e. 9 Semina
rios para professores. Desde 
1920· existe tambem, com grande 
exito, no campo da educação su
páiór, a Federação Universita
ria Catolica. 

A contribuição para a vldà 
nacional resultante da vigorosa 

mlnQria _catolica Pode, OQ$Cf,Yai.~
se pelo,--nutn€ro- çe. ,çatóJiéo~ 91¼~: 
fazem parte das profiss{:ieSc, uiu• 
versitarfaS··e tamtrem pelo ,gran•, 
dé; numero de catolicos conde~ 
corados · por setv.iços · relevantes 
em todas as classes das Fórçáf 
Armadas duran~ esta guerra;~ 
Enquanto - este país.. esta• viven" 
do· do capital -espiritual herdado 
dé seu passadó · cristão,. os .catO". 
licos britariicos são tão·,necessa• 
rios como· leais. Pata o leigo 
catolico · de · ndsso pa~i;; _ e· ·umá 
grande. satis~ação . pod~r .. ·. di~er 
que , a informaçãó . sobre ·nqssó 
pais, que tantos .criticps . de . ul'., 
tramar · menosprezam ·como par• 
te:·do Ocidente ,"decadente", po,. 
de enfrentar ·qualquer cbmpara
çifo elo' ponto de vista 'Clé liber
dade política .e .. igua1dade ·de 
oportunidade, com qualquer . ou• 

· tro pais do mundo. 

f e~eíação ~o CC. MM. ~e· Sãof aülo 
NOVAS DIRETORIAS 

Congregação Mariana do semií?,"a" 
rio :de . Santo . Afonso · (Aparecida 
do Norte):' presidente: Olivio Zo
lin; Secretario: Joeé Nery; · Assis
tent,es: Í,ara · Heiri e 'A).fredv ·Mo-
~e_t. 
. Congregação Mariana Imaculada 

Conceição e s. Luiz Gonzaga (An
gatuba): Diretor: Pe. · ê>ervulo . de 
Maaureira; Presidente: Pedro A. 
de Souza; Secretario: Antonio No
!f-teira; Tesoureiro: Anezio · de Bar
ros; Instrutor: José dos s. Her
gessel; Conselheiros: Elias G. de 
Oliveira, João Rosa de .campos. 
Salvador :Quirino Sobrinho. 
. ,Federação Mariana Feminina: 

Diretor: .Pe. Eduardo Roberto; 
presidente.: Julia Scaff; Vice-Pre
sidente: Lucia F .. da Silveira; la. 

. S·ecreta,ria: . Olga Pantaleão;·' 2a;, 
Secretii:ia: M. Carmo T. de·. o. ' .e 
Costa;. 3a; . Secretaria: Léa- Miran
<ia . ·ctuiro;i.râes; . la- . Tesoureira: 
,,Loontina .· iíe. Paula; 2a. Tesoureira: 
. F Lourdes F. de Clive.ira;· Mestra 
Geral de ·Aspirantes: Gisela P. ,To-
le<io; Bibliotecária: Zildá L. · Mo· 
ràis. · 

Congregação Mariana Nossa· se
r..hora das Graças e São Paulo, de 
Borebi: Diretor: Mons. José ·Ma
ria da Silva Paes; Presidente: Mar
ciano de Souza; Vice-Presidente: 
Mariano· ·Ramos; 1. 0 ·Secretario: 
Wa.ldemar Dan.-elom; 2. 0 Secreta• 
rio: Luiz Jarbas de O. Lima; 1. º 
'l'esoure.iro: Antenor Vacchi; ·; 2. • 
Tesoureiro: Oswaldo Pidani; .· 1. º 
Instrutor: Joaquim Altafim: 2. 0 

Instrutor:· Alexandre Canova; 
· Conselheiros: Benedito Lopes' do 
· Livramento e Francisco Nicomedes 
· Filho .. 

.· FÊDERÂÇ"O MARtA'NA DE ' , 
. ,PIRACiúABA.;: , .. _ ,· 

• .~~· ,··. . . . "" .. ;-,,._ -! ~(· '~·:" ·• 

'. -~~oo<ii~_:K''·~p'}.if'. Biev:ttí'a: 
Dom·. Ei;nest;o,,.d,e. -,"~úr~' ;EispÍ:Í ':iiê 
Pil:acicaha,, a gr~i;f.:nQticÍfJ, ·,4ê ·''qtie 
no. -dia 15· de·· Derembro · últltho. 'foi 
solenemente'·· _ initala411- "á ''Fédeh!;o 
çáQ Màrlàna. Dio:cesana, <~ob" ã' ·di• 
reção ·do'Reymo, ·p~-. J_osé'coiiôé~:. 
ção Paixão,. A' ~ederação Maria.na 
Diocesana · de·. Piraciê:à:ba :, ên.vlain'ml 
os. noss<>s .parabeni. e 'votos ·à.e' ·ptói:,. 
peridade. · · · , ·, · · ·.,- --

C. M. DA ANUNCIAÇAO·' 
· Em comemoração· act X1X .aniver-

13a.i;t9 'de suai:' fundação, realizou,ae 
no . dia 12 di! · janeiro, ás :-20,30}.hó• 
ras; no Salão âe··J;'estas dà COngre
.gação Mariana tia. -Anunciação da. 
Pa;roquia de 'santa Cecllia, mna 
belíssima festa, corri a .participaçã.Q 
éió' 'Teatro Mariàno Sànte: CCCilla 
Fól reprerentaêia: ,:a; , comédla-dra 
mática.' em :f'afüs' e'°2'·:qlládr{)'s, -~ 
r.ominadai·· "Brit!iiiico •r··::· ., ·:~·.- , : 
e .. M. DÊ NOSSA- ;;SENHORA, 

· .·· . 'D.A'ASSUNÇAO - . 
ReaUzou-se'·''nô-·'·.- à.ia 12 · de. De• 

zembro': ''Últitnoi-' na; ·Paróquia ·/de 
Santa . Margarida·· Maria, a ~eni• 
dadé de posse· -dà .nova · Dir.etorla 
bem como a de recepção de .12 ni>
vos Congregados e 5 NoviçQS. · O 
Revmo Pe. A~ostinho Mendicute, 
Diretor desta . Federação, envia. ,M 
ReVIno. Pe. Diretor,· a .. tôda Di
retoria. bem como a todos .os Con• 
gregados de Santa Margarida. os 
seus paraben« pelo frutuoso .apos ... 
toladó aue estão exercendo-em meio 
t1: mocidade da Paroquia. · 

C .. M. DA . IGREJA DE. S· .GON• 
ÇALO -

· O homem sem Deus não conhece 
lei nem rei. Mais ou menos em tº· 
dâ a parte a burocracia 'e o poder 
do dinheiro levam tudo de ve:1cida
Uma onda de desordem seguiu-se á 
pavorosa derrubada na q,'ual foi o 
machado levado á raiz da· arvore da 
autoridade. O mundo de 'hoje asse
melha-se a um matadouro borbu
lhante de sangue e a guerra nada 
-:poude faz·er para livra-lo dessa si
tu~ção aflitiva. Os plano(.de uma u
niversal democracia não passarão de 
sonhos irrea!izaveis, e:iquanto a de
mocracia for interpretada como o 
reino da desordem, e a · origem da 
lei e da autoridade não for com-
1>reendida. · 

O terrível problema economico 
não teria amo:itoacfo tantas calami
dades, se os povos não tivessem fe
chado os ouvidos á voz do Papa. E' 
o propno líder socialista Albert To
as· quem o diz reíerindv-sc a· ".i{e. 
rum Novaru1n". 

Uns e outros não. passam de m·~
ros instrumentos nas mãos da Pro-
videncia. . · (!Qlílgregação Mariap.a. NQe!5a Set 

nhora · das Dores e s. Luiz Gonzaº 
Que· o Sagrado Coração de Jesus .' ,ge, <Agua Branca): Diretor: Pe.: 

. A Con.z.rcyaçãl) Mari~M · de ·,Ma"' 
_ ria, ln#'~üJ~fli,, · e s. ·ti.·' ·Gotjzaga, 
MoCQS.'ºP.rohí'clveu ·u-0 dia·:·30 ,dé·De

:_ umbt<> . "'1tlfrio'·ii; '-re~ 'tlõ's'1:1o-

3) Crise economica. 
Outra causa do mal estar hodier. 

ro é a crise economica. A prmeira 
grande guerra não resolveu ne:ihum 
los problemas que atiravam oo ho
'1eris uns contra outros. 
- As fileiras do proleta;riado avolu

maram-se e sua sorte tornou,se mais 
insegura e mais angustiosa. A con
ée:itração da riqueza ~m mãos de 
tÍns tantos privilegiados acelerou-se 
rium ritmo jamais visto. Os cons
üutores da paz não v~ram ou não 
11uiseram ver que a solidariedade e 
reciprocidade ecOnomica das nações 
E uma condição indispensavel da 
solidariedade e unidade social. E:1-
quant-0 umas nações possuirem o 
o quase monopOlio dos .materiais be
sic<>s que Deus destinou ao uso e 
beneficio de todos. epquanto ui:na 
desleal concorrencia regular as re
fações internacio:iais . ,não poderá 
1-iaver senão aparencia:de paz. 

Detraz desse falso frontispício tra. 
n-se violenta batalha economica: 
esta, logo rompe a fachada e torna
!le militar. 

Os debates economfoos da ultima 
~erra são !)s mesmos de hoje e ain
r.im o senso do equilibrio. Quando 
falam em defender os direitos das 
pequenas ~·açõas, o que tem em vis· 
ta na realidade e defender exclusiva. 
ft!ente seus proprios interesses. A 
triste historia da riobre Polonia ai 
ltSta para de~afiar o idealismo. 

()s mais ligitimos direitos são sa. 
i' l 4!õT!tinuam a dividir os povos. 

4) Crise moral. 
Todos estes males segundo Bene

dito XV, tem raiz proiunda que de
ve ser extirpada, se quisermos as
segurar uma tranquilidade estavel 
e frutuosa nas relações humanas. 
Qual, seja esta raiz, ·:lO-lo mostra 
o Apostolo: "Rad.ix omnium maio. 
rum est cupiditas." A raiz ·de to
dos os males é a cubiça. 

O desejo imoderado dos bens ter
renos faz o homem esquecer.se de 
todo o seu destino eterno. Conse
quencía desse engolofar.se nas coi
sas _.a terr~ é a completa seculari 
zaçi'I. da v1da. Os unicos valores 
que existem não são valores mate· 
dais A vida boa, é a vida de abun· 
da,:icia e vonforto. Riquezas mate. 
riais constituem a ambição domi-
nante. · 

Só e:ialtece o lado material da 
natureza hnmana. A prossecução 
da fe~icidade a grande preocupação 
da vida; por felicidade porem. se 
entende não a alegria espiritual mas 
unicamente o prazer fisico c bru
tal. 

Dai as :1cgociatas escandalosas, as 
extorsões do cambio negro e outros 
prc-ccssos ilicitos de angarizar ri
quezas. 

Nessa voragem. da :;imhição desa
parecem os mais elementares prin-
6pi0s da moral c1 istã, 

Escreveu ser1satamente Benedi
to XV: "Quando, na verdade, c~m 
a• escofas nervPr~as, onde se pl.as. 
rn~ o c0r~ r" ~ da tenra i<lade, ·ma .. 
leavel como re,r~ com a impren~a, 
oue fn,·,m, :, mentalirlade das mas
s~s b~xner;f'nti-s. e com n•,'ro· 
me,os !f{tc inrTuem na op:r:~ · 

fc1!te: de àtnor e de 'misericordia se .Luiz .Gonzaga de Moura; ,Presi~ 
.. ~p1ec{e do mundo sobremaneira m- ... _i;l-epte; . Fr!),diano Quilici; Y.iç~:J>r~_~,-· 

fclie. sidente: Josué CmveJ.lo; Secreta-
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23 
DE FEVEREmo «Igreja Católica Apostólica/ .·. Brasileira» 

- ---------Sao Pedro Damião 
São . PedZO Demião. CWdeal e 

rx,utor· da :J;greja, nasceu Pelos fins 
cio ano de· 1006 ou em começo de 
1007 em Ra.venna. Oom receio de 
ser · pa.rcelada. demais- a fortuna da 
fà:n:illia. ·em virtude da prole nu
merosa., sua mãe expo-lo, retoman
do;-o· pouco depois. Pedro perdeu 
os· Pais muito cedo e ficou debai
::xo ·das -0r-0ens de um irmão mais 
VE'lho,. que o tratava. con:i muita du
reza e sem a menor caridade. Ten
do 10 ançs, sua sorte melhorou. 
Um outro irmã.o Damião, que era 
arcipreste em Ravcna, recebeu-o 
em sua casa. introduziu-o no estu
de · das cien.cias e foi para ele ,um 
pai carinh0s0. par __ mostrar. sua 
gratidão, Pedro a.d.optou o cogno
me de Damião. Durante alguns 
anos teve por professores eese seu 
irmão e um outro sacerdote. Mais 
tarde oontinuou seus estud~s en:i. 
Faenza e Parma. Nesta ultuna ci
.iade e depois em Revena exr
ceu o cargo de professor. Em todo 
este tempo realizou-se em sua al
ma gTande mudança. Tend~ ?8 
11.Ilós. fa.-se monge do ererniteno 
d('· Fonte Avelana., na diocese ~e 
Faenza. com a dedicação a . mais 
extremada trabalhou na sua santi
ficação. lançando os alicer~es de 
ema vida ascetica, que nao mal:s 
Ia.rgou até,·á morte. Tanto se afei
çoou a. Fonte Avellana. que prec_:i
sou da ameaça com a excomunhão 
pára determina-lo a aceitar 3, pur
pura. . Diver!lOS. outros mosteiros 
convidaram a Pedro para prega
çpes e para reforma-los em seu es-
1;iÍito. Morto o· prior de Fonte 
Avelana foi Pedro eleito seu suces
sor ·. eómo superior d!:11-giu toda a 
sua· a.tenção á formaça,o dum bom 
efll)Írlto àsceticó nas comunidades~ 
pàrá. este fim escreveu as blogra 
tias dês .Santos ()dilon. Romualdo. 
Domingos Loricato e Roddfo de 
Eugubio, que apresen.tavam ·aos 
mon~ exemplos perfeitos da vida 
<ell <?IOSa. 

Ira o nioolai~o. criou-lhe muiw 
tos adversariOs, por causa do a.s· 
sunto e do modo franco e energico 
cóm que desvendou e atacou o 
mal. o Pàpa. Estevã.o IX porem, 
nomeou o autor Bispo Cardeal de 
ostia. dignidade com qUe se acha· 
va. ligada. outra de decano do co
legio cardinalicio. 

Mensag~m de Salomão 

Pedro não podia ficar indiferen
te diante da situação triste - -~m 
qúe se a.chava a Igreja catolica. 
A Sé apostolica tinha se tomado 
objecto de aspiraçõe,, ambiciosas e 
se achava em certa dependencia da 
~asa imperial da Alemanha. Em 
condições analoga.s éstavam as di_g
r.idades eclesiast.icas na Italla. 
Fia.nr,a e ,Alemanha. Qs prepoten
tes da Politica venç.lam-nas a tro
iie dinheiro ou davam-nas ás 
suas criaturas. Grande T)arte do 
clero tinhas esquecido de sua a~
ta· missão e estava entr~gue. ao vi-

· eto da. simonia ou do rucola1tlffino. 
o povo cri5tãd estava sem gmas e 
<' esoirito da iml)ieda.de se a.lastra
va cada vez ma.is. 

· Pedro Damiã..o se opôs com toda 
~- força a este esta.do de coUsas, 
P8s-se em comunicação direta com 
os m pas Gregorio VI, Clemente 
!1. Uão lX, Esteváo lXe Nicolau 
II e . consegUJ.u que se abrisse for· 
te ca.mpanpa centra o5 do1e abusos 
riue tanto prejudicavam a obra de 
Crist.o na terra. (Simonia é a. in
tencão m11.nifest.a. de comprar ou 
wnder bens sobrenaturais ou na· 
t.ura.is a e6teS anexos. Nicolaitlsmo 
La negação do celibato do clero). 

Ele mesmo escreveu duas mono· 
grafias. em que -tratou. das duas 
chagas pemlciósas 1,10. corpo_ da 
Igreja. A segunda · i:>úl?H~ção oon-

Grandiosa foi a atividade de Pe
dro Damião na reforma religiosa 
em muita,. diocese:;. · Comissôes dl
ficilimas ·e · beµi melindr_osas fo· 
ram-lhe confiadas pelos Papas e 
su:i. prudencia, · energia e car1da.de 
conseguiram os· majs brilhantes · re
sultados.· Foi este o motivo porque 
os Papas tão pouca disposiçê.o mos
traram de aceitar seu reiterado pe
dido de exoneração para Pod·er _vol
tar ao seu querido eremiterio. Mui
to bem fez a Santa Sé cm não· te!
se privado· da cooperação de tão 
habil diplomata e santo reformador. 

A polit!ca. abusiva do partido 
imPerial lna eleição do sucesSor de 
Nicolau 11 (1061) necessitava de um 
regulador prudente e energico da 
tempera de um Pedro Damião: 

Em muitas ouestões dificeis e 
melindrosas. quer entre diocesanos 
e a autoridade diocesana. quer ~n
tre religiosos e BispO!i, era decisivo 
o seu a.rbitrio. . 

. Tendo 67 anos· de idade fo~ en• 
viàdo ao "reichstag" de· Fra,ncfur~ 
para na qualidade d elegado pontif1 
cio. protestar contra o. projeto d_o 
imperador . Henrique IV de se d1· 
vorciar de S'la legitima mulher. 

o Arcebispo de Ravena tinha in
corrido ria excomunhão e mor_rt
do sem absolvição. Reinava na ci
da.de real antinoeidade contra RO
ma.. pedro Damião acalmou oo es· 
pirltos e restabeleceu a paz. Foi 
est.a a ultim9, cbra. do Santo na. sua 
vida. Ansioso para procurar o me
recid<\ descanso em Fonte Avella
na. morreu na viagem em l"a.enza. 
no ano de 1072 tendo 38 ano,, de 
idPde. 

s. Pedro Damião é ~numerado 
entre as fütura~ mai~ emmentee de 
todos cs tempos. Ele foi grande 
como sa.bio. religioso, ia'-'cerdote .. e 
cnrd~al. Ad;miravel.s e f6ra do co
mum fc-ram seus conhecimentos, 
pr!.nc!n"'l"'V'nte na jurlsprudenci~; 
!'ldnilravel foi a franoueza anosto.i
ca. com que pr~fliczava. os vtctos do 
reu temno: :,dmiravel a aust_erida· 
íe .!' ,,a,ntid!>-1o de sua vida: _a.dm, 

ravel sua piedade e. zelo· sacerdo· 
t.,1: :idmlravPi"' ,.nfhp .f,:,,-nm a de
dicação incondicional {,. g,._nta ' Sé 
., seu entusiasmo .e atividade pela. 
pr0~Peri<lade da Igreja; · .. d 

o coroo do f?ra,nae sa1;1to es: 
Nl.nsa nn I"l'efa de r,isterr•efl~'!F e 
FaeI1za.. Leão xn, d"'U a S. P-!\dro 
" titulo hónrPsQ de Doutor da IgTe

ja.. 

Medicação auxiliu no trata• 
· mento da sifilis. 

Acaba ·ae che_gar-nos âs mãos 
um pànfleto de poucas paginas da
tad·o do corrente ano, lntitiilado 
"IGREJA·CATOLICA APOSTOLI• 
CA BRASILEIRA" - ORIGENS 
DO MOVIMENTO - SUA RAZÃO 
DE RES" da autoria ·do Sr. Salo
mão Ferr:u:, prqteD-"'-. bJ....-.o à<> -Si>-<> 
Paulo. 

No verso da primeira pagina, ·seu 
autor mandou· Inserir o endereço ... 
de sua igreja catolica. com o nu
mero do respectivo telefone ... Em 
seguida como· a· procurar materia 
para encher as paginas vasias do 
seu panfleto, o Autor reproduz, em 
português, uma prece que - diz 
ele - é m·uito antiga e usada ain
da · em algum.às Liturgias. 

Ora, a ser verdade o que afirma 
o sr. ·Salomão, se a oração - na 
qual aliâs, se· invoca o auxllio di
vino· em favor da Santa lgreja Ca· 
tolica · - é de · liturgiàs multo an
tigas,' certo ha de ser uma oração 
feita em favor da verdadeira Igreja 
éatolicà, fundada por N. S. Jesus 
Cristo, ou seja. · a, Romana (pois 
nenhuma outra se arrogou tais di
reitos de catollca ), e não em favor 
da igreja cismatica do ex-bispo de_ 

SCIINTIIICAMINTB 

ú-su.urlRIDu 
• Pomáda secatlva. São Seba11-
tião .. éomb_a,t_e ·-·:,cientificamente 
toda e qualquer afecção cuta~ 
nea, com·o sejam: Feridas em 
geral, Ulceras, , Chagas anti
gas. Eczemas .. Erisipela. Frlel
r ... s. Rachas nos pés e no11 
Reios. Espinhas, Hemorroides. 
O.uelmaduras, Erupções, Pica. 
das de mosquitos e lnsectos 1 
veneno11011. 

r ~\,'' 
~ !!~.w.8.~!Af.t~l~ 

- = ~ 1 • • • • • . __________ , __________________________________ _ 
. J A tivemos ensejo, por mais de 
. uma vez, de assinalar o papel 

Pe. Vicente M. Zioni 
DO S. N._ D, F. 

Maura. aliado com o sr. Salomão 
Ferraz. 

Apontamos este particular, â 
maneira de preambulo, para mos
trar quanta mâ fé orienta os passos 
dos cismatlcos fundadores da Igre
ja Brasileira. 

E' sempre assim. Para se difun
dir, o erro não tem escrupulos em 
valer-se da mentira, do embuste e 
do engano. E aqui, o Autor da 
mensagem principia-a e_nganando 
o povo simples e incauto. 

• • • 
A pretensa Carta pastoral consta 

de 12 paragrafas e uma anotação, 
alem da pagina lntrodutoria. Fe
cha·-a uma invocação da paz de 
Deus sobre todos os fieis, e a ·as
sinatura de Salomão Ferraz, dizen
do-se bispo de São Paulo. 

• • • 
Salomão Ferraz começa, "ex

abrupto", perguntanc;lo se convem 
professar a religião. 

A seguir dando sinais evidentes 
de quem não sabe definir o que 
seja a Religião - â semelhança do 
competidor ·do Pe. Saboia, que mau 
grado as lnstanclas do "jesulta, não 
soube e não poude definir a Demo
cracia - o Sr. Salomão fala e fala 
muito sobre os efeitos bons que a 
verdadeira religião produz, e in
vectiva. contra os perniciosos pro· 
vocados pela falsa Ideia religiosa. 
Conclui, finalmente, dizendo que a 
sua Igreja é um movimento em 
prol da verdadeira religião. 

Da definição de religião, porem, 
nem sombra sequer! .•. 

AÍem disso, enaltecendo o valor 
do movimento que pretende ter 
iniciado, o Autor mostra-se bastan
te ingenuo! Diz, por exemplo: 

"A enorme repercussão que teve 
" em todos os angulos Ida Patrla, 
" do Amazonas ao Prata, e a . sua 
" J)l'Onta e vigorosa -expansão em 
" sedes· prelatlclas já firmadas na 
"Capital 1da Republica em São 
" Paulo e em vias de ~tabelecer· 
" se em outras unidades da Fede
" ração. -constituem a prova de que 
" chegou a hora providencial de 
" um grande e auspicioso áviva
" mento destinado a dilatar-se em 
"ritmo acelerado, seguro. irresistl· 
"vel" (da mensagem, pâg. 6.) ' 

Ora essa! E' ·só o que faltava! 
Se "Enorme repercussão em to

dos os angulos da Patria" designa 
a tal aceitação que nós sabemo!! 
teve e estâ tendo a igreja cismâ· 
tlca. então é melhor desistir com
pletamente!... Com efeito, é do 
conhecimento publico o rldiculo e 
a Irrisão provoçãdos pela comedia 

· das sociedades secretas na 
orientação e direção de um vasto 
plano de ação contra a Igreja e a· 
Cristandade, átravés sobretudo da 
propaganda em favor de erros tE>o· 
lógicos e de erros sociais, que !?re
parariam as bases para a reestru
turação da Cidade pagã e natura· 
lista, fim ultimo desses sectarios do 
pai da mentira. 

INOVA ET VETERA 

i Personificação permanente da revolução 
1 
1 

Proliferam, porem, entre nós,·· os 
estudos soclo!oglcos e politlcos, 
mesmo de autores catolicos, que em 
sua analise da situação de desca
labro em que se acha a humani
dade, e na proposta dos mãos ade
quados para a reconstrução do 
mundo, põem completamente de 
lado esse importante fator. Será 
justificavel essa cegueira? 

Frizemos de passagem um ponto 
interessante: - Pelo menos tais 
estudiosos e ensaístas serão culpa
dos de uma leitura parcial dos do
cumentos pontiflcios, para- apenas 
citar uma imprescindivel fonte de 
ensinamentos para os catolicos -
sem contar toda uma enorme serie 
de autoridades menos credenclàdas, 
mas dignas de todo o nosso aca
tamento. 

Ora, para apenas ficarmos em 
l.eão XIII veremos hoje, mais uma 
vez. que esse grande pontlfice d:, 
Ação Social não deixou de seria
mente considerar esse importante 
a.specto da questão social, dedican
do-lhe toda uma Enciclica. a "Hu
manum Genus", sobre a maçona
ria, e a "Quod Apostolicl", sobre 
as seitas soclaHstae. 

' 

1 

E no fim de seu glorioso rei
nado ao fazer na Enclclica "Par
venu' à la Vlngtiême Année" a re
capitulação das "verdades jâ mui
tas vezes afirmadas" por lhe pa· 
rrcer "oportuno e utll considerar 
atentamente na, sua origem, nas 
suas causas, nas suas formas mul
tiplas. a guerra implacavel que se 
faz â Igreja" e indicar os remedias 
:;i.propriados, Leão XIII não deixa 
de se referir à ação das forças se
cretas, da maçonaria, "personifica
ção permanente da revolução" e 
que se liga "com outras seitas que 
ela faz mover por meio de fios 
escondidos". Eis como o pontífice 
da "Rerum Novarum" reconhece 
que atrás dos erros teologlcos e 
politicos' aÜ-âs das heresias e do 
csplrlto ·de rebelião, ~e acha o po
der oculto que é a cabeça da ser
pente d~s males modernos. E é 
interessante acentuar como Leão 
XIII jâ c;lenunciava o aspecto de 
trama internacional desempenhado 
pela seita. hoje yisivel através das 
nalavras de ordem que cega e uni-
•'ormemente são executadas em to
nos os quadrantes do globo. 

Vejamos. porem. as proprias pa- 1 _ 

liivras da Enciclica n# trecho rela
tivo ao tema de que. ora nos ocu-
pamos: -

• * • 
Depois de enumer<C, a, ,•t ,nc, 

pais calunias assacadas contra a 
Igreja, diz Leão XIII: -

"11: portanto, certamente com 
uma intenção perversa que ~e lan-
çam contra a Igreja tais acusações. 
Obra perniciosa e desleal, no pros-
seguimento da qual vai, preceden
do todas as outras, uma seita te
nebrosa que a sociedade leva ha 
longos anos no seu selo e que, co
mo germe mortal, lhe contamina o 
bem estar a fecundidade e a vida. 
Personificàção permanente da re
volução, ela constitue uma especie 
de sociedade secreta cujo fim é 
exercer uma soberania oculta sobre 
a verdadeira sociedade e cuja ra
zão de ser consiste lnt_eiramente ~a 
guerra a fazer a Deus e á sua Igre
ja. Não é preciso nomeâ-la, pois. 
por esses traços todo o mundo re
co.nheceu a Franco-Maçonaria, da 
qual falamos de um modo formal 
na Nossa I<Jnclclica-"Humanum Ge
nus" de 20 de Abril de 1884. de
nunciando suas tendenclas delete
rias, suas doutrinas erroneas e sua 
obra nefasta. 

Enlaçando em suas Imensas ma 
lhas a quase totalidade das naçõe~ 
e ligando-se com outras seitas que 
ela faz mover por melo de fios es
condidos atraindo primeiro e re
tendo em seguida seus afiliados 
pela isca das vantagens que lhes 
oferece, curvando os governantes 

aos seus fins, ora por promessas, 
ora por ameaças, essa seita conse
guiu infiltrar-se em todas as clas
ses da sociedade. Ela forma como 
que um Estado invisível e irres
ponsavel dentro do Estado legiti
mo. Cheia de espírito de Satanás 
que, no falar do Apóstolo, sabe na 
necessidade se transformar em an
jo de luz (II Cor. XI 14), ostenta 
um fim humanitario, 'mas na ver
dade sacrificà tudo a seus projetos 
sectarios. Ela protesta não possuir 
nenhuma Intenção politica, mas 
exerce na realidade a ação a mais 
profunda na vida legislativa e ad
ministrativa dos Estados, e, ·en
quanto por palavras · professa o 
respeito da autoridade e da propria 
religião, seu fim supremo · (seu~ 
proprios estatutos o constatam) é 
a extermi·nação da_ soberania e do 
sacerdocio, nos quais ela vê inimi
gos da liberdade. 

Ora torna-se dia para dia mais 
manifesto que é â inspiração e (i, 

cumphcidade desta seita que se 
devem atribuir em grande parte a,; 

continuas. vexações que oprimem a 
Igreja e a recrudescencla dos ata
ques que lhe foram feitos recen
temente. Pois a simultaneidade dos 
ássaltos na perseguição que repen
tlnaméntê rompeu nestes ultimas 
tempos como uma tempestade num 
oeu sereno, isto é, sem causa pro-

Ferraz 
do ex-bispo 'de MaUra. e -seue ami
gos dos .9uals alguns. jâ arrepen
did~s do mau passo que deram, não 
sabem q4e atitude tomar na vida. 

"Dito isso, entremos no assunto'! 
como aconselha o sr. Salomão. 

A IGREJA CATOLICA BRASI• 
LEffiA 

é, no dizer de Salomão Ferraz, 
"uma velha aspiração de tantae 
abnas de· escol", "concretização de 
um ideai cujas raízes se prende:n1 
aos alb~ps da nacionalidade. qàan
do em 1828, o Padre Diogo Anto
nio FeljJ pugnou na Assembléia 
Nacional. 'J)ela maior autonomia da 
Igreja no Brasil" (mensagem, 
pg. 7) ... 

Interessante! "Velha aspiração'? 
que remonta, quando muito, aos 
albore·s da nacionalidade, em 
1828 ! .•• :· 

E a essa igreja. o·- Sr. Salomão 
tem ainda a ous,adia de chamar 
"CATÜillCA, ou universal • 
Á.POSTO'.LICA. . • • 

Sera 'q'ue ele confunde o Pe. Fei• 
jó, ou :.então o apostata Amorim 
Correia. com algum dos doze apoe-.,, 
tolos? - · 

Outra nota curiosá é a aproxi
mação que o autor faz entre ·o seu 
movlm~nto e a independencia na
clo~al. 1~ ••• foi. .. ao cabo de tuna 
longa .. -~ ,evolução que esta. nobre 
aspiração da alrna nacional tomoa 
fortna e consubstanciou-se ••• num 
movimento que, no campo religio
so, ·pod~-se considerar como para
lelo ao da nossa independencia po. 
litica .. -,·" (Mensagem .•• pg. 7). 

Não, ;r. Salomão! O'paralelismo 
não exi,ste, não! 

A . independencia do Brasil foi 
obra <Ú>. Patriotismo que ê virtude; 
a indep,endencia da igreja Brasi
leira' é parto da revolta e do des
peito contra a Igreja Mãe de Ro
ma, :q~; embora constrai:tgida e 
entriste'cida, viu-se obrigada a cas
tigar, á'om a excomunhão, um filho 
mau _El Jesobediente. 

RDSTAURAÇÃO 

No s~gundo pàragrafo, o sr. Sa• 
lomão 9-iz que a sua Igreja é "Ca
tolica e apost'olica". E procura 
p;ovar -o seu asserto, cometendo 
uma pequenina... falta contra , 
Teologia a Historia e a Filologia.. 

Diz c;m efeito, que a IGREJ.t 
CATOLICA BRASILEIRA apresen 
ta.,se coino a restauração, em base· 
legitimas (não sabemos quais), ~ 
yerdadeiro espirita da Igt•eja, em 
sua pe1•(eita expressão catolica ,: 
apostolica". (mensagem. . . pg. 7). 

Sem tomar em conta a obscuri, 
dade nat.ural da frase, vejamos co
mo o Aiitor prossegue na sua de
monstração. 

"Distingue-se pela sua fidolidaw-. 
~Conclue na 6.ª pâgln,~_) 

porcionaâa ao efeito; a uniformi, 
dade dos meios postos em ação 
para pr·eparar esta perseguição, 
campanha de imprensa, reuniões 
publicas, produções teatrais, o em
prego em todos os paises das roes• 
mas armas calunias e levantamen
tos populares, tudo is;o trai muit,1 
verdadeiramente a identidade do.r 
desígnios e a palavra de ordem 
partida de um só e mesmo centro 
de direção. Simples episodio, aliâs, 
que se liga a um plano premedi· 
tado, piaria esse que se manifesta 
como atos' de uma peça teatral ca
da vez :a'nais desenvolvida, pan, 
multiplicar as ruínas que jâ enu• 
mera.mos.\ 

Assim, ~rocura-se sobretudo res
tringir. primeiro depois excluir 
completam:,mte a' instrução religlo~ 
sa, fazendo gerações de incredulos 
ou indiferêntes, combater pela im
prensa dia'.ria a moral da Igreja, 
ridicularizar, enfim, suas praticas 
e profanar' suas festas sagradas. 

Nada mais natural por conse
guinte, c:jue o sacerd"ocio catolico, 
que tem precisamente por missão 
pregar a religião e administrar os 
sacramentos, seja atacado com um 
particular cncarniçamento: toman
do-o por · pbnto de mira, a seita. 
quer diminuir aos olhos do povo 
seu prestigio e sua autoridade. Jâ 
suá audacià' cresce de hora para 
hora··em proporção da impunidade 
que ela crê' assegurada para si, e 
ela lnterp:reta maldosamente todos 
os atos do c1ero, torna-os suspeltoe 
pelos menores indicias e os acu
mula com as mais baixas acu8111 
cõea"~ 
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,~reja Católica Apostólica Brasileira" ~efH,~ 11,QVO pa.ra~q, /;! ~f 
~gmio falg. dos ~treP1!;:smc;:is i:e• 
ligiosw,; que surgiram no .seio qa. 
lgreja. 1>rovoca.ndo rcacão e per
petuaudo a "l>~ d9s oew.itcrlos", 
êm Qê~i1Aegt9 g<J, verdadeira paz. 

Conclusão da s• pag. 

á mensagem do Evangelho e IP, 
principio da a.QJllinistraçlj,Q ªJ!tQq~ 
:wa., para a 'Igreja DOll «µve~ W!,i• 
ees. pgm.Q P-91! prtmet1~§ ~\!!g§", 

Nª-f!ª' mªiii fa!:iQl Qgm iif~tq. ~ 
CatqUeid.we, tiu i.eJ;i., ª 1miv~r1111J!
dade -º'ª' l~rejª ~ tmp91§!li vel çom 
est<J, 11,Y\9!\Qffi!ª' l!M !irêj!l-§ µQ,çio,• 
na.is que M~@mo,s m\üti, P@m níj.o, 
é ·some11te a.4mipistraUva, p,;>i!l que 
na mentA de §!1Jgmã,e -1!,@rr~ ~ 

1 
principalmente do11-trl!l1Wia. 

Alem disso, falsamente a. Igreja. 
bra.isHeim P,QfCMl!. fi4!lll!'!ª4e ~ . 
men~@m d@ ~YMi!l!l:\g, visto, cq-
mo g Frtro11-tig ge :Ped:i:p t 4011 l§<;iUs 
tlUCl;lS§Qfe§ legjtiJ:!lQS é \JIP.l!- Ç0\UJii, 
BViQ13Di@ Pll-!! Pª'i!lllM! <}Q ~V~JC!AQ. 
E n.o e11tre4!-Ptfl, ~<J,lomã.e Ferr,!,?; 
UUf!l<!. @Vi4ente 1;011trªfJl~ll ;..,,. µii,o 
ace!t4 ª' ª-Y-tllri4a.d@ QQ R~_--Ml9 
Pont\nçe. 

Mais :.,qüµite - como os hebreus 
sauqoa,o!I qa;i cel>o!ª!I do ~gito ~ 9 
sr. ~!omão wnl'iem lembr.-i, lllJlil 
nos µrimeifQ!l ~çmpp!J "~ suq;i,.r. 
dotes não era veqado ooustUuJf 
fa:n:»liª"· ... 

Ql!~@ l}iÍ,Q . i P.Í'IM,i!l9 CqlQ~!ltMIO 
a.lgyni I!- ~t@ pgstulMo 4ª !~rçJ11, 
bra;sileifU.. 

R.e11,!m~nt\\l ª' imHi;çlQ!lnª' e r~ 
voll,I!, ª'-'ª'~ tru~@ (4g ,:ir~!h!ilí e ;i. 

sob@rb<1- ~ nJ1,; pi"Lrª t@4o!! gs lfl'i• 
cio~! A cepsequenc!a. nã.o tardafh,_! 
De~P.!l tempP ªº tempP! 
· A,Jilj._s, sªP!'lffiOll- qy(;! ~~ f1,1p1;çl~ 
reUi!c;:i~<4! 4o.i; il4eptoa Í'!-~ ti;;ri;ijll. 
briµµJ~ir<!. ll-íimUem~se !1ªtJ!tierlia fl~ 
a.it<!J', m!ni!ltrll-ngo 1!9 Jª4g d.os M• 
~rfigt!lt:1, 1rnmª prom!!lçuld,iwe q!!~ 
,m mi,qa e por 11ª4ª' ~ rei;çimend,11,. 

~n, - F } a! """'"'Ql'!l~ en:~ nç l\sl-l'Mfl" . ç 
i,eg~in.t~. fll3! _ ~ 11,pp}Q!!,iª !'Joti" CP!l• 
cilios e ao mesmo temP':I, e1rnm!lra. 
&1i1nui d.ele!!, qua)!f!çÁnd.g-011 11-e 
gra.114e!!, porqlJ\\I ln!lllp~n4e11tes ~ 
ba§tll-nte irnrHano!!- AM!m, ;por 
exemp!o, qiz c,om n~ll!-<,,ã.o ª'P cfpn
cilig !Je :Jj;lvirll-, 1'Q!Jj;rgll º':mcilio!! 
fo:r~ çej~!:n·c~ !}m p~tl<;µliii:- os 
da Penlqsyl~ ,Uspame§, ,:;orno. o <!~ 
ELVJJt;\ <GJ'iMlMI)), 11rn e_<,lm\q 
anterior ao de isr•~iª'- DQ!! !p!'.'UJCI• 
pios do IV ~ulo; de indole ~n
tuarlamente V!!-!"itll,pll,,,," (Jll.énsa
gem, pg. 8) 

, Pei!l tiem- J'Ji;te me;;w.o Concilio 
,je_ :~avJrª'; qirn i,e rea!i~(l\J n~ ano 
&05, !l gl,!e foi t4o geca,ntado e 

_ enajt~cti:Í~ f}f!lo ;sr, Sll-\omã.o f'effaz 
.toJ p Prim!!lrp i::1;>ncllle ª' prorrú1li;a11 _ 
(cf. g ~l'lim ª3) l!!tllt l!li 11obre 1> 
eelfüa~o qps clerir;oii, eell~ato estEl 
que g §r, :Sa1pmã.fl -=- n.io 11~! por. 
iiue = t,.j,!'!t0 e,i:irn~ª'H1I 

1ª1!! !l,j! l;:omo l!l{l,!r 4i- ~enl~t
cãg 'f 

"~ã,o, fQi !'@µt l!!W qu~ ,o rapado 
col!~'IJ ~~~!~r-i;.c pa "ti~ d:,, 
lgreja" - diz :Saloinãe l/'errl!-Z-
_ · ;Pre?tln4ill99 ªg @rfQ ~!!itor;119 

entrelinhado pela,s palavras supra, 
nós tambem, em certo sentido con
cord4mei, ter }lavidg luta 11e csta
be!e~lm.entQ 9"- P.ª'Pªªº· 

Com efeito. Jesus teve que en-
ffentar ~ fl!rl;w \!Q f!emc;mig e do 
todo o in(erno,, para implantar o 
pflmado de PedrÕ na lgreja. Lê-se 
ne Evangc\J,o de São Lucas (cap. 
22. v. st-32) "_..:l,s que Sit-rnmn; ~· 
diu •para vos joeirar como triJº• 
l!;u pore!ll, roguei por ti. Pl!-fl!- !Jl!~ 
não desfaleci!> a tua ré; e tll, ~, 
teu tu.rol'>, confirma te11s frmjio,s", 

E contl'a to<!,as as tentaHvas 4o 
h1ferno, no curso dos tempQa e 41H! 
idades ha de perma.necer firme Q 

Papa.do porque sempre e em toda 
o lugar terâ. valor a oraçã,q eHca.i. 
de Jesus. 

Poueo atliante, aparentando eqQiP 
librio e lmparclalifül,de, §1!-lo~ã,o, 
admite terem exbiti(jo, na Igreja 
vp.rlos papas santos, mas afirma 
que tambem os houve maus e "me~ 
1ws dignos e •condenatios por »e• 
resia". 

Muito bem! m então 11- pal11-vrª' 
d,i Jesus perdeu a 111.ia eficiwi!!.? 
Que ê que significl!- ••eu rogqei por 
ti p11,ra que nií.o deafaJeça a tua,_fii!? 
Gomo pode, paill, haver lltn pap11, 
que seJa herege? E se tal fosse 
ppsslvel, com que log!ca Nosso Se· 
nhor poderia exigir que tal Papa. 
c!)nfjrm8.!l!!'i! OI!! ~61.1!!! trmi!,011 "~ t.lJ, 
por teu tumo, .®nf!r-J!1a, te.u11 _ 4'• 
fl\âos?" Gostaria milito 9qe p ~~ 
ithor ~loll'lão me apontij.Sse e ~o. 
ine de 1.1m deles!. • • - -

1 
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Sob o Utulo a.cima o aµtar Pll-1!1!11!, 
a criticar !UI eencor(jata.e tntr-l:l ti. 
Santa Sé e 11,lg-1Jm1 governo&, cHzEll'.!'". -
<Jo que hojEl eii tempps i;â<:l oytr!'ls 
e que "é preeli;Q fl!-iltr i;tiref.».Plen~ 
lj.() povo, como ÇrillW falgq · ~ J'A-• 
l~ma,". 

Fl'i,.se de efeito! Níi.o ha qtaem 
não veja, porem, o seu descapi, 
mento! 

ªe Çristo fa,\ou çom e povo, f!!,• 
loii t,pnbem corri os chereii d9 po~ 
vo, ço111 os do1_!tore11 da le!, com as 
~utoridadeii, enfim. 

Umf!. co11:;l!- nii.o ~xclue a outra. 
PQ!C> que vemos o sr: Saloµião 

ift:\or;i, as h·radiações dzji mensa.
g.ef)s PO!ltlticl~. as ;J.uqlenc!as- que 
Ío4o~ 011 i!irui o . -1."apii- cqncede ao 
novq - e ao sr, Salomão, tanibem, 
se ~tlves§e em ~orna - as ear~ 
e epcic!le~ pontificias, dirigidas a 
\o4a a çr!stanqacJ.e, ete, ete •• 

.Nij.o ê ji;to falll,r ao povo? 
Qll@ quer iµiµs o sr. Ferrl}.Z? 
.A.llã(:I, !'l!!U!- mesma· earJcatura 4e 

pai;~ora.l que estl!,mos crltica.ndo e 
que é i;1,1b!lctitl!- pelo !l-Ome de !3ll-· 
!omão Ferr~ é iiina !m!tação 4~ 
eartiµi ~piscppa!ii e das enc!ç!JCII,,\! 
pontlficil!,S, l 
· A-eonselllo, poi!i!, ao all}li.o \,µs- _ 
çar outros arg\lme~tos, para atacl!,r 
p Santo P11-dre, porqu·e este não 
vale e alert1 do mª'is, coinpromete l 
P ~u ª'Ytl?r· 

~em mais cµmeuta.l"ios, é p caso 
de repelir a frase eva.ngelica; "wc
Uico, cw:a.·t.e a t.i WCSlllO"• pois a 
i/H't!Jilt pp,1,;,;Heg-4 µií,o é ;najs dg qy~ 
iim WIIY cts.ma, 1.1\.!ª ciu4i!J.µQ .i. 

l!uiY!M!e rnHsilJ~ d<!, P<1<t.r~;:i, Pril4• 
l~irn, .,,... ge tr<!4içil-g · e qe tilJ!-4'le 
LµUHH!ª4El ~~oliqa l"0lll1ª,1'!~ = .}~l
~ wmi¾> eou~.rn- irl!l~º. Pel.'fH~tu9,u
qo a !!._i.siwrcH;;i., a 4e:.)l.Mµiow,;i,, <1, 

gue:rfll,. 
9 l~lliDlO 

qll,aj QetHHtg a,ajvª'-.<Jor 41!, Hµ!llª'• 
!lid/Mle, 9 sr, .SaJPmii,9 l!'err~ prg
põe,se 4~ µzµ :re;ne<;lig a t.Qdoll ºª 
mal~ qy§ ele Pretendi;} ter v4Jtg JJ.l!< 
Igrej;.i. Ç_<!,~QHc;i. !W!llal'.µ!., ,filef1ª- Í!;ll!Q, 

preç-~m~ m~ in.4epende11ei<h mª'4! 
refQf!llM f;l i;iovgs ·,1.tcrn,l!es 4 Niz. 
Q'.O mi"l<l, '.cq1.u,rj:lt~!!Jlq,;>-;i, nos trgs 
pontos segu!Ates.: .q "I!> ççpW,·iw.~
çji.g rR.m~"; l.D ••g ç!Jlt.g ÇJP. @• 
gu<1, ~!J:'jl.llµa, ª-Q POW"i ;l) ··um 
&is~ Ç§Q,fY+QW 4e ~pll.qa, 
çcl~tjc.l,!,'' • 

.PêiP 9,1,19 vÇmP.!i, ç r!lm1e~liq !li9 
llll!lê!!- 4\.l ll-ill ngvg ç91_1;;ieltig li. rç, 
vollj}, 9 (l. íl!:l§9P\\l!Ji@Il9W. 1,19!:l~!-"ll. .i. 
legiy.m11, a1,1tP!-"jdª'4ç! JiJ µ,i~~ é iP• 
i,rol,l~4' ª' t;,lf4@m e ll- ~ª'ª 7. 

~ ~W º !HlW-r ~ Q~ ª' 
"Igreja Catollca Brasileira rep1-e
§ellta o MODUS l!'ACUiJNDI para 
u,.ma i,olução p1•at.ica do problema 
~gioso no Brasil .• , ,!li à.!:> é um 
çlsnla - diz - poi~ -~ intenta 
produzir brechaa nà t~re.Jl!t a.utes, 
Í>rocurà. sa.uá·las ..,,.. WU/ ~19~ cJa.s 
já ex.i.stem... . 

Não·- se.\ porql!e! l+!i!.3 tanto §a
lpmão .B'ep·f.!.Z, cc;:img p µ-1:)jspo de 
~aura. t11e!l'.l Ym V8-!-"QMÇjro p1;1,vo1: 
(!a patiwrª' "Cl:::!M!\.". .A.µJ.bos tei
{Jlal'.l'.l ~ !"lizl!+ !l!!e Q? !181,l!i ,i,~pi,; pão 
gonstityern l.!m c4ltnl&t e sim apena.:i 
µm<1, refqi;µia. 

•rempo ~eriHdo! O boni senso 11015 
qiz que a Igreja de Roma é a unica. 
~ vergadeirn ~grçJ~ ~~º, §9P•H!!,r~ 

.11e dela ç çU~dir ª' µnidade <Ja 4~ c1 

~or itl§Q, ç çqm,tJtyir "cisml!, ". · 
f 

A VEL.1:!A IGRJµA LúZITA.Nh 

Com .. um., (l!!t.µdalh_<!-l,P. UnportunQ 
e ~ll'l~ iijn,orn-!l~Ílj. iiotav~l 41! ll!§~ 
toria e, Qieiwias ~clesjl!,fjtjçij.S, q ;j.µ~ 
tor fl'!,11!- da. "lilccle.sl.a Luzltana'' e 
90 rito t>ri!-\!!l-!-"en;;ie. i::omo !!ll íosaem 
Jgrejlµ! i!ldep@n41;lP.~es a1:1 B,qiµa, 

Ora essa! Tambem nó1.1 gi~emii11 
llª liturgia romana: "Ecclesia Pa'u
'fjOli~" !:l l'.!611} por Í.S!'IO Ç0J!· 
J;1det'art}0S a Igreja catolica de ;')ão 
Paulp JP.depe!l4t!l~~ 4e ~pm11,. 

A.le.m !H!Hlº· p ritq l>ricl-çare.111,f} é 
aprova4P par J;!,oiri.l!-, Consegµin.te
meJlte,, 1.mif:!o /l<Q çentN (lg QMg!i
cismg, 

Q f.l,r~µrpeJ1to, por~antp, l).j.o 
Vai§! _ 
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!\1~cJiçe> b9JP.~P<Jf!' da ç. . ~ P, !li 
SorQçl!l>.!lPI! Qi.retgr çllQJÇO 4Q A,IQ
ou!utórtq nº1t1~Mticci 4o c.mi,o -
çpq~.: a. ~!J.Jd,r~ ,~-~. ZQI ;... to· 
f(lfll .. fH ?..P "" ~,: !J-~i:t, ...,. 
~!JrÇ~ hor~ dM 3 ifi J bqps pe,10 

~ld9ne~ ;-eR. 

Neste capitulo o sr. Salomão Fel'
r;i.z demonstra ter sido, noutros 
ter;npos, meml>ro da igreja, epµ,co
Paliªllª'· W, poµi, !'!-!:l <M1tEWCdeµtes 
prot§;it;rntê!l• ~l{l a. e,i.p~~ij..9 dos 
Sl;)US protestos! ••• 

.4,téba.POGOO tempo .... iíllN{_ 
~eaqy~@w-o-·-~lem( 
hera.Idice ei,a. em latim. 

Nas orações dos seus l:tff08 de 
rezas ºº-ciais e~ :pgrtuguês ~ 
~~f.l!l tmim@r~ ffMes ou ~ 
em la.Mm., 

::Wom~ i;it.;1., ~ ~ twv~r! -~ 
~~!:ll!! !Í\\I ~q Vª'ulg M!t! §g:rjª" 
t\lis, PQ~~m e.!lEIYe~i:l~!l@ ~~ !limim,, 
qµe o AAªt4!J.q .{!i!. ffi@!:lm-ª1 é- Mm 
04tFo que o ql!e J~a :pretf:11.!4@ ~m
Pi-'e$tw". Ell!-S~ estu®-r um PQIJ-98 

.AJirnti!-t c9m §1eít9, o !3!1"9 j;1'ª'4J
cio11ª1 4§§ pr0,testaµte.11, 11egpµd9 g 
qµ!l-!, a !f;ír@Jª ~ a,p.g§t9HÇ<!,~ 4evi4o 
ao eplscoplµ'J\'f, ~ por isso n~C> se. 
Pa4e fiµiu- qe mtmad() nantifie.iE!-

Se.rA qµ1:1 ;i.gçrª" quasê f!P flµi <;ll!, 
sya mensagem, o autgr !!f;I ~yece. 
do C9J11PfOtµi§(SO ~SUlllidç l'.!0 prfµ
cipiP, g~ "'p\çim füteJ.idA4.e i mM· 
sa.geDJ ~voo~eUca"? 

de ~~~~§§e! · 

Fi!lalmen~ a ID~lii m~ 
Qra®,fell-!le qqe a.<1µna. ~ ~te 
enajter::eu ~ 'RIDª'- l.itW-9l-z!. l4t.JM,, ~ 
~fiui. em l;i.Uµi l 

P,;,is bem. 0 Evangel)lo é de uma. 
cla.re~ meridiami, a,o reteri-r·se ª'° 

, Primi!,dg 4e §ii.o PedrP, Pe4ro. ®
gulM' ,;lo eçlifiçip qa Ig-R]jJJ,A. ~j11, 
e!Jpecialmente ~ Mate1.1s. 

Não a.eabuil!-lll~ ~!!. M tiv@t
se~oê quo examinaf' um por JJ!ll, 
?Ptm1çt9~~enw e ~in R111.lo~ ~,~ 
fu_n<J,@;a:a.. t,é:!9!1 9!l trr@S Ji~4lf!,çoi,, 
:filQ§9füio11, fJoYtrht~@ãe f!JgJee;Jc-.9J 
otc. etc. <11mti!io11 Dª nr~wm;ª' m~?i!.~ 
sagein li.O!! fie41, · · 

_ 1 4BOU:ÇA.O DO LATIM"' . 
~íi,p s§! i;e pgr !à! wesmo, ,;,~ lli:>

licita.d.o pCJ:r aJgl!?IS e1>t1J4a.ntes \:>h 
son!loi;1, _ o, f;i,tp é qt.lEl Q sr. Sll-lCJmão 
Ferriµ plejteil!,, neste p;1.~gfafg, g. 
a.poUçã.e iie Latim. 

A, ltiitl!f<!- gª' J:ll!l!l!'.l'.lª "!"'-" !!Uper!i• 
c,ta.l emlliir11, ...... OO!lV@nç;~-nrm tm~· 
4ia.t_a.m1mt!e' q.e qy" ~ ~ fli1ªitn!>e 
~ontm Iwma. fJ PªJm f) ~ lfr* 
c;!ll-tQlica Romanª'-• l;l!!J~mi@ 11-l}@B§a 
qestroi e nlU!a éaniitrgi 4@ JÍQ§!U,. 
vo, o 'q!Je é indiea !Je err1;1 e 4~ 
wii,J4fl4e. A-J..erteme·PP.I! pa.ts ~\lt$4 
«> maj f.l w.a @m\>lll!W! d,ª' "úitõ~ 
Pat!'!H® 'brlU!il~il',i,"• 

E no ent;wt-o, ~ perguµt.;irm,911 
:,,ó mesmo 13aJoinij!'l em ql!e. iiHollll!
fpi feiti!- a eerimonia º'·ª swi, l!Mrt~ 
legl!- iiaç-r!;l,ção episcopaJ, ele nii,o 
nos poderá. dizer que foi e!J) por
t,ugg~s. porq1,1e t-o<lgs sil-1:!emos que 
cile @Q\Ã ti.Q. 1ª,tfm. 

s _ ~ :s_.z __ z_ z ____ z .t ___ .: _ -~2 t_ ___ E 6 . .:z__ ICES 41..& !C 

A d 
Santa 

iretoria d 
Catarina 

o ___ .Instituto. __ _ 
de Sen·a· 

e . . E F -n: "' omun1ca as _ ~mªs. a11m:.as e as pessoas 
amigas a mudança -de re~idcmei3 pari o predio 
n. º 907 dª Jlua Manoel da N obrega. 
· · As matriculas para os cursos de Jardim da 
Inf ancia1 Primário, Fundalllental e_ Admissão, já · 
estão abertas para eomeça:r a f.un«!ionar no -dia 4 

· de Fevereiro proximo - · 

n ~ u;11:ic,z::iruncxxx:i.u::u:xu:xu;u"Xt o nJ:r;1;xx:ixx~ ... H@ 

.. 

EMPRtZA AUTO ... VIACÃO 
São Paulo .... Santos :Ltda.',._. __ 

c.-,s 20,00 
· i)nih~ . ~e~te i ~e hora ein hor"- eçt,e Sãct- f1t-W.Q.,&!.uf0f 

' ., 

Molestias de senho.ras · 
A SüiUs l\.as seP.4oras, tanto J.ier(hHla ÇQJUQ ~ntr3i4ª,~. j; • 

a causa de_ uma infinidade de p11,(l<,citllent9s1 Ç3.(13 qQ.!IJ 
mais terrtvel. Os tumores, as jnfl3maç9~ qQe UM; · ~ · 
pecu.Uares, .os 1:1,cidentes da idade critica, · a vellüce precoce, 
etc,, enfim, quase todas as molesti3S que afUgem -as sellll,Q• 
ra& têm por origem a Sifilis e cleveJil ser re:mlvidas por wn• 
tr3tamento -anti~sifilitico, imediato,· energico e efiçiellte, 
afilll 4e evitar . que o mal se torne meliAl:lJol:io e f3tªl, -~--- e·, 
~~felllJ- f!: ',; 

auxiliar no tratamento da Sifilis, depurador tonlcQ do l:lan• 
gue, é o medicamento classico e eficaz para debelar o sofri· 
mento das senhoras. Com toda confiança usai-o, e V()S 
vereis livres do vosso maior algoz. (l4~·EC) 

Auto-Vi~ção Bragança-São Pa1do 
P3f11. M !SQ.~ Vliien~ .de Br13,~a:nça à CapitaJ e-y~e;:vei$$;. m.. .. 
Vim·m! dos ooutormv,i, onlbll-f d& lll~Jtll)ü Av;ro.. 

Vl4C"-O l3M.O-ANÇA ....,. O percur~o é t~U.Q @m ir~ hlffH 

P~~T!P~ .Q;m ijR4Qz\NÇ~: P.t\RTIIMS 'pi!j SÃO PAm,Q 
oi~ uw,$:· 7,Qo -~ tf;,15; do- 01~ utem: M5 fl 15,45;' flQ· ' 
mmgos e feria.dos: '7;.Jp e 18. mingQs -~ ferüi.ctos. Ei,if; e l4i"l~-

fopto em J.3rag$ll0ft.: fQntu M.1 elo fJlffl> 
PRAÇA RAut LEME ll,0 10 B.Aff J!JSTl?~ _.. fi~f ~114 ' . 

TELJ!WONE 109 _ g..t' 630 --:, . -'fflltillFONE 4•6905 _.,, -.. . ,· 

·------------------- v,-,...,.....,.qllfll!l!-•_!1!11.QRAQ_, 



São Paulo, 17 âe Fevereiro de 1946' 

NOTA INTERNACIONAL 
(Conclusão da ultima página) 

aover:uo de C11$tUho e Peron tã.o energico e realista que a ruptura. de 
~ções entre os EE. UU. e a Argentina é tida como certa. 

, s. A· reação dos generais e do povo diante da demisi:,ã.o do Gal • 
.oe· Ga\111~' e oontra o governo ultra esquerdista do sr. Gouin se desfez. 
e O governo francês continua a dirigir o país aparentemente a gosto 
õe. todos. 

4. O Partido Comunista obteve uma vitoria estrondosa. na U. R. 
B. s .• pois obteve 99,40 % dos votos. 

· 5 No Tribunal de Nüremberg têm aparecido provas de atroc1-
~ades · alemãs que tornam o processo das feras de Bel.sen inteiramente 
~oiüco. 

6. As greves nos EE. UU. estão se solucionando em sua mator 
parte a favor dos Sindicatos dos Trabalhadores. 

De todos esses itens, o 3.0 e o 6.0 , representam de fato uma vitoria 
das "esquerdas"; os outros no entanto não: 1) o fato de ser o futuro 
.substituto de Franco um rei, um representante das mais antigas fami
lias reinantes da Europa. e não um JMmbro do Governo Republicano 
1ll8panhol no exilio, pode-se reputar uiJI" triunfo de 1." classe da Ingla
terra e Estados Unidos, e portanto da democracia centrista.. 
. 2. O governo de Peron fol um governo anti-comunista como o 

Estado Novo o foi, mas hoje em dia pode-se dizer que. â semelhança. 
ile seus congeneres nacionais, conta com o beneplacito dos bolchevis
tas. Se o governo argentino cair, a Argentina estará mais distante do 
regime comunista do que nunca. 

4. A porcentagem de votos obtida pelo partido comunista .quase 
se. diria que depõe contra ele. pois não eram essas as porcentagens que 
B'.itler e Mussolini obtinham nrui eleições, até em paises conquistados 
como a Austr!a? Essas eleições não são provas evidentes de que i 
1lemocracia, no verdadeiro sentido, não existe na RUssia? 

6. As provas das atrocidades alemãs na Russia e nos Balcans ê. 
graças a Deus, um sério golpe nas direitas. mas é mais uma vitoria 
das democracias do que do comunismo, pois as primeiras desde o co• 
meço da invasão da Polonla, denunciaram a.o mundo, os metodos na
lW:ltas de Ocupação, enquanto os russos se não imitavam os alemães nas 
crueldades. o que, allá.s, é pouco provavel, ao menos apw;ihalavam a 
nação polonesa pelas costas. 

A. L. 

: Expe~iente ~a Cúria Metropolitana 
DIA 11 DE FEVEREIRO 

Foram admitidos ao Seminario 
Menor Metropolitano de Pirapora 
os segui..,tes candidatos : lsaias 
Luiz da Silva, Josué da Silva L€:te 
e AntoniQ Godinho. 
· Mo.is. Manuel Meirel!es Freire, 
y:gario _Geral, assinou o seguinte: 

V iliARlO CUül,.1:!.KADlJK 
~a pa=oqui.a de Vila Prudente em 
favor do rvmo. Pe. Justino Carst· 
jens; da -paroquia de .l:'Oá em favor 
do revmo. Pe. Humberto Lahaye; 
Qa paroqui:a de_ .va~ P.rude11,e em 
·favor do revmo, Pe, Ceci.lio S1nu,
ders. 

PLENO USO DR ORDENS -
pqr um. a-:io -:-- .em fayOr dos RR. 
!,"t' . ..,_irilQ Pasalona.a, Fernando Spe. 
·.zagni, Manuei Sanjurjo. João M
Casado e Carlos BeLtran. 

TRANSMITIR pleno uso de or
dens, por 8 dias em favor dos rev· 
mos PP. Damião Kleverkamp, e 

Simão SWitzar. 
TRINAvAU - em favor dos RR. 

PP. Raimundo SubiraDa e Huber· 
to Lahaye. 

BINAÇAO ~ favor do revmo .. 
):'e. Fem,mdo Sperzagni. 

~lJ .1:!.LA - por cit~co anos 
tm ,favor da capela de N. Senhora 

·· do Brasil, na paroqui~ cie Cotia. 
SAClliS'1.Aü - da · paroquia dl! 

N. Senhora do Brasil em favor do 
F· Emilio Zanconti~ :, · · 
. ·PR0<.,.1 3SAO _:eín favOr da pa· 

-11.'oquia de Santana de Pa..--naiba. 
COMISSAO DE OBRAS - em 

favor da paraquia do Calvario. 
QUERMESSE - cm favor da 

paroquia de Santa·= do Paraíba. 
AT,JSENTAR-SE da Atqui.dioce· 

se: 'X>r ume mes, em favor dos 
Revmos. PP •. Cônego dr. Anton\o 
de Castro Meye.'t" e Mig-..iel Passi<. 
nista: - por quinze dias, em favor 
do revmo. Pe. Fernando Sperzag· 
iú. 

LICE:WÇAS diversas em faVQI' 
dos RR. PP. Missionarios da Sa· 
lette. . 

EXAME CANôNICO - em fa
vor das re1ia:•~as: ,Cônegas de Sa:i
to M~$tinho. 

Coneg0 A$Uinaldo José Gonçal· 

ves, auxli.ar da Vigararia Geral, as. 
sinou o seguinte: 

TESTEMUNHAL PARA CASA· 
SAM ENTO eni. favor dos oradores: 
Veronka Magrie José B"rito. 

* • • 
DIA 12 DE FEVEREIRO 

Foram admitidos ao Seminario 
Menor .Metropolitano de Pirapo-ra. 
os seguintes ·candidatos: - Alfrc. 
do Barbieri. Carlos Reis, Lair de 
Moura Nápole, Luiz Ferreira Brito, 
Rafael Gordilio, Valmir Gomes da 
Silva, Isaias Luiz da Silva, Josué 
da Silva Leite, Antonio Goginho e 
Almir Pess<>a Cezar. 

Mo:is. Meirelles Freire. Vigario 
Geral, assinou o seguinte: - : 

VIGARIO, - .. da paroquia d~ 
Mairinque em favor do revmo. Pe. 
D. Afonso Henn. 

VIGARIO COOPERADOR 
da paroquia de lndianOpolis em fa
vor do revmo, Pe. Vilfrido Wien· 
cke SDS; da paroquia de Santo An. 
to:1io do Pari em favor dOs RR. 

PP. frei Maximiliano Kaufhold, 
frei Camilo da Silva e frei Lucio 
Hogefeld; da paraquiade Aparecida 
do Norte em favor do revmo. Pe. 
Alfredo M org-ado·. 

ASSISTENTE ECLESIASTICO 
do Circulo Operario de São Miguel 
em favor de revmo. Pe. Aleixo 
Monteiro Mafrà. 

PLENO USO DE ORDENS -
oor um ano - em favor dos RR. · 
PP .• Luiz Salamer<>, Mario de Sou
za Reis, Otto Popp. Miguel Soaki, 
Bernardo Luebbe, Pedro Holz, Ger
mano Juetten. Jorge• Braun. Cris.
oim I{rispyn, Leopoldo van Liempt. 
Lamberto Prins, Adriano vaa Ver
sei, Cornelio van Gt11, Plínio Pere1. 
ra Negrão Belarmiro Krause Theo. 
dulfo van der Sterren. Hennene" 
g-i1do Vrhore, Suitbero Mooy José 
Andery, Ant0:1i0 Luiz Florendo Ráo 
e ~raldo Sigaud, - pOr trinta dias 
em fawir do revmo. Pe. Geraldo 
Miranda. 

RITUS PARVULORUM em fa. 
vor das paroquias de Vila Maria, 
\tna America. e N. Senhora do 
Brasil. 

CAPRLA - por um ano - em 
favor das capelas: de São Fran• 

·x11xxxxxx.x11.xxxxxxxx11xx1-11ixxxxxxxxxx:xxxxx11x11Y• 

OS MELHORES PREÇOS 

PRESUNTO 
BlSCOUTOS 

E A .MELHOR QUALIDADE 
e FRIOS VINHOS FINOS. FRUTAS. 
e BOMBONS ~ G:QNEROS A.LIMENT1CIOS 

EMPORIO MONT~NEGRO 
. RUA AUGUSTA, -1559 (Esq. R. J.uh Coelho) - Fone: '1--0035 
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. I\ V , BlUG. LUIZ ANTONJO. 2098 <Em frente à JireJ 
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Hira Santa. dàs 
e ·ri, .P, r e·:g êf d a s 

cisco de Vila Guilhermina, Santo 
Antonio de Vila Talarico, Sa:1to An
tónio de Artur Alvim, N. Senhora de 
Vila Granadà e N. Senhora de Lour. 
des de Vila Matnde, todas na paro· 
quia de Vila Esperança; - idem, 
1)01' nm ano, em favor da capela das 
Filhas de Ma ria. da paroquia de 
SãoG eraldo das Perdizes. 

TRANSMITIR pleno uso de or 
de:is. por oiti dias, em favor do 
revmo. Pe. frei Graciamo Stute, 
ofm. 

TRINAÇAO em favor dos RR, 
PP. Afonso Henn, Mario de Souza 
Rei• e Anrelio Fraissat. . 

BIN AOAO em favor dos RR. 
PP. Torg-e Braun, Miguel Soaki, 
Bronislau Cherek. Bernardo Lueb
be, Pedro Izú, Leopo!dn van IJeini>f: 
Adria:to van Versei, Alberto Bran· 
dts, Lsmberto Prin e Cornelio van 
Gils. 

CONFESSOR ORDTNARIO -
das ReligiosM do Instituto. Paulis• 
ta em favor revmo. Pe •. Pedro Fuss 
SVD: daq Religiosas da Cong da 
S11~~a Familia em favor do rev
m,., Pe. ôom Mauro Haag OSB: das 
relioin~:i s Fr~n('t~("l!TJas <1-0 Coração 
de Maria com residencia á rua A• 
fo:iso cTe Freitas. 575, em favor do 
revmo Pe. frei José de BoTifim ofm 
("8p,: das Refüdosas do Externato· 
S. Jo~é em favor do revmo. Pe. 
Angt'Jo S("afatti. · 

A VISO N," 136 
INDULTO APOSTóLICO 
PENSANDO O JEJUM 

" , · ABSTIN:ll:NCI2\. 

DIS· 
E A 

De ordem superior aviso ao revdo 
Qero e aos fieis do ar~ispado 
que. em virtude das multiplas di-

ficuldades decorrentes : da guerra, 
contbua em vigor o Indulto Apos· 
tólico que dispnsa OS fiéis da lei d0 
jejum e da abstinência, exceto na 
quarta feira de cinzas e sexta feira 
santa. 

Fazendo publica esta bénigha con
ceseão da Sa-:ita Sé os revmos. $a, 
cerdotes deverão exortar os fiies 
a compensarem esta dispénsa co;n 
obras pias: orações,· recitações. d.o 
terço do rosario, o exercido da Via 
Sacra e esmolas. 

Sã0 Paulo, 12 de fevereiro de 1946. 
(a) Monsenhor Paulo Rolim LOu· 

reiro. .. Chanceler do Arcebispa4o. 

fRt~OS e 
ANCMICOS 

TOMEM 

' 911h treiSllil 
''SILVEIRA't · 
Grtn~i,-: 

dó m esticas 
A Pia. União das Filhas de Marla 

do Externa.to São José, convida as 
emprégadas domesticas a tomarem 
parte ,na Hora· Santa, a realizar-se 
hoje, domingo, ãs 1 'l horas, na ca,. 
pela das Servas do Santissimo sa
cramento ã. rua Barli.o de Ipa.pe. 

- . • ,l 
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"~EGION,4RIO.~ 
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NOTA INTERNACIOKÃL. 

Uma · aparente . vitória ôâs es~uerdas 
_,..__=-=~~~~~~~~~~~~~!"""'!~~~~~~ 
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Assim como as. agitações politicas e economicas dos paises eµro
peus, apôs a I Grande Guerra s6 cessaram. e os seus_· siste~as poll
tlcos e economicos s6 tomaram sua forma definida algum ·tempo ap6a 
o Armisticio, é nos proximos meses que a França, a Espanha, a Italia 
e a Alemanha irão decidir seus rumos ideologicos, pollticos e econo
micos. Essa decisão, imensamente importante para a Igreja certa• 
mente não contará com o seu concurso. Mais do que ao proprlo -pais 
essa decisão caberá a.os "Big Threé", os quais, aliâs, com o encerra
·mento da I Assembleia das Naçêíes Unidas, estão desembaraçados e 
livres de qualquer reação por parte das pequenas nações, para poderem 
se degladiar á vontade nas casas !los outros. A luta entre· "ditei~". 
"esquerda", "democracia", etc., vai. tomar um impulso· ainda não visto. 
Assim como o falanglsmo lutará sua luta de morte contra a monar
quia e o Governo Rer•1blicano Espanhol, na Alemanha os nazistas vã.o 
tentar se reunir em partidos a&entemetite "centrais". para neles lu• · 
tar contra os minguados e raqu1'icos partidos comunistas e na Argen- · 
tina o Cel. Peron vai tentar o impósslvel pàra vencer a investida norte. 
americana, é assim por diante. 

.A Saia Protetora do · "Doux Pays ~e f rance" 
O Santo Padre faz um apelo pela reconstrução de Lisieux 

il. Fl'ança tem . imais uma padroeira. A Santa Igreja, sempre 
afetuosa para com a suai Primogenita. dotou-a de mais uma espe
cial :Protetora no Reino dos Céus. Ao lado da primeira padroeira, 
que é Santa Joanna d' Are, figura a.,"'Ora Santa Terezinha do Menino 
Jesus. Duas autenticas !heroinas pois que nada é mais heroico do 
que vestir o burel e empunhar o rosa.rio com a mentalidade iapos. 
tolica, batalhadora e 1arr'ojada de quem vai travar contra o demo
nio, o mundo e a carne ium terrivel combate, na dura te esplend,ida 
arena do, claustro. E triada é mais santo do que tomar a espada 
para obedecer a Deus. é alcançar a vitoria sobre o poder idas tre· 
·ras, nas terriveis arena.i em que se decidem os destinos dos povos. 

Santa Terezinha do Menino Jesus é objeto de uma devoção 
J;oda especial 4do Santo Í-adre Pio XII, que esteve em Lisieux quan. 
do ainda exercia as flinções de Secretario Ide Estado do imortal 
Pio XI. Vemo-lo _no irono durante uma das solenes cerimonias 
de sua visita a :r,tsieux. 

PARIS. 8 (S.F.I,) -:'o jornal 
•1,a Croix" publica um trecho da 
carta de Sua SantidatJ' Pio XII, 
dirtgida á Priora do Carmelo de 
I,i.sieux; e referente á- reconstrução 
da cidade de San';a Terezinha. Es· 
ci:eve Sua Santidade: "Foi com in· 
ténsa consternação que~ s0Ubcr10s 
da amplitllde das dese'ru.ições so
fridas pela cidade de Lisieux, es
'tinmda Por Nós desde jque Santa 
'Tereza do Menino Jesus a tornou 

· um dos mais queridos . centros do 
mundo ·católico. e que'. tivemos o 
p1-evilegio de· visitar wr ocasião 
elas inesqueciveis sole;ni.dades da 
!lr.i-.uguração da Basilica.". 

Após enumerar os ihonumentos 
históricos bombardeadoe, continua 
o Pontífice: "A guerr~ deixou seu 
rastro, e seriam neces.iárias as la
rr.entações de um Jeremias para 
decréver todaa desoluçã.o e rui-

Congregação Mariana 
de Operarios 

No àia 6 de janero P. P. foi 
empoosada a seguinte diretoria 
que ·sob a tlireçá_o . e.,l)irit~al do 
R-evmo. Pe. RobcrtJ Drummo!l,~ 
Gonçalves, S. J. regerá durante o 
ano de 1946 cs destinós da -Congre
gação Mariana de Opcrarios, erec
ta no Santuário do Coração de Je
sus, de santos: 

Fresidente: Alfredo· Greco; 1.o 
Assistente: Manoel Gaspar; 2.0 
Assistente: Américo de Jesus Me
lão; 1.o secretário: .'Geraldo Alva
rez Vivian: 2.o Secretário: Osval
do Augusto Machado; 1.o Tesou
l'eiro; Francisco Augnsto; 2.o Te
aour~iro: Custodio GOmes Thamé; 
Instrutor: .rosé Marques, 

CONSELHEIROS Adriano 
Tavares da Silva, Manoel Monteiro 
oerelo ;Jr., José Al$rez Vivian, 
·,Joio de Lima, José ;Marques e Ary 
,.... vameomie- -·· ... ---

nas ... Sem duvida. uma proteção 
especial Preservou <>s dominios es· 
pecialmente reservados a santà 
Tcreza do Menino Jesus, como· se 
o céu quizease demostrar o extrator· 
diná.rio crédito c1,e que goza. a santa 
ns.s Alturas. Por verdadeiro mila
gre, seu mosteiro, seus j&J.·dins t 
sua. :basilica foram Poupados. 

COmo não o rtl<:onnecer· como 
proteção <úvinai l.sso ci,eve.' estimu· 
iar em todos nos uma ~n.nae =n· 
tiu.nça em santa Tereza, que ti
nr..amos justamente elevadc;>, pouco 
ar.te$ da libertação, á. categona de 
~egunda Protetora da França, com 
l:>anta Joana d'Arc. 

Sua missão, . Pcrém, ,1ão se cin
ge apenas à França, mas estende
se ao mundo inteiro, e está longe 
de termino... Deve tomar novo 
impulso, despender novos esforços 
para desolver nossos pai.ses devas· 
ta.doo, tanto moral como .material
mente, a paz e a :Prosperidade, den
tro aa or<iem cristã. 

Desejariamos, como vós, seja a 
reconstrução de Lisieux wn sím
bolo. Essa,, cidade, trasformada 
num dos maiores centros de pe,re
grinações do mundo cristão deve 
ser das primeiras a resuscitar. 

Todos os devot0s de santa ·rere· 
za do Menino Jesus - que se con· 
tam_ ao,. milhares pelo mundo in
teiro - desejarão, sem duvida, 
Clf1tribulr no reerguimento de uma 
~de da qual ela e o principal 

DR. DURV AL DO U-
VRAMENTO PRADO 

Clinica de moléstiaS dos ~lbc,s 
- Cirurgia ocular - Cons.: 
Av. lpiranga. 313 (8.0 andar> 
~ Tel.: . 4-4581 - Res:: ji.., 

Aniélica, 1408 - Tel.: 5-927S. 

ornamento e a maior gloria. Seu 
gesto sera aPreciado pelos antig<>s 
peregrinos de Lisieux, pelos amJ
gos do Carmelo e devotos de Santa 
Tereza do Menino· Jeaus q:te so
mos e seremos sempre. seguindo as 
pegadas de Nosso grartde Predeces
sor. que a fez estrêla de seu Ponti
ficado. 

Dirigindo-vos . Nos.ses melhores 
Votos. a paz-Nos cori~ecler, a vós a 
vossas flhas do carmelo e _a tod<>R 
0$ que se dedicam, de qualquer 
maneira, a essa imI>Qrtante e · ptéª 
dosa obra, como penhor de aburt- · 
dante recompensas e consolações 
celeste. a benção aPostolica," 

------------ -------· 

Tem-se a impressão q\le a "esquerda" teve na ultima semi,;,na. umà · 
serie de vitotlas que b,-lam animar. muitissimo o novo Sovlet eleito, 
Senão vejamos: · 

1. Nà. Espanha, pela ,primeira vez'. apareceram indicios ·1eàlmente 
serios de que a monarquia vai ser restabelecida: a Inglat,erra ader.iu, 
segundo um telegrama da Reuters, (lo dia 12, ao ponto !ie vista da 
Ftan~a. no sentido de por fim a.o regime de. Franco; a_ Assembléia dae 
Nações Unidas votou por 46 votos a .exclusão da Espanha .da O .N. U.; 
450 petso:rialidadee, de real prestigio. na Espanha, subscreveram um• 
petição eri-1 favor ,da volta do pa_ía ao regime mon:arqu~co. · 

2. O Departamento de Estado publicou um me_morandum contra. O' 

(Conclue na 7.ª pâgina) 
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Francisco Mon:teiro Machado . 

Sobre o voto de congratulações 
ãa. Assembleia Constituinte aos 
Cardiais brasileiros; seria dificil 
acrescentar uma paJaxra, uma só 
que fosse, â linguagem clara e sig
nificativa dos fatos. 

Como se· sãbe, ·depois de sugerido 
i. Asiiembléi:i que telegrafasse aos 
dois Prelados que representam o 
Brasil -no ma.is augusto Conselho 
do mundo, um representante co
munista entendeu de se opor a 
simpatica iniciativa. 

De um lado, o comunismo ficou 
bem desmascarado, com esta. ini
cia.tiva. A dulçurosidade melosa do 
sr. Crisí>im mostrou agora, na ati
tude violenta de seu correligiona
rio o que tem de superficial e 
aleàtorio as gentilezas moscovitas. 

Do outro lado, a oposição ener
gica da Camara toda, inclusive dos 
lideres· da maioria e da minoria, . 
deixou fora de discussão, que o 
Brasil autentico repudia as inves
tidas anti-clericais dos vermelhos. 

A estas horas o sr. Marighela 
-autor.. da oposição. comunista;. ha d;. 
ter sofrido uma boa admoestação 
do sr. Prestes, que se ha de ter 
servido do incidente, para demons
trar t seus correligionarios que não 
~ abertamente, que se· ataca a Re-
g\ão. 

• • • 
.Muito se tem escrito acerca dos 

dois assuntos mais palpitantes da 
a.tualidade: o livro azul dos EE. 
\JU ., e o desvio. de segredos con
cernentes ao fabrico da bomba 

.. 1.tomica. no Canadã.. Entretanto, 
não .. vimos .ainda. • que estes dois 
.fatos· tivessem· sido comentados em 

· · ·conjUn'tO,',qU&"1!e''1:lVessé·· procÚtado ;. 
,,~~ér ._se ha,. entre uma e outra 
· pubücaç·ão · urna: relação de causa 

e eleito, s.; se pode estabelecer um 
panorama de conjunto com ambos 
os tatos, e de que modo repercu
tirão, umas em relação â.s outras. 
as consequencias que cada qual 
terâ. 

~· o que tentaremos fa.7.er. 

• • • 

Os novos mem~ros ~o Sacro Colégio 

PIO XI, PELA UL'rIMA VEZ EM SEU PONTIFICADO, IMPÕE 
· LICIO A NOVOS PURPURADOS 

sllelros, os Emi_nentisslmos Arce
bispos do Rio de Janeiro e de São 
Paulo. 

o CHAPEU 

Janeiro e a meu Clero. Torno-'ine 
feliz neste ·instante ao ver o Brasil 
honrado pela Santa Sé". 

As greves e a nov~ 
tátic& bolchevista na 
A m é ri e a ta t i-11 a 
Aos comunistas não .. iate= 
ressam os movimentos pa
cificos, mas a agitação e a 

viQlencia ,.,. 
E' fato de observação wúversal 

que aos comunistas não convem a 
pacifica solução das questões ope
rarias, pois a artificialidade do re
gime comunista exige, para saa 
implantação, a corrupção e de.ll,a
gregação da ordem social. 

Dentro desta Ordem de idciu. 
eis o· que decl;rou o agente sov~ 
tico .Denietrio Sokoslov em discur
so pronu'l.Ciado na convenção a 

· partido · comunista mexica.no e1111 
· Maio de 1944. Transcrevemos ~ 
nas o trecho referente ás gre-.e. 

- "Cada vez que se orgaiaiaa 
uma greve pacificamente, cada -,cc 
que se_ apaziguam as axigenc~ ... 
operanos soms não os derrotadoot 
Porque o comu-:iismo deve excüar 
s operários a tal ponto que preü
r~ aniq_uilar patrões por tOdos c-. 
meio mesmo com a violeocia 
antes de voltar a trabalhar debaim 
d_e sua. direção ••• Os lideres opera .. 
rios carecem de uma consciencia ele 
classe suficientemente formada pa• 
ra arrasar ó caplta!ismo ••• Por isa, 
é importantissim0 que nós os c.
tnu:i:istas· obtenhamos o _controle d,.. 
,ma~ssas· "ciperarioif· pãra' "ütilÍza-loii 
de .forma tal, que com sua força aca• 
hemos com o sistema capi.talista." . "' . 

Não se trata,· portanto de pugnai' 
pelas reivindições dos trabalhado
res. 

Mas de utilis·ar as greves coioo 
instrumento para a implantaçã• 
da ditadura comunista sobre o prCJ• 
letariado. · 

E onde se acham os liricos parà 
os quais, aos comun,i.stas é dar-D. 
liberdade de ação? · 

NOMERO AVULSQ 

CR.$ 0,40 

lilvidentemente não nos é pos
liYel entrar e~ apreciações de 
?ormenor, ace1·ca do "Livro Azul". 
~luitos dos governos por ele visa
dos alegaram não ter tido conhe
cimento dos fatos narrados por tal 
'•IJ.vro". Parece, mesmo, que os 
proprios EE. UU ., cujo sistema 
policial é excelente ignoravam 
grande numero -·de t:i.tos relativos 
â espionagem nazista, a tal ponto 
que só com o descobrimento dos 
documentos do ex-embaixador ale
mão puderazn eles reconstituir a 
trama geral dos trabalhos do "ei
xo" na America latina. Será tudo 

(Conclue na 2.ª pag.) 

Acompanhamos com respeitosa 

emoção as magnificas cerimonias 

em que o Santo Padre Pio XII_im- · 

pôs o chapéu cardinalicio aos novos 

membros do ·sacro Colegio. 

Especialmente. no.ssa _atenção se 

voltou para os dois Cardials Bra-

Registramos aqui as declarações 
que ambos fizeram, por ocasião de 
sua posse. 

E, se for permitido, diremos- que 
a delicada atenção do Cardial-Ar
cebispo de São Paulo abençoando 
tambem todos os povos da Ame
rica e de. nosso velho e glorioso 
Portugal, nos satisfez a fundo. Nis
to estâ. o verdadeiro equilibrio. Um 
tianamericanismo inteligente •e lar
'º· que não exclua uma solidaríe
iade - toda cultural e historica 

-- com noss9 velho e glorioso Por
,igal. 

25.o aniversário da (scola SantaMonica 
Uma capela ~istórica . nos n .. UU. 

· Se a c~usa de beatificação de Elisabeth Bailey Leton recebér a 
aprovação da Igreja Catolica, a atençã,o munç.ial se vpl~ará para 

• a péquena e formosa Capela do Seminario de Santa Maria, em Bal
timore; Maryland, Estados Unidos. 

A Revma. Madre Leton, tia de James Roosevelt Bàiley, oitavo 
\rcebispo de -Baltimore e prima longínqua do ex-presiC:ente Roose-
1elt, foi a fundadora das Filhas de Caridade nos Estados Unidos. 

-Foi na pequena Capela da primeira escola para os cierigos rn· 
tolicos estabelecidos nos Estados Unidos· que ela e seu reduzido grupo 
ne -companheiras fizeram seus primeiros votos. 

No subterraneo da Capela fundou sua primeira escola e conse1 · 
va.-se --ainda de .pé a casa vizinha ao Seminario que foi usada come 
Convento. Hoje, as Filhas de Caridade têm seu Convento em mr. 
.tocal !iuito mais amplo_ em Roland Park. Maryland. 

Alem de sua conexao com a Revma. Madre Leton, ~ssa Cape;:i 
§ um dos lugares mais intimamente ligados ao primitivo Catolic·s
no nos Estados Unidos do que qualquer outro lugar da União. 

A Capela - que foi deC:icada em 1808. 17 anos depois de eh. -
garem da França os ,Primeiros membros da Sociedade de São Su . 
picio para. estabelecer um Seminario nesse país - foi considerada 
edifício historicn pel.- D0partamento do Interior dos Estados Unidos. ' 

E' o unico ed;f;cio construido pelos primeiros Sulpicianos fran
ceses que ainda __ se ·onserva. O pequeno grupo de Bispos de então 
fazia suas reumoe~ no Seminario de Santa Maria e ceiebravam ·na 
::apela. 

Como os Sulpiciano~ 
gstados Unidos, dur8 ~ · 
artes da Amerlca v6n-

. 400\l ·conhecida co:110 " 

,ão os mestres tradicionais do Clero nos 
'11ai~ de cem anos homens de; todas as 
tur~ 1a Escola de Baltimore. e a Capela 
:t.:;)r ílla1s rdJiloso ela America".. . ·· -

Os americanos do norte nos dii.o 
·o :,xen1plo deste equilíbrio, jul
,;-u ,do que sua politica pan-ameri

c rna se ajusta -a uma perfeita har
fn nia com sua "mãe-pat.ria", a 
, ande Albion. 

VATICANO 18 (U. P.) - D. 
_. ,u·los Carmelo de Vasconceloi< 
.\lota, Cardial Arcebispo de Si'ir, 
l' .ulo, _disse, hoje, o seguinte.: 

"Tivemos especi'al satisfação em 
,-,-~eber o chapeu cardinalício. jun
l:1Jnente com outros Cardiais ame-
1·i,~anos. Daqui enviamos nossas 
felicitações e saudações não sõ a,, 
povo ·ao J3ra<"il, como tam bem, aos 

· povos de Portugal e Estados Uni
dos''. 

O Cardial Arcebhspo do Rio de 
Janeiro, D. Jaime de Barros Ca
mara, declarou: 

"Minhas saudações e bendio vão 
neste momento,' ao governo do 
Brasil, â nação. ao Dovo d.- -i;,,to de 

No. dia 25 p. p., rea.lizoÚ-se a 
comem.oração do 25. º . aniversario 
da fundação da Escola Santa Mo
nica, anexa ao Colegio. das Cone
gas de. Santo Agostinho. 

As antigas aluna.s da, Escola, de 
$ejando Prestar uma homenagem 
de gratidão ás suas antigas mes
tras, organizaram para . o dia 17 
p. p. um programa especial, q:ue 
constou dos seguintes atos: 

10,00 horas - Missa festiva na 
Capela do Colegio das conegas de 
Santo Agostinho . 

Após a. santa Missa foi reno
vada a Consagração ao . Sagrado 
coração de JesUs, e consagração ao 
Imaculado Coração de Maria. 

12,00 horas - ·Almoço oferecido 
peio Colegio aos ex-alunos da Esco
la Santa Monica. 

1.300 horas - Jogou com Per
mies para os filhinhos das anti
gd.S alunas. · 

14,30 hora8 - Festa no salão da 
Escola de Santa Monica. 

16,30 horas - Lanche. 
17,00 horas - Benção do Santis

•>:mo sacra.inento, na. Capela. do 
Ccl>;gio 

A Escola de Santa Monica. foi 
fundada em 1.921, destinando-se a 
frrnecer educação inteiramente 
gratuita as alunas QUe se apresen
tassem. 'O primeiro contingente foi 
de 85 alunas. A Es~ol~ tinha 3 élas
see. isto é, á.; a primelr'UL ~iea 4Q 

curso .P~imario, e seguia o progr~ 
ma oficial. 

Já em 1-922, 0 curso se -a.crescu 
de uma serie preparatoria., em 192. 
-de um -4. º ano Primarío ·no mes
m~ ano a Elcola se desdobrou em 
dOIS per1octos. Em l92S. a E),,cola, se 
completou com um jardim "- . 
fancia. ""'m-

Foi de, grande utili<là<lé. para 
Escola o concurso da a.SSoeiaç~ 
de Santa. Moruca, · constituida poz 
:X-alunas do Colegio das Cot1ega.s 
ae . 8anto Ag0stinho · 

Em 19~9, 0 enor~e desenvolv1-
~ento desta obra impôs a constru
çao de um predio novo . no qual a 
Escola .t1:1f1ciona. até. ag~ra ..... 

A Partir de 1931, a Escolã tomou 
seu aspecto definitivo. Passou a 
contai:_ com dois períodos, um de 
manha, exclusivamente para, menl-
110s, e outro pela, tardé exclusiva 
mente para meninas. 0' curso Par; 
meninos é exclusivamente pri:ma
rio. 

. Os a_Iunos da . Escola Santa ,Mo
_mcf!, têm. Pr~tado . c-0ooiderave1 
apo1': ás obras ctas· vocaçpes e das 
missoes. .. · · 

Em 1·921, a Escola se consagrou 
a.o Sagrado Coração de Jesus Em 
1944: ao Imll\~Ulado Coração· ele 
Mana.. · 

* * • 
Tendo a Escola começa.<Io com 

ll5 alunas, dlvkildas em 3 oJa.àea. 
<Oonc1ue zaa · i.• llalJ. 

1 
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bem exatamente real, no "Livro · 
Azul"? o assunto tem· sido discu
tido, e não é improvavel que mais 
:de um pormenor possa ser desmen_ 
tido ccmi exito. Tudo isto não obs
tante, seria contra toda a eViden
eia afirmar que o "Livro Azul" 
nii.o passa de um tecido· de menti
ras. Entre muitos fatos de segundo 
plano, passiveis de outra interpre
tação ou de melhor explicação, ha 
entretanto um arcabouço .central 
imponente, ao qual não se deve 
fechar os olhos. Este arcabouço 
se resume no seguinte: é absoluta
mente incontestavel que o "eixo" 
conseguiu estabelecer uma imensa 
rede de influencia na America La
tina, e que teria podido servir-se 
(Íe mo(lo decisivo desta rede, se o 
sucesso das operaç<Ses militares na 
Europa não tivesse pendido em fa
;vor ç.os aliados. 

* * "' 
Retenl:\amos esta. ob!lervação, 

~uja ol;>jeÜvidade se funda no mais 
elementar bom sen1;10. E voltemos 
nosi,as vistas para o Canada. 

T~bem aí, ha algumas trevas 
no pánorama, mas um cerne claro 
~- nitldo, que c;levemos analisar. E' 
~o para se conhece.r a exata in
tluencia dos documentos roubados. 
l'ode~o os sovieticos fabricar a 
l>oml;,a atomica, simplesmente com 
o amsllio dos planos que consegui
~ subtrair? E' o que ninguem 
pcx\e eab!:lr. • • e talvez nem mes
mo os aiiadàs anglo-americanos. 
Com efeito não basta um julga
'mento meramente abstrato a res
peitQ da importa.nela intrinséca dos 
papeis roubados. E' preciso ainda 
aaber até que p-0nto está em pro
gresso a industria belica dos so
;weticos. até que ponto, portanto, ,ª 
aquisição destes novos elementos 
pode servir de m~ para o :fabrico 
~ bomba. 

o que, no momento, nos convem 'auãis 11Xar, é a e!icacia do serViço 
lilOVietico de espionagem. A e.fica.
da se atesta de modo partiCuJ.ar 
pelo fato de ter elido· feito o roubo 
:DO cana,ãá. com ~to. os sovieti
ces· não se em~ em obter 
11B infonu~ apenae ~ duas fontes 
·~a.la- Foram até o c;a.u.ooá, 
~ t.udo indica.va · (lUe elementos 
. iW,uito e$SenciaJ.s não poderiM:l ser 
~trados. . Agiram no oi.nadá 'com exito. e obtlvemm o que qUi-
ileram. te 

Este exito suscita evidentemen. 
. ClUtra, g,u~tão. se no canadâ eleS 
IIOuberá.m ser tâo atiV'OS, o que não 
~4i.o fa.ze.ndO n,a. J.nglatena e 
JM>s F,5tados Unidos? Qu~ o di-1 iDliclro, qual o emorçO, qual a agi-
lidade. qual a vigUancia de todos 
QS momento$. que isto supõe? E 
~ os intuitos desta potencla tãO 
solerte, tão empr~n<;iedora, tão 
~? 

Tod.a a novela do roubo do se,,.<>Te-
âo da ))omba atomica não lembra 
.wvenc.l.~ a :D.OVela do Llvro 
-1? 

.'!~· 
:Aproximemos estes dois livros, e 

~eremos completo o quadro. O mun 
·dó contemporaneo, em toda a sua 
mansão é sulcado boje em dia 
pelas hrlluencias internac1ona1s ~ 
grande porte. O que o "caso da 
'bom.t-~ atomict\" e o "ca.so. do ~
\iro Azúl.. -- esses dois eecandalos 
m.tern..clonais que hão de maxcar 
epoea na historia de nosso tempo, 
vem comprovar, é que realmente, 
os grandes intere;ises . contemPOra
lleOs em tudo se infiltrava a tudo 
ms.nipulam, a tudo procuram conquis 
. lln", e que todas as lutas hão de 
eer consideraiclas em funçã.o doo 
.... ~ .m~ ~ 
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CASA CASTRO 
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OURO PRETO;Ex~e~iente ~a 
PE. ARLINDO VIEIRA, S. J. Cúria Metro~omana Na primeira quirtzertá de no

vembro p. passado tealizou·se etn 
Duro Pretd uma Semana Euca
rlstica comemorativa do cente-nario 
do Apostolâdo da Oração. 

A convite do Vig!ft'io de Nossa 
Senhora do Pilar (que há outra pa· 
·r6quia ria velha cidade mineira) pa. 
re lá me dirigi a fim de tOmar a 
meu caTgo todas as pregações da 
semana. Era a primeira visita que 
eú fazia a Ouro Pre'to, betço de 
impeca'\teis tradições patrias e rtili• 
eãtid de inestittiaveis predosidade 
artisticàs. 
' Após à tranderénciB da capital 
dó Estado para Belo Hórizonte en· 
trou Ouro Freto em periodo de 
décadêrk!ia: de u,ns anos para cá 
vai,se rêé'Í'guêtldo prómiss<>ramente 
graça,s á riqueza de seu sub·sólo 
que começa a ser explorado em 
Ta-rga estalá. · 

• Não foram as magnificências da 
arte ql:lé me levaram a Ouro Preto. 
Preso cOino estava . a meus minis-. 
térios com quatro pregações dia· 
rias não me sobrou tempo para urna 
demorada visita a seus monumentos 
e curiosidades historlcas. 

Tudo ali fala a alma de um bra
bileiro de um catolico; más des
cobri no pit&resco rincão mineiro be· 
!ezas de maior mo:ita que empolgam 
um sacerdote afeito ás lides do mi· 
nistério apostólico. 

Admirei sobretudo a fé viva e 
operosa dos nobres filhOs da antiga 
capital. 

Ouro Preto é uma cidade eâraé 
feristicamente mineira c0m -was fa· 
mi!ias acolhedoràs motigeradàs e 
profundamente cristãs. 

E' consideravel o numerO de casa• 
sais j, 10 e mais filho coisa que se 

EStão _nos bast!doré,. da maior pa.r· 
to dos aconteetinentos de lmpar
tancia menor. 

• • • 
Foi sempre este,. o i>ensamento 

central desta verdadeira escolá. de 
critica politicà. e diplóínàtica que ô 
''!.liegionarliO>" inaugúl'oú. Quantas 
e quantas vezes, no,. disseram que 
nos ocupavamos demais d~ politi
ca intemaclonàl. Leitores míopes 
de alma a Ponto de riiio verem dois 
centimetr0s além do proprlo nartz 
- na hlpotese de não ter -este a 
protuberanda do dê .Cll'ahó ãê. Bér
gerac, porq1.1e . d<>.· cQntrario não lhe 
veriam a extremi.dade .:__ teem dJto 
qtté devérlámÓg escrever·· 'mais 'ào· 
lme nossa ten-a. · ~i' ménos sobre·· 'ás 
-e_r.iestões de fora. A ·qµe J:1.ca; Tedu· \ 
zlda està ob~rvàção, · â vista destes 
d'Oia g'I11llçléS fât.ó.s? P.Qdé haver 
uma colsa mais pulver!Sáda, do 
qµ_e f'~fo wbre a pequenina opl
nlã.Q? 

••• 
Querem rlossoe leitQres uma pro

va d~to? Quant<, pa,pel .gasto para 
se ter um ideia dó óüe foi à quin
ta c;ol-una de uma potençia Já aba
tida! O ~unto não é de la.na ~
prfua, nem t.>erdeti êi.là á.tüãlldade
M~ cómo ~llcar qu~. enquanto 
se qtier 3fl.ber até os . ultithQS por
rnenore,. tudo tjtiailtô diz _respeito á 
quinta coluna germaniea. (e tsto és
tá rh\Üto bem) se feche·()$ olhos a 
isto qtte é mais do que umà ihqul.e· 
tadora. hiporese: a àrtleulnção de 
todos os ~rt!dos Comunistas do 
mun<lo. inclusive o n~só. cóm a 
diPl()lllacf~ sovMlca.? As ~rras do 
dNgão m9iW tnr~m. ~1,lf;lftr 
má.is terror \lç, que $8 gl\ITM c;lo 
dragão que está vivo. TMta ce
gueira )'.'í{lde éxrillca.r~se l!em n,l~ 
gUlÜ .. a?l«,~$léó"? 

• • • 
Da m~ da. ONU, o sr. Bevln 

já escarneceu esta l!Olli,arledaqe. 
Bastaria acon?Panhar a atuação 
de nQSS0/3 parla.IIWi.t~es co,nunls
tas, Para v~ ~té on(te 11111 v~l., Mais 
uma vez, perguntam~: M 1ªdO QO 
inquertto. p~ punir a quinta <»
Iuna nru:lsta - que deve $~i' !eito 
- porque nâó f!lé Iãz um niquerito 
contra, a qtilnta colil:ha eçimú,n1sta? 
~ pergunta cal, sen,1 res:posta. 

Ninguem Pénsa rosto, Et a.o mes
mo tempo, viaja com. ®°~º ao_ 
Brasil ó einbàbi;t1dor sov:tetieo, que 
vai montar em «grande estlfo". IID 
embaixada do Rló e ~.,." mil cr· 
cé-fitros de 11sptohager.1.- .. 
suladre que esparramará pe1" " :m cong:a ~ ~ se , .. 

vài tornando cada vez mais rara hão 
só nos grandes centras de outros 
Estados mas até em ~ão poucas ci
dades de Mililas onde por diversos 
motivos h~í um lamentavel éntibia
mento da fé. Na propria diocése de 
Mariana celebre por uma série de 
ilustrl'S prelados e hoje sabiamente 
governada por esse grande arcebfs
po que é D. Helvécio Gomes dé 
Oliveira encontrei cidades que nesse 
particular ·:ião levam neil'lhuma van· 
tagerii. ás mais corrompidas de São 
Paulo ou do Estado do Rio. Tam• 
bem pélas pMlifera a praga da H· 
tnitac;âo da prole. A vida católica 
intensa é a unka salvaguarda da 
santidade do lar. · 

Em Ouro Preto não há propria• 
:mente dissidência reHgiosa. Entre 
a gra-nde maioria dos que vivem a 
sua fé há u,ns tantos i.,diferenté~ 
mais por prec<>nceito e ignorancia 
que se conservam á distancia 
do que_ por hostilidade. á Igreja. 

Fiz conferencia a diversas elas· 
ses sociais e sempre me dirigi a 
-ce·ntenos de pessoas que se compri
miam ,:,,a majesto.sa matriz do Pilai--

Crianças meças senhoras e ho· 
:rnens acorriam sequiosos de ot1vir 
a exposição' diis grandes verdades 
da fé •• 

Encantou-me particularmente o 
seleto auditorio de rapazes e pais 
de familia que· por cinco noites con· 
secutivas encheram literalmeélte a 
matriz. · 

Ouviram-me sempre debàixo de 
de uma hora sem que eu notasse ja· 
religioso : silencfo ~$ vezes por triai>¼ 
mais em nenhum deles a menor 
mostra de enfado .e muito menos 
o ges,tó deselegante de uma retirada 
a vista do orador e dos assistentes 
coisa que de quahdo em quando 
tenho observado em certos lugares 
onde não é tão elevado o nivel cul
tural nem tão profundo o sentirhen· 
to religioso. .. . . 

A celebre Escola de Minas Ja 
não é como o fôra em ot1fros tem
·pos um ninho de a::iticlericalismo 
retTÓgTado insuflado por certos fi· 
gurões no magisterio. 

Acrueles jovens ihteligentes e ã· 
plicados ao estudo compreendem 
que sem a ·influencia salutar da I
greja sl'rÍio baldados todo~ os és
forc-M para a constrm;ão de um Bra

siJ fOrtt>, sadio e progressista. lZ' 
geral ehtre eles a repulsa ao tota1i
tarlsmo selvagem das estepes russas 
Ap6s a pri~eira conferencia apre· 
f.enkm-mf' o distinto vii:rario o dire· 
tor r!a eqc-ola cercado de seis pro· 
fé~nrés, todó~ catolicos prátic-antrq 

São ésst:'s mêst.res, hitnlnat'es da 
ciPnrla e hméns de imp~càvel in· 
tegT!dane moral• que hoje ~Orteiam 
o• inv!'n~ e>qtudantes .. 

C11vidatatt1·mc estés para. fazer
lhes umn conferencia em um elos 
edifld~ h!storicO~ clá cida<l~ sobre 
a doutrina sociál da Igreja. Com 
que àtenção me ouviu por mais de 
t1tna hora âquelà juventude promis
ssOra; animada de otimo esplrito ! 

Entre esses rapazes, a.tu:ios de 
umà das mais acatadas escolas do 
pais, encontrei alguns que possuhm 
tibra d<> ap6stolos. 

SCi'nti-rne á vontade ao lado dessa. 
órlosa moe-idade que se não deixa 
embair pelo materialismo destrui
dor, 

(Conclusão da. 1lltlma >página) 
· J osê em Poá, em favor dó x:evmo. 

Pe. 'siutberto Mooy. 
CONFESSOR DE RELIGWSAS 

em favor do rev:rrft>. Pe. Carlos Fri 
dolino redentorista. · 

CAPEI.AO, do Mosteiro de 
Cristo Rei, em Vila Í•Orinosa, eln 

favor do revmo Pe. Aleberto Brandts 
RITUS .. PARVULORUM,. em 

favor da paroquía de S. Antonio do 
Pari. · 

RETÍRO, êm f'avor das eReligio
s·as Missionarias Zelá.doras do Sag
Coração de Jesus, cóíil residencia á 
rua Corcinel Melo de Oliv~ira 221; 
e Oblatas do SSri>.o. Redentor do 
Asilo S. Paulo, em Vila California. 

• • • 
Cônego Agttbaldo José. Gonçal

ves, au,dliar da. Vigararia Geral as
sinou· o' segt1inte: ... ,., : w • 

DISPENSA DE IMPEDIMEN
TO, em favor dos oradôres: Oscar 
Fránco Pereira e Adélia Franco de 
Camargo, Francisco Hernani Ma
tarazzo e Brasilina Letena-

TESTEMUNHAL PARA CASA
MENTO, em favor dos oradores: 
Ivan Tavares Matos; José Sóar~s, 
Albino Taino. Tiberio' de 1.ncéa e 
Be:iedit.o Paix5o. 
SE'.MINARIO PREPARATORTO 

Acha-se aberta a matricula nf'ste 
estabeieciment0 . de Vocações Sa
cerdotais situá.do á rua Albitquerqtie 

• Uris, n-º 1072 (ésqúina dà. rua Ba
. roheza de Itu). Os candidatos de
vem se-r apriis-entados pelo proprio 
Paróco 0 u · por outro Sacerdote e 
trazer atestad·o de batismo, crisma, 
cásacPnto religioso dos pais e s~n
dé. Serão atrndidos todos os. dia~. 
menos aos sábados e domingos, 
das 12 ás 18 horas. . . · 

. DIA zi DE FEVEREIRO 
Cô:-iego Agttinaldo Jos~ Gonça1v~s 

auxiliai- da Vigararia Geral, ass1· 

· nn;IS;~kn,t :DE i'MPEDIMEN-
TO, rm favor dos oradores: A!1to· 

- nio Gomes de Fàrià e Ana Si}va• 
'Mario Pinto d'e Souza e Antometa 
'Mar.ia A. -de Moura Carvalho. 

'.lfibad0 á mefa·noite o va.sto te~
plo de Noss.a Senhora do Pilar nao 
pode conter a multid~o. de h~e:is 

, qlié act1rreu para ass!sti.r á missa. , 
Cerca de ,500 aproximaram~se.,· da 
:Mesa Sagrada. . .. 

No tocante á religiã0, é Ouro 
Preto incóntestàvelmente umà · das 
rtíêlhóí-es éidades de Minas. Tanta 
vitalidade é fruto em grande parte 
do fecundo apo~tolado q1,1e ~li vem 
exercendo há mais de quarenta a:ios 
no espinhoso càrgo de paroco, Mon
senhor João Castilho Barbosa. ilus
tre filho da terra . 

Homem abnegado desprendido 
dos bens terrenós vive el~ eitchisi• 
vá.mente para as 11lrrtas. E' o idoto 
do povo de Ouro Preto e faz jlls à 
essas bequivocas mani,festações de 
ãíeto.' 

Parti da cidade das I~;cjas, que 
se erguem nas colinas convidando Q 
_homem a elevar·se para os céus 
louvando a De,1s e abençoando aQuf)
le povo tão culfo, tão gc:nerO$O, t~o 
aberto ás. saluià.re$ i,:i{lu~nci-.1s d.i fé 
e que me lembro1.1 ao vivo as invejlsl· 
veis prendas da familia mineira. 

tolê1io !to. l lBerto, ~oi ,a~m CarmelitH 
EXTERNATO 

Rua Martizuallo de Carvalho p.0 114 - Tel~fone: 7-~ei. 
· . .. {. Pt'anâl'io · 

CURSOS DIURNOS : . . Admissão .ao Gfüâslo , , _ . . .. ·. 
. { 1.0 

· clelo <sin:á$to> .. 
· Secundário · · · 
. . 

1 2.0 ciclo (colégio) 
.•:STA' FUNéION'ANDO O CURf39 GRATUITQ DE ADMISSAO 

AO GINASIO :NO PERIODO DA l»ANU 

Certo cronista cli.t'ioca de um 
dos jorhâis dêl:ltã Capital, não f:u_ 
mi.tito tétn:Pó, chàÍnóli a atê'nçã.4' 
sobre um "mistério" da vida na
clonál que seria o "misterio" cio~ 
inativos. Páttindó. da. consideràçã~ 

· dos intttivoS; no sentido tecnico ~ 
termo, istô é, ll.4üêle$ que fa.Gient 
jus a uma rem~nétá.çã.o cio Teéou• 
ro, por conta de urha 1'ârba e11pe 
cial que leva º seu :lióme iiem preso 
tarem mais servlçól!i 4 al.dt:ÍiiniStra 
ção publica, o cron1$ffi cóitléçott ·~ 
lelliJ:jrar as multidões éitte~- tt:idtiíl "' 
dias, enchem .as .ruas e as .prais.s. 
em pura :Oanai:ã:o. em . autenti~ 
inatividade. E1;1tas .multidões _~ta~ 
longe de serem compostàs a.penas. 
de favo1;eciâos da fortuna; pela 
contrario,· as mais· baixas can,iada~ 
populares aí estão bem, represena 
tadas. E aqui entra o "mistepo":j 
toda · esta gente, bem o~ mal, da 
um m.odo· ou de _outro, tem da 
atender âs. necessldacies fundâinen
tals d~ habitação. vestuarÍo e ali• 
me~tação. Como 'o conseguem, so 
são "inatl\'.OS" ?· _ . 

Eis ai um ponto importante. ·.Nir'~ 
temos ainda no 'Brasil' nenhu~ 
plano Beveridge, . nem qu~quer 
programa trab.alhista, tipo Bevin• 
Attlée, em andamento, .para. asse• 
gurar aos individuas a satis~çã<> 
inconcussa- daquelas três necessida
des fundamentais; Entre nõà;, .esta 
responsabilidade ainda incumbe a 
cada. tim de per sl; consideradas 

· pessoas de maior idade, capll.Ze;r de 
gerdir suas pessoas e bens. EI nq 
entanto, acontece o que est~ cro. 

,anlsta~ obse.n:ou.. .E~, verdjl,d~. QJ;lª• 
·aqui em São Paulo não h!I. praias, 
nem se vêm pelas ruas tão gr!l,ndE 
numero de flanadores. Entretant0t 
ha um fenomeno inteiramente pa• 
raleio: depois dos recentes (l.umen• 
tos de salario veriffoou-sê uma 
alarmante baii.:a no rendimento do 
serviço; prlnc!1)almente, o absen• 
teismo cresceu assustadoramente. 
Na Russla, estes :fenomertos foram 
tão sensiveis, que forçaram a 1;tdo. 
ção do plano Stakhanov, que ·r~mu. 
nera mais por unl4ad.e de séi'vlçO\ 
quanto meihor f.or o ren4imen_to .do 
operarló. Vê-ise, pç,is, :m~à uma 
vez, que o rei,;ime sócl~l!stà, em 
que o Estado. é a próvtd.ene!~ !,m1-
veriial só se inantem pelo ·e,pgqdo 
e peJà polléta, como consequencia. 
do estado 4e minori4làige eteUva a 
que ficam reduzidos to90S QS eida• 
dãos. Os su41t<is do ElstJ;tf;lQ sqc!a•. 
lista são uma especle f;le erh1,ilçaa 
manhosas e reealcitrQ.ntes, das_ 
quais 1$6 se poc;.e obter alg1;1ma 
coisa com promessas de docés e de 
palmatoadas. A tutela absoluta, 
propria do Estado socialista, é um 
consideravel incentivo para. a iiler. 
cia e a preguiça. Que acontecerla1 
pois, se aplicada entre n6li!? 

· A prerrogativa mais caracwrlst!• 
ca da pessoa humana. estâ na.. ca• 
pacidade: moral de ca.da um cons
truir a .. proprla viq.a, vo4enél,o .fa
iiler de sl um artlf!ae repute..do, ~m 
profissional de n1;1meád~, ·um·.'.ehefe 
de familia' honrado um Jl(lmero. :iile 
bem, Q.Úlg_~-).tfu lilf;l,l)t@, <;Qtn. a._ 1>~s-

. $lbHÍdadé, .d.é,lf?er.:prePlsi3m.ei\te ~ q 
o~ntr::p:io,· e atê ·um cnmtri@@o; J,1,<dQ 
isto com as respectivM cgn~~quen~ 
cia,<;1 merltoi.-ias ou c;lemerttetlM· E". 
pw i.ú que cada ~ro. pgç.e !'~Jh;~ 
uma autentica pelc'llQP.@Jig.111,g.~ to
mando resQlute.mente ·@ql;l~ os 
prqprlos hombros a. empresa; de 
sua vida.. Naturalmente esta . em• 
pt•esá tem riscos ·e pode fl'fl-Ca$Sar. 
Quem níi.Q q1,1çr à.ceitar esiteq ri,$cos 
não é verC.adeíi.-amente \lÍII. bôm~m,, 
é um 4errottl.c;lo iw.tes d{I. '1\lti.l. que 
al;)dica de sua dignidade ~ d,e sua. 
versQrni,fülac;le em :Qlioii de um lils
tadQ•t1,1.tor. l1l1;1tes é Q.\l.e fQrme.m .a. 
mMi!II. anontm1;1, 4 p~vti,, que .. 6i 
o materl~ de q_ue se f~eJ.n Q$ És
tf.\C.Qlil totalU;arios e fiQCl~t1;1tas. 

Evi4eutemente, uma 11,Qçt~ade 
bem Qfga:nfiilfil.Qa. deve socc;,~r e 
~füp{I.J"~ ~" tntortunadQ!!. Mas istq 
é a e~eeçíi.Q e nã.Q a :te~i.-~ -A re
g~ 4.eve filir ª' 4.e J.'?ii;> XJ. na ·En· 
cicUQa Quadr1;1,_geaj,me Mno, tã.Q 

qpo:rtun~e:g.te · le1ª~Ma J,lQI' l:'1~ 
XH, ~ s\l.a \llUma. MQQU~e;. :tuda. 
o q\1,e .a ~c;livlduo P9-9j._ ~~ij~pe
nhar · p~r sl w.e@lll,Q 1.1.&Q .(ieye ser 
enti'e&U.e â celil.uP.J4á.d.~ · .il~fí ê o 
regiiné 4.e respe:a.~lilli\\Me,- .-r,igl
dE> jela. a~dad.é éàpaitiiat d" 
hóinem. 



.Como se engana o povo simples I ••. 
Pe. Yi~te M.., Zióni !l Assistentes S o eia is 

~asco li nos 
•. J)() S.. N.. .D. F. 

-ora essa! ~fü ~ i> ~!-
titisnlo! . 
. É o sr. Ca!nt,tjs Vergãl ,r;e ,i.\&ílifüé 
4a doutrina dli?s vezês miletià:t dá. 
Santa _Igreja Oàtoliéà, defefidetidô 
à realida.de do mundo espiritual, 
com argumentos, por sem duvida, 
·fhuito mais fortes e convinoe;ntes. 
ttlais claros e iíTetorqUiveis do que 
ás demonstrações e arrazoados es-
Mritas? . 
. :&5quecem-se o,, espirita.e de que 

~<>do o Antigo, Testamento é uma 
âpologia da vida futura.,_ .da· imor
talidade da alma, do mttl:ldõ espiri-
tual? .· . t· 

Não há negai-! 
, A formula exclusivTsta "E'LE 

E APENAS ELE O ESPIRlTISl\!Ó" 
empregada cio sr. campos Vérgâl, 
.não - oorresPonde de maneira al
guma á realidade dos fatos, visto 
e.orno não é s0menté ô EsPlritisriiô 
que defende tàl V'ilrdadê, mas â.fites e muito antes dele, a santa Igrejà, 
a. razão humarui., o boln sêl'.iso tam
bem o e-xigira..m. 

Francamente! o metodô de pro
paganda <'Spirita, baseado em afir· 
mações a?Tojadas, duvidosas ou 
s!mplesmente falsas não se reco
menda de modo algum. Longe de 
iluminar as Uiteligencias, produz 
em .todas elas a confusão e o 1€!1To, 
seme'<indo à. ihverdádé e à, ilnPrc-
.cisão. . . 

Se quizetm.os .agir racionalmente 
e . sem.. p11aoonceitos, faz-se nlister 
não .c.eder diante dás impbsiçôes de 
W. ;m~t<>âQ. -

• • • 
. Uma profissão medema, c~m ótimas perspectivas 

nas obras sociais publicas e uàrticulates 

•• • • . - ... --i 

.,ir--

Nt atr i tt 1J l e-se no-

Instituto.de .Serviço. Social 
(Aprov.ado pela Aiif«>ridadê 

estaduàl 
Edêsiastica 

pérmà11éntê): 
lnsJ)_eção -

Os criminosos de guerra 
e a lei r.iatural 

~!atriculas aliertas _de_ 1.º tie 
1',30 ~ ll,áb b$. e 

fevereiro 
de 20 

RUi! Quinti!!ó &caiuva ri.i, ! 76 -- 3.º án'dar 
~alái 308, 309 ê 31Q - Tel~fo~~ ~=1275 

. No foco do mwresse 1miversai 
ltlcontram-se atualmente ôS jul

gâfüentõs . doR ériminosos de guerra 
'l'otj.oo é$tafuôS de ácôrdo oCllll que os 

. crimes imputàdos àos chefes nazis-
tas e aos seus sequazes são sim
plesmente hortehdcs e exig.dli ulnâ 
.punição exemplar. 
. ~ esta bela concordanéia de 
opiriiõ~ ~º bàstá, visto qile uma 
d,ãs· màis élell11cntares sentençae do 

· 1füiélêfüô -ütí'étlõ, do direito péhàl 
ãl! -. tÔdá~ ás nações civilizadà.s, diZ 
qüe ):liti.guem pode ser condenado 
p{/t ter cti#)ieetido um delito, a não 
~f ,tj_úe existà. tirha lei à rosPdto: 

. "Nülla. póeilà sihe Iege" .• 

.. orà, pâJ:a milito,, desses crimes 
de gu~ifá ate hoje :não exist.e qual· 
quer espepie de lei, qtie rto . caso 
po_der~a ser aplicadà. Conforme a 
màioria d.os tratadistas modernos 
quê ádereiu âô positivismo juridico 
·sena, i>oj:/;ànto, imp<>ssivel dé ob
tei,:. !l. conderiàção desses ctilílifiosos, 
responsãvejs pelos niàis h~diond6s 
criDles co.metidos nos ultfinos si:i
cúlôS.. Por CO:iis!l(ltiehcia, encon
tram-se ~ adit,iJitos .d~a escola 
jutidlça_ dentro do seguinte dilema: 

. ou dexar impúheS ôs crimirtôsos 
·d.é. guerra. - ou aceitar as teses 

· f~l.j.lllentàúi .. do tão impúgnàdo 
\ !}4,efü:i -Naturli,1. Pàrece que pelo 
_ J!léftos os .. jtíristàs- norj;e-.amérfua

nó;, se. qecidµ"ãm pela últil!1.á sôlú
: çã,o. pois; ai;is!m entendo . ó-. temfo 
· .. crime ·contrà. á htintãnidade". tii
timárnente · tântas vézês .usá.do ps
lá -Promotoria estaãimidensé. 

- . ~nto aos seqÜiiZes deis gránâéi; 
ó!';lmirtoros, -- . . petisô aqui pti,Jici-

-pàJIÜêhtê llaqlJillàS _ llloÇàÍ; élhiêas, 
~dás; _!'.f.é .êâmPo d!é éóncerttráçãó 
: a.pà.fécé. outro problema . qtie evi

c!füêiá à primazia . dó direito nàtii
ral sôbre quaisquer óuttas füorlâs. 
-Aêofi~U •. qtie cettâs Pessoas, estl-

-tmilâdàs. por m.otivos. qúe não qtiéro 
,EOndár aqui .procúraráfi1 i1lfluehciar 
.. t:iplnião publica em fàvór destá 
ést,ooie de . criminosos. Atgúmen- . 
taín. da maneira seguinte: estás 
gúárdàii de campo de concentra-

- çãõ, ~ àtuabnente. pouco mais 
·aé .vinte an.os de. idade .•. rsto .quer 
dizer;. que em to.dá. a sua mocida· 

-de •. ·. n<>s allOS ,i,;m qtie . se deckle a 
:,n00sa. vida., .. 3oràm infltienciàda,;, 
. ~~L oriipotenté màqtiinà de proPi!.
giµidá nàzjs_tá. Conheceram, pois, 
-ii~e à. Jdãde de :tnàiS ou menos 
·irez anos o . mito da. superioridade 
·;as ràça. germaliica ctile inclue co
:rifu consequenciá: à . teoria, 1guàl
.tnente lendaria - dá :riledlbct'ii!a
--~ _,-e até infenoridadla. d¾ outrae 
. r~:. judeus, ciganos, poloneses e 
füsso.s,- 1l0rem _ assim ensinavam 
~ _ pfopagâ:rtalstà$ nazistas -'- nim 
ineréôefü o notne de homerris; pq!s 
ri!Presenttm,c entre . oa homens o 
lftesmo papel. cón'iõ Ptilgas; pio-
l!'tós, per_c_ev~jõi:i é titi~jãndos ao 
temo ani?rtâl; Dai decõn'é 11ão so
ll1éhte a_ Jicéidade .más. até a obri
@çáo do ànfnúilálnento : deita. pra 
«e'humana,""E' ,que_ a filõsofià. na.
zfsta viu o fim ultimo . do homE'll" 
e. à norma suPr.ema da moral no Es· 
~~o e para esté fiiti dév:làirt se di
tfjr!t. tô<'iàs as ã.çõês. Concedo quF 
~iL "ed11""Cão desta esPécie. __ pr9: 
'lltoY'-'- · - •~,."~ <:o« requintes da 
m~~~ de ~"Opagand~ 

Bénto 
pôde dimihtili à :tespo:iisáb!lldâdé, 
ma.s não admito que possa e-xtlfl
gui-la po rcompleto. Nosso· pi·oble~ 
má permanecerá atuá!, até depois 
aos ptocesso.s conti'a oa criminooos 
do guerra nipo-fascistas, visto que 
existem regimes totalitarios ainda 
não liquidadoo. Por ocasião die sua 
liquidação, que o mundo civiliza
do espera COlll ansiedadé; assisti· 
remos provavelmente a 1llll éSPe
taculo muito parecido com aquele· 
qúe 83 desenrola àtualirtertte . pe
rante 0 8 tribunais internàctonais. 
Pois, os. totalitarios todos; -:- cj_uet 
da direita quer da csquerdà; -
mantem·se no poder somente por 
meio dum regime teri:oi:istà-

o roteiro· que levou a Aleman~a à catastrofe 

A1nda a um outro grupo de cri
mmoscs .. p_,plicam-se a 8 possas des· 
P,i'étensiósas . considerações, . Sã.o 
aqueles âos quais a gúerra ensilioti 
a inatar, e que, - terminada a 
g~erra, guardaram o há.bito \l,dqtii
ridô. É' comtini depois de gtiE,tràs 
que a.s estat!Sticas de ctitnirtalida
aê comecem a subir de maneirá as
sustadora e mwtá.S v:e2es acontece 
qtie e-combatentes, _ hetoes da 
ctetesà. da patria, -- se ti'ansfor
nia.m em vis a~inos E' qúe um 
üêmeni, àcoiltuinãdo ~· matar, se 
cti-cide cotn mtiii;ó mais ·He<1úencia 
pâfa resolvei:' i;eW3 probleiliáà coili 
a átnia rui. mão, do que wrt otitl'o, 
que nunca à.il.te5 tinha Pegado em 
arhfa alguma. Um româi:ice de 
Hotwatd SPring: "Meti filho, meu 
filhó" traz uní ex;enipl-0 clàsSicQ da 
ttagedià dtilii hohiem de caráter 
friic.; tie aprefüie â matar. 

Às. :1ntíitivaã de sâlvâf tais cl'i
niitlósos da pena fuerécida. or!giM
riµii-M muita,. vezrn rio desejo de 
cJefendel' o grà.nde âétísãdó: ó. lio
mem moderno coin suas ihtünetás 
abêti·açõés . do éspititô dé oeuií e 
ck stiâ Stà. _ Igrejã. E' 0 desejo 
ae defender a civilizái;ãó módérilà 
que proquziú áStc tipo, clvillZàçáà 
materialista, afastada de DéUs e 
dos valores esPirituais. E porque é 
dos frutos qui~ se conhece o valot 
da arvore dizem os deferisotes dés· 
ta civilização fàiida que o5 seus 

· fru.tos são excelentes. Nestas ten
tativas de justificar o homdil mo
derno usá-sé ou antes abusa-se 
muitàs véze,. dâ pSicofogia e assim 
começou a sUl"gir Ul11à nova obses· 
são caracteristica para a época em 
que vivemos: a. mania do psicolo
gismo, compreímdendo üma escala 
dás màis variadas teorias, desde o 
cteterminismo de Espinoza · até a 
Psicanal.!sé partsexualista de Freud, 
todà.s elas porem, mtiito aptas pà
ra a def:l\Sa dutna h\ltiia11idâde en
tregue ás sUás paixões desordena
das.. _ . 

vma época pasSàdà 1-etihiu estas 
tentativa.a num . á.fótisriio nitiitó 
usado: "Í:.Oút Mmptéêlld,ér tudo 
pardonnêr" <CbmPrééngii-r túét<? 
quer dizer petdõàt ttidõ). _ Ui11!i 
sentençà bonita, . que, pótêrt'f, .Jrtfe~ 

· !izmet}te nao nos. satisfaz. Etii . _1:9-
a o caso, .;,i. bém quê hãêi áo.'itemós 
ll conclusão; pelo· menos· ác~itàti'los, 
a pren)Íssa. pois, .o homem é de ,fá· 
•,0 por sua - natureza éapaéitádô 
parâ, ."coinpreénder tudo'.', - !$to 
é tudo qué rài _pàrte dá ordé1rtJià~ 
tura!, S?tl intelecto e sÜa vôtitade 

íConclue na 6." pá.!dna.) 

A Igreja Catolica f~i à pr4lleità. 
e~tidàde a declarar guei:'râ ào cta
c1onàl-sOciàl!smo beni àrttes que I-ii· 
tler se àssenhoreasse do podéi: Lütoti 
ela .contra .o movimento, hão por 
c<;ib:ça d~ pódct, mas po.t rccolihe..: 

cer .· nitidàmeiíte' Hl'tlêr - /cpr~sén.:. 
tava a destruição de to<là cuitura 
da moi·al, da ética e, dá religião. 

.Nos, os alemães nao iguoí:avaiiios 
,;l cxistenc1a de coridiçucs hiuito 
favoravt, ao :1aciàua1-social!sino Via
mos que s rundamemos para a dou
ti'pa. oe Hitler não era1il. apc11as 
cnaçoes do cerelJro daquele grna
dor vara1101co, mas que este envere
dara_ pe,o caminho fatal que partin
ao aa re1orlnà pro.estante, côudu
z1à pelo stibjetiv1sfuo ào liberaiisirio 
e aai ªº nac101iausmo e "bestia,1s
mo ' terinmáncto uª caLástr61e: 

Wuero, pois, por em re1evo a 
t!·aJc;tona~ Ja um ta:1to apagada aos 
OH!~ uc llllllto~, p~rcon,uà iieià 

hiLuútll.ua sobretuúo du uacw-su· 
naHfüilO. ~· wn uever w1·na-1a 
cuuneciua, m01mcute as i1a lto e . i,;uc.; que 

J ~e t:cnconira.m .:ia nuuzHnau .. 
aec1s1va. A1en1 d/ssó . HlLtfL!>.Sô. 

~-4.ueies !}Oh>;, que co11Lnbú,;am pa-
1"' ?- Cl'!"-Çao uessd tfaJei.oiia, 61 
uem que ª cu,pa prliie•.t'il.J . recaia 
~uure ii A11::ma1.1.ua. 

.ul'.l,1:..-1.LULJü\ lDJiUl.UGlA D0 
.NhL.l::iMu: U AfH.1:!.1::,.\iU 

.t.1s os erros Pi'i!icipàis : . 
l) - J u,gvti-se ileces:Sarici abs

trair da cx1stélicia de lJ . _ ·. . - eus e 
<lo sobre11atura1, pái·a e·st d. - . . . .. . o u o,pro-
tunúo do Jio111em e dé silà .. d .. _ 
çao iüà . . e .uca 

. IS per1c1t.a. - l's.a1·1 l·rcJJf'n 
V.L':l i(ok1taiisky, _ptes1de11tc ela ~
caoenua de V1enà d1z1a: "Sofüc.:1itc 
a~os a oe;truição da d1v1ndaa~. po
ae a h1..a.u111a<tc1e prospetar • ., j, _ 
zi:r corn "Ue d · a -,. ª 1 ca de Deus oesapa-
1-~c~sse ao muudo e cdticài:' o11u1hcrn 
i,a1a ~stc ,nuudo, apenas ei . 
ll!ll c1 · . ' S O UlllCU ª eaucaça.o mode1·11a ele povos 
e homens. J:'or esta razao n-- h.. . l a ao avia 
ug r. para os ditames da fé . 

no ·an: .. d . ' nem _e ipo a c1enc1a, nem no campo 
da moral, dà edticàçao- da a·. t . d . , . . . . . . r e e a 
v_H,~ publ.1ca. Restiltoú çlai à separa
raçao _entr~ fé e ciencia, entre mo
ral/ Justiça, ntre .Est~do e Igreja. 

Em nome da c1enc1a negoli-sc 
Deu~ ~m __ to<las as escolas superio
res. 1 a:ito ilélâs, cÔlllo nOs éw'sos 

· de ~.tératura, pré,gou'.:'~ê _ por deze
nas de a.nós que Deus nâó e,cí~ie e 

· o Ctistiârtis~d é atítitjuâdo; qué o 
·)1om~lil é.~irl_ sér l_lvre! indepéüdê~
te de qua,qtlet àtitoridàde, é o seu 

. propfio legislador é selilJói. 
Em c<>psequehciã dlsto, Uhl sem 

.. :iumé_ro de. ÍndiviJuos dé _ tõdas ás 
caniadás - ~~iàls éitjartdpõu:.ú dê 
Ro..ina. Dess~ falange ~ii~àm i-fülêí-
e =s p.riJn,:,L.o,: seauazes. 

N. $CHW ÀRZENBACH 
2 . ..:.:. à PÃN'I:EISMó 

A• .exc!ctsâo pr()pé>sital do con
ceito de Deus. da ideologia !~umana, 
ségüé, colho cõnséquéncia necessa
d~. à. ustirpaç,iío d<> liis-ar dé Deus 
p~Jo . hofueirl., O ptµrtéiro âogniâ dó 
ateisnio. gera o segundo, a déificà
ção do homem, como senho;r absólti
tô de todas as cousas. Nietzsche 
afirma: "Coiilo poderia existir um 
detis, sem que eu mesmo quizesse 
sét este deus!" Em unia "Historia 
da Eticà '! . mas récérite se pÓde 
ler: Nos_sa religião resumir-se-á l 
fútúrariiente oâ seguinte frasé: -
"ó déus do hófuefü é ó ~er humano." 

Das catedras universitárias pre
gavam: "0 homem dêvé ser o seü 
prôpriõ léglslâdor e juiz. Segundó 
Kant; é i:i>ntrarió á: eticâ querer o 
hoinem cihedééer a leis; que não se 

·;a'tn· de iua ·l!>róptia atitoHà. 
5.' i":fa Ht~ôfâs: át.t11.s prod~~avain 
.'_àitidã.QJie. um h_cmiem. dé inteligén
.,cia.. gráhde e .~<>Óré não era apénas 
st>nht>r - ahsôlutô do mundo, más 
creàdór_ do be,m e do mal, <19 justo ' 
e dó iflji1sto. na moral, do verctãdêi
ró é o belõ. Càtlyle enqu~di.-âvá ào~ 
qÜ~ acr~êlHáv>m êm Detis entré Os 

in2ú1tos, diietÍ,é entre os filisteus 
e Niéhsclie ê1Hte os esé:tãvõs e 
s,ih-h.ôméns. 

O d~a da autócracià absoluta 
d.ó homem. sém freios é setil rés
porisáhilidade, for~ô11-~e éssendaí
niúrte ó d9gmã d6 n11riorial socialis 
m_ó iricorpófáil<> pbr HitU-r. Nasceu 
d~.1:târcle, 6 ,eg?i~tjiv gig.~rites.ê<> qúé, 
z~n1?_b,mdo de. t9dos os. rti~t1d~mentos 
dlvmos, se tor:iou monsttó fetoz. O 
egoisino àge como a dinan1ite; di
vide a sóêiédáde em particuiàs bru
talmente .. devastadora, a indivíduos 
e grupos inÚresseiros, !evàndô á 
hita da classe, ao massacre de povos 
e, finalmente, á barbarie. Hitler e 
seus verdugos demonstraram es,;es 
fatos pràütàinnete nos paizes sub
jugados, :10s campos de concentra
ção e no proprto povo àleinão.. l> 

. cul.to idolatra ·e tidicúló tributado ào 
deus pardo, tinha apenas por 11m 
mãscarar a brutalldáde e à imórà-
lidade. · 
3, - O NATURALISMO DES

TRO.E A MÔRÁL 
·. E' obvio que a dôutfmâ referida 

n~~ue t?~º pecad9, lrt~lU$iv& 6 riê
;;;a.âo or1gmal -~egµ:igo ela, O homem 
é. bom pÔr nàtureià. Rõtisseàü falà 
néssa acepção da "Í>õã oatüf'éza" 
Goethe, da "natureza sã/' ' 

Ppr dezei1as _ .de anos negou-se 
na_~ universidades e fia letétaturá .i 
elâs , r.elaci9nadas o pecado e pre• 
góü.::sê :i ~orai áilH,fiôinà. Muitõs 
professru-êl: ....,.u--: ,.r.,....._ ,.J,,.,-b ..... e,:,.-

te ó . mais brutal egoísmo e ú-am• 
feriràm as Íeis geheticás de Dár
Win á ràça humana. Chr. von Eh• 
1·eilfelds;. Professor da Universida
dê de. Praga, exigiu a introdução 
legál da poligàmia. Pleiteou tam• 
bem a eliminação indolor da criªn• 
çàs Íi'<!êas' ou malformadas, por um 
co:iselho medico especial. Consi• 
derando, pois a que nfrel desce·ra 2 
ciencia universitaria, não admira 
que Hitler criasse a seleção de raça 
a elimiriàção dos portadores de 
molestias hereditariàs e que aba
lasse em suas bases essenciais a 
familia e a sociêdàde. · 

Léy confessou oficialmente Sér 
dàrwinista e ter áchado novame:ite 
a Deus, por ilitérniedio de Hitler. 
O deús áchádó foi ó proprio Hitler. 
Ley ensinou sem cessar ao pOVG 
alemão "qtie erà ó unico povo sen: 
pecado e que não nécessitâv-á dt; 
penitencia nem de uma gra'=a de~ 
graote." 

4 - O NAZISMO 
A fílósofia ~ós seculos is e 19 

não féz âlto diárite dé Jesus Crist6, 
atacando a. e#stériciá. de duas na::. 
tui:ezas em. urna pessoa. Kánt, Nié~ 
ti;sêhe; Haecàel, e Ostwald sis:té
niátísâtam o ateísmo. A Kante se::. 
guem Fichte, Schelling e Hegel, 
todos, pánteistà.s. 

Hegel negou àbso!ma.ménte à 
existe,:icia de Deus como pessOâ, 
stibstituindo~a pG-la razão absolüia. 
O Estado é tudo: - e deus· sua 
vcmiade ê divina. De acordo' com 
tal . cóncclto nenhum valor tem os 
direitos na.t~rais; só o Estado de
termina a religião e as leis, ó direim 
e à moral em virtude de sua propri;J. 
aut9nomia. O conceito do Estado 

Prussiano fom stiás raizes r.testà 
filosofia de ;Hegel. Os seus discí
pulos, os neohegelanos acabaram 

(Conclúe na. 7.'' pagina): 
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- ~ Pimto,,~l'Werefrifllff,ff(f' ' ' 

.· .. · Contra Q · ~rado "mis~ , 
cismo" que quer confinat, 

a Igreja aos templos . 

200 MIL cruzeiros 

HAVANA, (NC) - .. OS que ~ 
fiam por um . catolicismo • tímida• 
mente escondido nos templos, -olvi 
dam que o catolicismo é uma con< 
cepção integral da vida, e que ná4 
se POde ser catolico na missa e 11· 
vre pensad·or no trabalho", escreve 
Ruben D. Rumbaut, no "Semina• 
rio Catolico" desta cidade. P11<ra 
responder ás "tergiversações e in• 
oompreensões" dos que, sem que-. 
rer discutir o . trabalho do II Senú~ 
nario Interamericano de .. ÉStud-0S 
Sociais, declaram qúe "não conce• 
bem com.o a Igreja· quer orientar és,. 
ses assuntos "terrenos", no lugai
de retirar-se aos templos". 

Distribue ,4&25 À • 

prem10s e finais 

r 
-lnvoluçã·o. --

La.mentavel era o eetade> .em que 
se achava. o mundo, antes do nas-1 
cimento de N. s. Jesus cristo. A 
liberdade era comPletamente des- . 
eonheci<la, imperando a mais r
'VOltante brutalidade, a par de 
a.terradora depravação dos costu
mes. O paganismo desconhecia a 
liberdade de consciencia, pois a 
religião oficial era obrigatoria pa-

Julia de Freitas Guimarães Ablas 

ra tod-0s; desconhecia igualmente 
a liberdade individual, porquanto 
o Estado àbsorvia as pessoas, e a 
liberdade civil - porque nem to
dos eram iguais perante a ~ei. Foi 
Crtsto quem proclamou essa liber
dade que sóoo seus disiPulos pos
~em; a liberdade, a ig11aldade e 
a. fraternidade brotaram aos écoa 
de sua voz e foi Ele quem a<;ereveu 
no codigo das legislações esse tri
!Plice lema de regeneração, de que 
tanto abusam hoje os revoluciona
rios. Naquele tempo em que a 
grand. maioria éra. escravizada ti
ranicamente por um p1mhado de 
monstro., despóticos e devassos, 
quem poderia imaginar, sequer, o 
qUe fõsse a Caridade - essa joia 
preci0sa que sua doutrina trouxe ao 
cenhecimento da humanidade des
graçada de então? E a Histirla ai 
está atestando que somente um 
Deus POderia ensinar ao homem 
depravado ésSa bondade que é o 
reflexo de sua grandeza e perfei
ção, e que foi a carida.de Cristã a 
força milagrosa que venceu o he
diondo barbarismo dOs pagãos. 

Mas O que é a Carldade, afinal? 
- Pelo qUe se vê e ouve, parece
nos que muitos deturpam o seu 
verda<leiro significado. Com efeito 
quantos ha que a consideram ape
nas uma esmola ao m.endigo. um 
ehá em beneficio de certa obra. 
um donativo alardeado pelos jor
na.is .•. e i::ó? Isto parece ser o su
ficiente para que se julguem exem
plos de caridade. Entretanto. ao 
lado da esmola, do chá. do donati
vo. não lhes perturbam nem de le
ve a consciencia a jogatina desen
freada. o !uxo desmedido. os lucros 
ilicitos ou as transações. deshone,,-
1,a::;. • • Vivem talvez tranqul'! 0 s. 
mergulhado., embora no miseravel 
egoismo que os leva a atentar con
tra O que ha ae mais sagrado n_o 
nroxi:mo· a vida da alma. ·seu di
reito á Verdade e a Liberdade pa· 
ra a pratica do Bem. Dessa pseu
do· ·caridade. fruto .da revolta oon
tra o maior dos Mandamentos de 
Deus.. nasceram a.ic; ipjustiças so
ciais. que apezar do tãO decant.ado 

Progresso jamais Poderão ser re
sol'l'idas o.cm soluções meramente 
materiais. senão com o propr!o 
mandamento divino cvujo ck:spezo 
as gerou. A Caridade rio Cristia
nismo é a rainha das virtudes e 
decorre desses dois admiravels pre· 
ceitos: "Amarás a Deus de to-do o 
coração e ao proximo como a ti 
mesmo": (Marc. xrr. 30 - Mat. 
XXII. 3'1) . E5se amor que não 
deve ter limites, comPreende · o 
perdão das injurias, o amor aos 
proprios inimigos, leva a fazer o 
bem aos que nos aborrecem e per
seguem, a oferecer a face esquer
da a quem nos fira a direita. Essa, 
a caridade Cristã, que se estende 
princiPalmente aos pobres, aos pe
cadores e aos infe]izes, sem que ja
mais feche seu coração a algúem. 
Tudo isso e muito mais ela abraça 
elevando ao maximv gra-1 ideal da 
virtude e da perfeição humana. 
como fator de Progresso é reco
nhecidamente o Cristianismo o ver· 
dadeiro autor da civilização em 
sua., notaveis e elevadas formas. 

Não fossem suas atividades hau
ridas nas fontes inexgotavei5 da 
mais para caridade e nunca teri~
moa tido o,. heroicos desprençh
mentos. os 'sangrentos sacrificio·s, . 
que valeram ao mundo as admira
veis conquistas da Civilização cris
tã. "Tracem-se sobre .º ri:apa
mundi, disse o ilustre hJStonr,,dor 
Kurth, as fronteiras do Cristianis- . 
mo. Explorem-se os involucros da 
sociedade para ver até que pro-:
fundidade penetrou o ttab::ilh~ jl~ 
espírito civilizador. e ficaráC ·,pl'.O·' 
vaao que ele se detem e cessa _exa
tamente no limite alcançado pelo. 
princl11I" cristão" (Las origines de 
la civilizaclon. Introd. IV). 

Levou-nos sa faze,r tais considera
ções a seguinte frase de distinta 
dama santista. representante da 
intelectualidade feminina. em res
posta a uma " enquete" sobre ques
tões políticas, · que não vêm agora 
ao caso, feita Por importante or
gão da im.pren<"a: santos que á 
Patria ensinou a Lib('rdade e a Ca
ridade, evoluiu. felizmente, na 
sua concepção de ltariKlade. ')'.)re
ferindo hoje assisteneia real. de
vida, organizada ... " Essas pala
vras parecem significar que a Cari
dade, na antiga concepção. era 

· maio teorica. sentimental e vaga -
o que oca..-!onou uma "feliz evolu
ção" que tornou preferlyel hoje 
uma assistencia real, devida e or-
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ganizada. ora, reconhecendo o va
lor historico da Cidade. como o fez 
no mesmo jornal a referida se
nhora. não podemos absolutamente 
esquecer as realizações praticas. 
ardua.s e heroicas da catequese dos 
IndLos, da dedicação assombrosa 
de Anchieta, da abnegação fecun
da de frutos de proguesso, dos Car
melitas, dos Franciscanos e Jesui
tas. cuja assistencia real á nossa 
gente tanto beneficiou e engranc 
dece'u o nosso Brasil. Para se con~ 
seguir. em verdade, uma assisten
cla real, devida e organizada. ter
se-á forçoamente que preferir a. 
"velha concepção de Caridade", 
ha quase 2. 000 anos pregada por 
.r. Cristo e sua Igreja, a unica pos 
tencia capaz de restituir á huma-· 
nidade agitada . de nossos dias a 
paz tão amblcicnada. pois que sem 
ela será totalmente imPosslveJ. 
existir verdadeira justiça social 

Vêmos. oortanto, na pretensa 
"Feliz evolução". uma bem triste 
involução ao crasso materialismo, 
tanto mais que · o néo-paganl,;:mo 
dos princr,pios bolchevizantes ofe
rece gara:-1tia Para essa lamentavel 
perspectiva ... 

· E podemos apontar, sem receio de 
engane. um veneno oculto em tais 
insinuações. que constituem uma 
clamorosa falta de ca.ridade Inte
lectual para com o Povo - essa 
grande !' ln,1e-fesa vitima cujas réi
vindlcações materiais. se bem que 
Justas, ainda estão muito aquém 
do~ reclamos morais e esnirituais á 
Carlcla1e que realmente lhe é de
via.a ... 

Santos. Fevereiro 1.946. 

SCIENTIFICAMENTb. 

AS SUAS FERIDAS 
• Pomada secatlva São Sebas
tlã o combate cientificamente 
toda e qualquer afe<'ção <'Uta
nea. <'orno sejam: Feridas em 
geral. Ul<'eras. .Chagas antl
p;as. Eczemas. Erisipela. Frlel
rns. Ra<'has nos o!'s e nos 
1<eios. Espinhas. Hemorroides. 
Queimaduras. Erupções. PIC'a, 
das de mosquitos e· lnsectos 
venenosos. 

1 

MARTIRES DA FE' 
NA CHINA 

(AGENCIA MISSIONARIA S. 
v. D.) - Da China escreve um 
Missionado do Verbo Divino: Dos 
meus colegas de classe do Semina
rio já faleceram ti-es aqui na China. 

· Dois tiveram morte violenta: um 
morreu nas mãos dos ba:1didos, cer. 
tamente fusilado "in odlum fidei"; 
o out.ro foi enterrado vivo pels ban
didos. A parte oriental de nossa 
Região teve de abando:1ar .todas 

as suas estações: agora nos restam 
só duas. Tsingtáo e Kaomi. 

o Cardeal CaggianO 
Dr. Manuel V. Ordonez· 

coronda é uma povoaç;í,o . velha e 
p.:quena. Extende-se risonha ás 
margens do ... rio , do mes .• o nome, 
r.fluente do Pára1ht· Foi durante ·o 
i::eculo passado famosa Por seus al
godoais. com eles, trazidos dtsde 
mil milhas de distancia teciam os 
paraguaios os mais famosos agaza
lhos da epoca. Hoje está cheia de 
hortas e jardins, artistas e eserito
res. 

Nessa povoação simp1:Si outro
ra cidade, nasceu faz 56 anos o 
Exmo. Sr. · Cardeal Caggiano, da 
IgreJa Romana. 

Eu era um menino de pouca ida
de que estudava .humanidades, · no 
hist<>rico Coleg10 da Imaculada 
Conceição de Santa Fé. Passaram 
mu.itos anos, sou _pai de numerosos 
1llhos de mUitos anos, e andel. e 
conheci algo do mundo. Com á ex
penenç:ia que•tenho pos,So d~er que 
"meu" colegio,. tal com., então es
tava estabelecido. era o melhor da 
Republica e nem o melhor dos. que 
hoje existem o igualaria. ·• 

Um grupo de alunos da Acadé
mia de Declamação havíamos ido 
a um ato publico que se celebrava 
no Seminario de Guadalupe , e no 
e;ual os . seminaristas l'e,Presenta
vam um drama. Qual era não· me 
lembro, porem sei que tinha· rela
ção com os reis visigodos de nomes 
sonoros que teve a Espanha. 

Foi nesse ato que conheci um 
jovem Saccrd.ote, ordenado dolt:l 
anos antes, que ensinava teologia, 
Era modesto como seu torrão e co.
m.o a familia em que nascera. Po• 
ntm já - ainda conservo á im
pressão que me produziu - todos 
falavam dele como de uma espe
rança da Igreja e ele falava de to-
dos com grande bondade, Voltei 
encantado de. saber que durante 
seis anos havia sido aluno de 
"meu" colegio, que como eu ouvia 
Missa na Igreja três ve2l~s cen
tenaría, havia vivido no ampa
ro da Virgem dos Milagres e 
sentido essa extranha sensação das 
vesperas de exames perfumadas 
com o aroma denso das flores do 
Patio das Laranjas. · 

passei alguns anos sem saber 
mai, do Revmo. Pe. Caggiano, até 
que o encontrei em Rosario pre
gando na Igrej_a Mat,rtz. 
. O jovem que, quando menino, 

com seu amigo 1ntimo e compa
nheiro de diversões se perguntava 
todas as tard,es: "Perdeste·, ao Se· 
nhor?" porque estava ,decidido a 
ser d'Ele sempre, havia sofrido no 
intervalo provas às t11ais d,,uras Pa· 
ra seu coração profundam,ente sa~ 
oe:rdotal e profundamente· hwna
no. o te0logo -era ... a;:::or.a. . somente 
capélão de um hospital; porerii .nu

. ma e noutra tarefa servia a Deus. 
O., muitos temPos livres que en

tão tinha o Revmo. Pe. Caggiano. 
os empregou ootudando, rezando e 

só de vez em quando ...,., : ~1e; que i§ 
mestre de eloqµencia - em pregar. 
dos pulpitos qu.~ se lhe· ofereciam., 

· Muitos.- jovens, .aproximàram0se . de,, 
le; sacerdote· e hcmem, .dirtgia su.ae 
consciencias e seus jogos. Os ui;u
versitarios. o tivéram · mais tardf 
como Assistent~. Com que alegria · 
ha de ver em torno de seu trono 
episcc,paJ · a varios desses jovens re· 
voltosos convertidos hoje em Sa• 
cerdoke do Senhor. 

neus premeia na medida com. 
que se o ama. O S...nto Padre. Pio. 
XI pediu que dois Sacerdotes ar• 
gent!nos jovens se transladassem 
para Roma para Instruir-se no- es• 
pirito e na disciPlina da Açào Ca.- . 
tolica. 

o Revmo Pe. caggiano perma.-. 
neceu dois à.nos em Roma. Fazia.· 
qua,si vinté ·· que a havia deixado; 
brilharttJ~m~nte·,doutorado em Fi• 
losofia. · , , .... 

Regressou ao; país e foi o· gra.nd, 
Assistente d~ .Mão catolica. A --~ 
se deve .. q.epois .de ~us, 1i0do ' 
b'lffi que 'êlâ tem Te:ilizadO móbi• 
Uzando· a atlvidad1e de numeI'OSO!f 
fieis. Ainda teve tempo de funda:' 
la em Montevidéo e A:ssunçã,o •.. · 

o resto já é bem conhecido.. Se
cretario do 32. • congresSO Eucarls
t.ico Internacional, foi promovido 
ao Episcopado e posto ·na frente ;«1a. 
nascente Diocese· .do RosartO-·· 
Quem esp?rava viver ensina.n4o Fi'" 
!<'Sofia erâ levado pela obediene}a. 
a outras funções. Entregou então 
aos amigos muitos de -seus livros: 
o nome dOE' autore~ dl'JllOI1straV9: a_ 
amplidão f . fontes. qile o .. ei;tudio• 
so comPul~ava. . ... · · 

De sua obra · em Rosa.rio -só :dire 
m0s que cumpre· escrtll)UlOS~ 
0 

que disse sua primeira · l 1om,ma. 
"Gastarei e me gast!l,rei· .t>el~ pjO 
ce-5(> de RoSario dle santa Fé . . . . 

Hoje o saudamos como CS.roe_,9 
aa Igreja Romana. A povoaçai 
dos índios corondas, a. q!lem Ay~ 
c1enominou Corpua Crist1 e que u .. · 
ouiza. em marcha contra -~ 

· d:oolarou capital da RePublica, :naci 
/,J -menor- porque tem a. honra -~ 
contar .entre os princl~ da Jgre· 
ja ao menino que quena viver sem 
perder ao, senhor. . 

Jrt?titntQ . lWo~erno, 
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. ,~p&Snifa& S. Leandro,Bispo de Sevilha 
. ' . ,· 

Na.11ceu em- Ca.rtagena este gran
!lle- BisJ)(> da Espa~ha, defensor im
t>erterrlto dos interesses da Igreja. 
Como ·ele foram cánonizados seus 
Irmãos Fulgencio e Isidoro e sua 
Irmã Florentina. Já na sua moci
dade gozava Leandro fama de 
gra.nde sa.bio. Este renome ainda 
cresceu com sua entrada na ordem 
de -~: _ Bento em Hlsp~Js. Curnpri
d.or_ CQnsciencioso de todos os seus 
deveres, em pouco tempo Leandro 
Be tornou_ modelo de rellgioso ·per
feito. Morto o Bispo de Sevilha foi 
eleitp_ suc_esf!or. Reinava naquele· 
tempo Levrlgi!do, fautor e protetor 
da seita ariana e inimigo figadal 
dos catolicos. Foi sempre a maior 
diligencia de S. Leandro de, corno 
Bispo confirmar na fé os cato!icos 
e chamar os herejes ao aprisco do 
Bom Pastor. 

Grande consolação trouxe-lhe a 
conversão do príncipe real mais 
velho Hermenegildo, que mais tar
de e~ testemunho da fé, sofreu o 
martírio. Os resultados estupendos 
que· teve na sua propaganda entre 
os heréjes, ·:mereceram-lhe o odlo 
profundo· _dos arianos, os quais se 
não lh_e tiraram a vida, foi -por 
uma proteção divina vlsivel. Sem
pre conseguiram do rei, amigo e 
fauto-, da seita, que Le(l.nd~o - com 
seu irmão Fulgenclo fossem dester
rados_ do reino. __ Assim tirárám. ·ao 
Bispo a possibilidade de trabalhar 
pessoalmente na sua diocese. _Do 
seu· desterro, porem, dirigia pasto
rais aos seus diocesanos, escrevia 
contra os arianos desfazendo suas 
doutrinas erroneas e refutando 
suas sofisticas ,objeções .. 

· Decorrido algum ·tempo, Leandro 
foi repatriado. O rei, vendo ós mi
lagres estupendos; que .se realiza
vam nb túmulo de seu filho Her
menegildo, arrependeu-se do que 
tinha feito e estando para entre
goar sua a!mà a Deus, recomendou 
a seu segundo dlho Reccaredo res
p·ei_to e ·obediencla ao santo Bispo 
Leandro. Fez mais:. Pediu a este 
pe1,soalmente, que se Interessasse 
por seus filhos e os lnstrulsse nas 
Vfrdades, da re!lgião. S. Gregorlo 
Magi:io escreve que Levrigildo. 
apesar de ter reconhecido a ver
dade -da" religião · catol!ca não ee 
atreveu. nem na hora da 

0

morte a 
fa,:er profissão da mesma fé. ~e
celando provocar assim uma suble
vação dos arianos. Reccaredo con
verteu-se _ao catoliçismo e fez va
ler sua Influencia no sentido de 
reconduzir tambem seus suditos â 
I_greja Mãe. · A pedido de Leandro. 
o · Papa Gregorlo Magno convocou 
um· concilio no qual se fe,: repre
sentar pelo· Bispo de Sevilha. Os 

LEGIQNARIQ vem exube-o rantemente demonstrando 
que os totalltarlsmoE< da 

direita · agem de parceria cc.m a 
esquerda. E' lnd!spensavel aos fas
cismos a "luta contra o comunis
mo", do mesmo modo q11e o comu
nismo não pode viV61' i,em a dema
gogia da "luta contra o nazi fa.s
e!smo". 

Tal parceria não se cifra porem, 
a essa pseudo-antitese. Por mais 
que os comparsas dissimulem o 
jogo, deixam, de onde em Cinde, 
entrever que apesar de se comba
terem mutuamente, na realidade 
procuram reallzar o mesmo pro: 
grama. Toda a camouflagem e to
da a diversidade de metodo1, usa
dos não conseguem ocultar o fato 
fundamental que ambos sã'> tr,ta
litarlos e que ambos procuram im
plantar o socialismo. 

O lndlspensavel, para o prosse
guimento dessa manobra, é que não 
se permita a exlstencla de um mo
vimento sinceramente anti-comu
nista ou de uma campanha orga
nizada sinceramente anti-nazi-fas
cista. Quem se opõe ao comunismo 
gerá. necessariamente fascista, do 
mesmo modo que o combate aos 
totalitarismos da direita sera sem
pre desvirtuado como se equiva. 
•esse a uma adesão âs esquerdas. E 
neste sentido não somente se for
mulam acusações como as que era 
vezeiro em veicular o Departamen
to de Imprensa· e Propaganda d• 
Goebbels e ainda hoje aparecen 
nos orgãÓs de publlcldade do Kre
rnl!n. mas tambem se procura rea
) :Zar um trabalho .de;- irrt'iltra'ção 
'entro dessa reação contra ambas 
' 1 espec!es de servidão socialista 
'lnguem pode ficar fora desse>" 
lo!s barcos, a não ser que ~esmo 

t.oe fora lhes favoreça a travessia. 

trabalhos deste· Concilio foram co
roados de brilhante exlto. Nume-
rosos suditos, leigo~ e clerigos, se
guiram o· exempló do seu Sobera
no e entraram no gr'ert}io dá Igreja 
Catollca. 

Reconhecendo e aplaudindo o 
zelo apostolico de Leandro, a hle-
toria conferiu-lhe mui merecida-
mente o titulo de ... Apostolo dos 
Godos", s·endo principalmente de-
vi~o aos seus esforços que estes 
povos foram arrebatado~ dos erros 
do heresiarca: Ario. Gregorlo Mag-
no numa carta autografa a Lean
dro deu expansão· ao seu grande 
contentamento por causa do fato 
inesperadó dá conversão do pqvo, 
principalmente do rei. A este fez 
ver a necessidade da concordancia 
que deve haver entre as regras da 
religião e da vida pratica. Grande 
era a veneração que· São Gregorio 
dedicava a São· Leandro. Testemu
nho desta veneração são -as ·num e~ 
rosas cartas que lhe dirigiu e nas 
quais se recomendava ás orações 
do santo Bispo. O Papa, sabe~do 
que V~andro sofria de gota, escre
vei-lhe o seguinte: "Como sou
be, Vossa Excelencia é bastante 
martirizada pela. gota. E' o mesmo 
mal que me ac0mpanha. Que ha
vemos de fazer nas nosi;as dores 
senão lembrarmo-nos dos nossos 
pecados e agradecer ao bom Deus. 
Pelas dores na carne seremos pu
rificados dos pecados cometidos 
pela carne. Cuidemos pois, para 
que não acont'eça páss~rmos deste 
sofrimento a outros tormentos ain-
da maiores". 

Esta carta !oi_ um consolo para 
Leandro nos seus sofrimentos. Sen
tindo-se melhor, entregou-se de 
novo ao:, seus trabalhos apostol!
cos, ensinando os ignorantes, visi
tando os doentes, consolando e so
correndo os necessitados. Aos ri
cos recomendava a pratica da ca
ridade e aos pobres exortava para 
q~e tivessem pacjencia com a sorte 
que Deus lhes dera. 

Interesse particular dispensava 
aos convertidos, estes por sua vez, 
amavam.no como a seu pai. 

Se antes da -sua conversão ti
nham-lhe amargurado a vida pela 
sua rebeldia e odio, agora presta
vam-lhe filial respeito e obedien• 
ela. Leandro pregava quase diaria
mente. Homem de oração. implan
tava nos corações de outros_ par
ticularmente nos dos religiosos o 
amor ·á oração. Numa carta a sua 
irmã Florentina encontram-se os 
mais belos e sabias ensinamentos 
sobre este assunto. como tambem 
sobre o desprezo do mundo. -

Após uma vida cheia de traba-

l'RÊ-ENCOLHIDA~'~ÃO ENCOLHEM MAISI ~- . . 

~Pffl!:GAMOSI Eh\ no'ffifs conreceões, trrãt!h1J 
da melhor qualidade. Mesmo assim. molhàml 
ldrtgãmcnte a casimira, os aviament~s. e quatqu 
peca. ainda que seja um pequeno fundo de bols 
Resulta de tais cuidados que as nossas roupa!f 
são pré-encolhidas oferecendo plena garantia dd ; 
nenhuma deformabilidade futura. Queira íazeo ~ 
\ima visita à nossa Seção .de Roupas Feitas:,' 

concluirá que é uma inovação. pois . aint'fat. 
não se empregou material de tão ~lta qua·· 

tidade na Confecção de Roupas Feita~ 1 

• tm 10 pagamento> pelo "Plano Suave,.) 

Em pról ~a continuacão ~os estu~os 
soei ais e um p eu s na América 

-WASHINGTON, 23 (NC) _ "A 
obra dos Seminarios de Estudos 
Sociais poderia. estender-se do 
crunPo inter-americano, ao univer
sal, com o fito de continuar a em
presa apostolica doo sabio5 catoli
co,. · europeus que nos fins do secu; 
lo XIX e principios do XX. preci
saram os fundamentos da doutriná 
social . ciatolica . - expressou . o Ex 
mo. ê Revmo:·- Mon:s. Juan· Her-
vee, Bispo Auxiliar, de Valença ao 

lhos. fadigas, dores e merecimen
tos, Deus chamou seu fiel servo ao 

eterno descanso. Leandro contava 
80 anos. quando em 596 se despe
diu deste mundo. Seu corpo fo1 
enterrado na Igreja das Santas 
Justlna e Ru!ina. 

visitar o N. e. w. e., nesta capi
tal. 

Mons. Herva,. assistiu ao II Se· 
minario Interamericano - de Estu
dos Sociais. acompanhado pelo Ex
mo. e Revm.o. Mon:s. Zacarias de 
Vizcarra. 

Mona. Hervas assinalou os bene
fícios que derivaram da reunião ao 
se verem reunidos dirigentes cato
licos de todo o hemisferio; "cujos 
exitos e fracassos em suas expe
rienciae particulares constituem 
uma valiosa contribuição Para o 
bemde todos, enquanto Procu_ra "o 
contato pessoal de-sses dirigentes. 
estabelecendo robustecemdo as ami
zades e enquanto - suas sessões_ 
servem para expor as conclusões 
dos técnicos sobre materias cla
ramente delineadas, revelando me· 

• todos já provados". 

NOVA ET VETERA 

Conjurados da mesma trama 
Ha ainda mais. Ha a provoca

ção que certas medidas realizadas 
por um dos grupos totalitarios, 
quando no poder, despertam no 
selo da massa inconsciente e apai
xonada_ preparando-a para cair 
nos braços da facção pseudo-opos
ta, tão Jogo os acontecimentos po
líticos e sociais provoquem a queda 
da situação reinante. Foi o ·que 
aconteceu e está acontecendo na 
Jtalia. na- Alemanha e em· outros 
palses até ha pouco· sujeitos a re
gimes ditatoriais do tipo nacional
socialista. 

••• 
Como taticas paralelas e não 

menos utels á implantação do Es
tado totaJ!tarlo-soclallsta, temos a 
adoção de certas medidas de emer
gencia em países não declarada
mente pertencentes a qualquer um 
dos grupos pseudo-degladiantes. 
Podemos citar o racionamento de 
varias utilidades, a requisição e 
)cupação· de propriedades partic-u-
1ares a formação de habitos cole· 
:!vistas na população. através dt 
~antinas populares, de campos de 
·•Jncentração, habitações coletiva.e 
tfastament9 de creanças do am 

~iente familiai;- e sua educação pe1r 
Estado, etc .• Todas essas medida 
foram adotadas, por exemplo, nun· 
oaís como a lng/aterra, ao oont• 
de seu exagero provocar protestos 
de elementos altamente repr"""' 
tativos dà sociedade religio,a,~ · 
vil das ilhas brltanicas. Cr:-• 
traprova da Intenção ,:,r • 

levam avante tal!! "exaL 

mos declarações de entusiastas de 
sua continuação mesmo com o ad
vento da paz. Um deles, que não 
escondeu o carater socialista dessas 
medidas drastlcas, chegou a afir
mar: - "These thlngs will stay for 
good '' - estas coisas permanece
rão para sempre. 

Do mesmo modo poderiamós ci
tar as tentativas de coordenação 
estatal feitas na America· do Norte 
e em parte repelidas pelo bom 
senso de seus orgãos de opinião. 
Outro passo indireto no sentido do 
totallt!l-rismo socialista vem seildo 
ali o seguinte: -- surge uma greve 
em determinada industria, de 
aviões, por exemplo. O governo 
não intervem e deixa que se esta
beleça um impasse. Quando a gre
ve ameaça torhar-se violenta as 
autoridades publicas se asseriho
ream da industria, que passa para 
a orbita do Estado. . . E vão sur
gindo na liberal Amerlca do Norte 
os Interventores nas industrias. 
que não passam de verdadeiros 
"comissarios do povo" ... 

• • • 
Entre nós infelizmente tambem 

poaelljos citar exemplos dessas me
didas que favorecem a impl:i.ntação 
do socialismo to~alitario. Vejamos 
sumariamente algumas delas. 

Constatado o abuso dos lucros 
extraordinarios, tivemos uma lei 
que em vez de eliminar a existen
cia deses -lucros extorsivos em favor 
do publico pagante; taxou-os em 
beneficio do· resouro estatal ... Re. 
~ultado: - para cobrir a quota do 
Sstado_ que passou a ,;ier socio dos 
lucros extraordinarios, estes tende-

ram a· ·crescer, agravando o custo 
de vida - com consequente apelo 
para o aumento de salarios, esta
belecendo-se o circulo vicioso a que 
estamos assistindo, com o seu 
acompanhamento de greves e mau
estar social. 

• • • 
Não nos faltou o racionamento 

que: - 1) é uma excelente _arma 
total!taria para quebrar a res!s
tencia do povo contra medidas des
potlcas coadjuvado pelo papel des
fibrant~ das filas. 2) por mais con
traditorio que pareça, é tambem 
uma arma eficaz nas mãos de agi-· 
tadores, para despertar a revolta 
popular que constitue o clima pro
picio para a implantação do co
munismo. 

Ora, tratemos, por exemplo do 
racionamento do assucar. Que· ra
zões militam para justificá-lo'! 
Simples intervenção do Estado na -
política da produção e de preços. 
E nisto foi ferido o proprio direito 
natural. Os pequenos produtores de 
São Paulo e de Minas não podem 
sequer fabricar assucar e alcool 
para consumo proprio. Resultado: 
- o cambio negro do assucar e do 
alcool, de todos conhecido, e que 
âs sombras de uma absurda coor
denação estatal faz a prosperidade 
de uma pequena clique de "pr'ofi
teurs' e a oneração do custo de 
vida da maioria da nação. 

E como uma desgraça nunca 
vem só_ poderíamos ainda neste 
exemplo do assucar tambem tratar 
do problema do alcool como car
burante, realidade tão - palpavel, 

,, 
Iscntôrio Inter~ 
americano ~e Acão 

Social Católica 
HAVANA. (N. C.) - O Semi

uario Interamericano de Estudo,;. 
Sociais aprovou em principio es
tabe_lecimento de um escritório in· 
ttra1t1ericano de Ação Soc~al, que 
servirâ de centro de informação 
promoção e preParação para o a.· 
Postolado .católico campo social. se
gundo anuciam ccnjuntament.e o 
Departam~nto de Ação Social da 
'·Natio11a1 Catholic Welfaire Con
fere.nce'.' ~ a Junta Nacional de 
Ação Católica de Cuba, organiza· 
dores do seminário. 

A noticia se confirmou depois ~ 
se concluir o projeto definitivo do 
escritorio, cuja sede e funcionários 
serão anunciados proximamente. 

-A d~claração final asslnalava a 
conveniencia de estabelecer em ca,. 
da pais,/"um . secretariado para li 
difu~io, · ·e Pratica da doutrina eo-i 
cial _católica", sob a orientação da 
perpectivà. autroridade eclesiastica. 
A recoil'strução social de hoje - a• 
crescenta - necessita de "homens 
novos, que vivam a vida da graça., 
fortificac:!.oa pela prática dos sacra
mentos, ºe pela devoção á Igreja e 
ao Vigário de Jesus Cristo. Sôbre 
taJ., bases haverá de rea-Iizar·se a 
reconstríição de nosso mlindo, for
jando nà,s almas um conhecimento 
profundo das doutrinas da Sant,· 
Igreja". 

O escritório interamericano de, 
Ação Social Católica que não 
11asce pela vontade exclusiva de um 
pais, mas que é a obra comum de 
tooo,. os americanos". servirã: A) 
como ceptro de informação e agen· 
r:ia dé coordenação de todos os es
critórios' nacionais existentes; b) 
como instituto para a promoção 
tecnica da ação sccial católica no 
continente. fomentanto o estabele
cimento I de uma ordem social que 
- segundo reza a Declaração Fi· 
nal - !.' garantisse aos habitantes 
da America o livre desenvolvimen• 
to e aperfeiçoamento de sua per, 
sc'nalidade, a fim de que dentro dE 
tal cónéepção. nossos povos se de· 
senvolvâm e se aperfeiçoam digna 
cordo com ums orientação digna 
doa principias cristãos que pro.fet 
sam"; c> como organismo perma• 
nente pàra a preParação de confe·· 
rências .regi<maia, _ nacionais _ e inte, 
ramicanas sobre quetões socia.l 

1 
DR. 'DURV AL PRADO 

Ml1lDICO OCULISTA 
Rua Senador Paulo Egídio. 11 
• s.• and .• Salas 512 • 13 - lf. 

1 
<Esq. da Fi.ua José BonifácioJ. 
Cons.; 14.30 às 17.30 noras 

Tel.: 2-7313 --· 
antes da guerra, que as propr!as 
autoridades publicas chegaram a 
obrigar os proprietarlos de veiculoa 
a consumir uma certa quota dE 
"gasolina' rosada". 

Em plena guerra, porem com o 
pro'blema 'de transportes agravado, 
ao ponto 'de se recorrer ao gaso
gen.io, mill;Íares de pequenas usinae 
e engenhos, que faziam a fortuna 
de extensas zonas e o ganha-pão 
de numerosos br~sileiros, foram 
proibidos de fabricar não somente 
o assucar, mas tambem o alcool •• , 

• • e 

Finalmente, para completar estt 
esboço de medidas indiretas qut 
preparam ó advento do totalitaris
mo soclali~ij,a. citemos o plano de 
Previdencia:. Social prec,onizado pe
lo sr. João- Carlos Vital que alem 
de representar· prat!cam~nte o mo-

· nopolio de' todas ·as mó.dalidade~ 
de seguros pelo Estado. crea uma 
pã-cooperatÍva que será o começo 

do fim da iniciativa privada no 
Brasil. Num certo sentido este pia, 
no é até mais revolucionario qu1, 

1 o do socialismo marxista. Pois quf 
enquanto este procura promover a 
socialização das fontes de produ 
ção. deixand<;> em paz as do con. 
sumo aquele socializa tambem ~ 

consumo. propondo-se fornecer ge
neros allmentlcios, vestuarios, me
dicamentos serviço hospitalar. ha• 
bitação e éai'icação para todos or 
brasileiros ..• 

- .. "' 
Concluindo. Num mundo que a 

passo:;, largos vai oerdendo toda a 
capacidade de discernimento, · sai
,bamos reagir contra todos .estes 
disfa_rces do mesmo manipanço to· 
talifario e socialista: - nazi-fas
cismo. comunismo e liberalismci 
"avançado~. 
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Em qualquer moméntó é reais resultados 
. A Süilli; _b,~Í'~à.-~u ;oi#áida é á. cá.usa das dores nos 

osS&' nas êltrnês; ti4s .tn~ulós e nas juntas;.· das dores 
àgiÜi~ no t,ê!~ tiU M ~;, dás d_ores de, cabeçá, _.conti
núas. :ê_ _. ~ffl · ál!viõ, . vetdádéitàméníêi f14keUtilora.s e. qµe __ ,ator· 

· ··.-.f;áft'í 6 ehié...~ dià é nblte àbreviàfld(j tapidámén:te o/J 

" _dfeffi!J.a,, 
~ "é; . ,., .; .. . • . - ./ 

ililililit ttó ~ént;' dÍt. ~i!ills,. i,.pro~o _J)efo. ~- ~- s. P., 
citííãdo dé t,êidéto!ià ãção · purificadora. e tõftlca; é sempre 1n.
aüí_aji9_. "'Qtji.~f. ~ iinpôe · pàra. esses . casos. ~~ uso é e!icâ.z 

. .. éin. qultq11e~ ínón:ieíito, 1Jiié sém. detnóta, :t,ois éle comple• 
' : .. iátã ·suâ :téiiêiàâàe ê de !dá fariiiliâ. . (143-EC) 

. · • ...t-·-· .... 

A dirêtõria 
Catârina Santa 

d o Instituto 
d e Séna 

êômúniêa ás Exmas. Fâmiliãs e âs pessoas 
âfüigfüf ã J:ttuda~ça de tesidencia pará o predfo 
n· º 307 da Rua Manóel dà N ôbtegã. 

• As matriêuÍas para os cursos de Jardim da 
Íiilâritiã, Prlmârió, Fündàmental e Admissão, já 

... -~stão abertas para cóinêçrir a funcionar no dia 4 

(Gôrlciúãão da 3.ª pâg.) 

té1n uma <Íá.í>âclda:de infinita. Nis• 
IA, collsisté. do ponto de vista pu
tamente hàtutal, a. verdadeira no· 
lireza do homem, do "animal ra
cional", oomô o definem os filoso
fos. "Noblesse oolige". Uma tão 
lelk,vadâ dig~dãde traz oonsigo de
veres que têm de sêr eúmPtidos. 
Estâ verdâ,de liâàé ôiltra cousa si *° únüi. ®iJlliest?,Çã.ó di> pó_nto de 

~~ ~=·e às/1~~º~ 4~~ 
Aquino. oeJicàJ;attiós . à . criàçã.o e as 
ai.1ás maravilhà.'s. Tudo qúé exis
té tem um sentJdó, Ui11l:i fihàlláâde 
e ,_<leve su.bmétet-se á itiissão. que 
:Qêiis lhé dieistilioú Assim• foi o 
hi;ítn,em dótado coih o dom fuara
vilhoso da razãó. pà,ra poder . co
nhecer â verdade. A Vle:irda.de Por 
süa. vez,_ enqúa.nto é telâciona<la. 
com o intelto hutilati.o {verdade 
lcigicã consiste· na confümidade in
t.êleto éom o óbjetó do conheci
mento o oônhecin1ento intelectual é 
fi~do . ., pela vontade, cujo 
o b j e ti i v o é o. bem · conhecido 
peio iiitelecto. À vontáíde ê "e~en
cµil!llenlie" . livre, ist.o é indetenn1• 
nada. si . bem qüé concedemos que 
ij _ exercició. desta liberdade Pode 
dependér. em grau maiór ou me
ti.or. êiâ,. cl.tci.Uista.iiclâs es~iais que 

liµütâtn .à vldà dos individ.:uos. No 
cãsô, :por oéXéínPlo, . destas m..-0c1-
nhás, gúardrui de. ~pôs de cón
cênttMãó bem,. põ!l~mós admitir. 
que e~ (JU;tii.dó. CÔJ11ététàro Os seus 
crime" hediôooós . não Poseuiam o 

completo domlnio sobre si, necessa
rio )?J'l,ra o nleno exerciclo do .livre 
á.i-bí&iô. Ãdéditõ füesfilõ; qUê âté 
certô. ponto a vontade d€la$ ficotl 
de~tml.iiac1a. .pot 1.ifua. ps1d:ís;é qüât
qiiêt, sejá, Por . ,viôleli.éia, .Ôti n-í,êdo 
sêfa peiiii:i túnéstâs pàixõé,. politi
cas. MM tudo isto seria neste ca· 
~. ~mo . j~ .disse tlll18, vez, ~ a,-p,e
liás. eât,az dê diminuir á -respofisã· 
bilidàde, ín:as rui.o óe exttrtgitir Pdr 
êõmp,et.o. 

Noéso problema. -evide11temenw 
nito é somente tim hlint>ies pfob1e
niá.. p.sfoólogicó;. mâs pértenóé- antes 
& .. m-0)-"âl. Aõ mÜI).dó àtonib9_, cjúe 
com .assombro chegoú a, conhecér 
a. cxterisão dôs crimes naj!di:itàs tjue
riàin. ás dêférisot:es solfoltos im1Hrt· 
gil' qúe os érlrhirtoso,, . Uiil:fa ~gldo 
d-e boa. fé. Não f>9sso ddxàr de ci
tar á eete réspeito o trécoo da 
"bàllade'.' <tue:<> graru:le l;'à'-H. C1ati
dei publicou em outubro de 1939, 
nó côméço dá ultima conflagração 
münàia1: 

"Il n'y a rlen comme un loup 
poúr fah.,f usage <le mouton. . . 

"Mon Dieu, ayez pitié des Allé
manas, car ils tie savent PM ce 
e1u•11s fünt,,, 

(Continua) 

O~. OJJllV Ál. DO ti .. 
VRAMENTO PIADO 

Clinica de moléstias dos o}bC'E 
- Cirurgia ocular - Cons.: 
Av. Ipiranga. 313 (8.º andar' 
..... Tel.: 4-458:, - Res.: P.v 
Ahgêiiê~, 1408 Tel.: 5.9275 "< itê ... '.Fêvefeifó p:rõ*iin~~ J 
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:Jndicador P·rofissional 
AfiVôC!DOS Mtí>IéóS 

D··. Viêent~ Melillb ... r ... --- ..... ,,. -- - ..... 
~ dá Sé, 23 !"7. z.õ ândâr --

Sàl.l, .. !li-.~... --· ... 

Dr. Pliüio Corria 
. de õlivêiiâ . , . 

· Ilda Quil'itino ,Bocaiuv,!l, 17&, --~-º 
·lidar .:.. SáJa 322 - Tél.: 2-7276, 

Dr. Ftaiitisco P~ Reimão 
ítebmeislêr . 

Bâ"a!I São Bento; 224 :""' Lº an#f -
8-'ii 3. ~ Tel.: 2-1543 • S. Paulo. 

· Dt~ êarlos Morais 
de Andradé .. 

llaa B<-njemim Constani, 23 - 4.0 

8lldar - Sala 11J - 'iel.: 3-1886. 

ÊNGÊNHfilROS 
Á111ador:êintrà dô ~~aó 
11~'6~ Al{Qtl1Tm'O 

&!Juitetura retigi~ có~ re.:. 
sidêneias CIO!etivas 

:""" ~ 8adaró. w. ,- ~ 

Dr. 'Vicentê . de Pàulo 
Melillo 

CLtNltÁ MEDICA 
Cons.: R. Àurconl, 3:! ~ ~;ô iÜiditr 
~ Ài,àrt.ó . 6:3 ';_, TiY. 4-ãsíi~ 
Res.: 4:v. Agua Bran~ 95 -

Tel.: ~-5829 

Dr. Ciunãtfo Andrade 
DOÉNÇÁS DE SENBOÂÃS -

PARTOS - OPERAÇÕES 
Dá Ben. Portügúesa, dá Matemi-

dãdé de S. PáUIO .. 
Côns.: R. Sénâdót Féijó ~- 205 .;.;,; 
Tá: 2~2141 ..;.; Dás i4 ~ 18. biStü. 

Sábãtfu : Dâs 10 às 12 iiom 
Rés.: Rua Ra.fael .ie Bàrios, 457 -:r~ 7-4.563 

Dr. llugo Dias ele Andrade 
'lrátaménto pté-ftatáJ tda criança 

·e da géstbte . do patto e ela 
~)._ 

CoM.: Ràa Llbétb Bádàl'Ó; 137 .. :
d$& 15 ~ 17 hs. ... TéJ.: :-mó 
~ Ru.a Thomé de Souza, 51'1 -

f!as 18 às ZO llS. - lei.; 5--4)565. 

Dr. Cêldtilio Botlrré>ul 
Res.: Lgo. §. Paulo, f! .:;.; 'Í'el.: z::zriz 

Cõ&;: Rua 7 de Abril. 235 -

D.as · % Ás 5 liorãs. 

Dr. Reynâltlo Neves 
de Figuéitetlo 

DO HOSPITAL DAS C~íNICA~. É 
SANATÓRIO SANTA CATARINA 
CIRUltGIA DAS ViÁS BILIARES 
cóós.: iíita Mài-totii; â4 -- a.ó àii
dar - FÓne: 4-8717 - Dás i4 às 

16 horas. 
Residência:: Av~ PacaElmbú. 104.t -

Foné : 5-2625 

HOMEOPATIA 
Dr. Arlur Rezendê Filho 

.Médico homeopata da ~ Ai,. P,. da 
Sorocabanà Diretor clínico., do Am
hulátório Bomeopético dÓ Carinó . -:-
Co1Í!i;: B. Senador Feijó. 205. - 'l'é
lefófté: 2·0S39 ..:. , B.es.:, -~-_&.°~~!,; ,-: 
Marear hora, das 3 às 6 bom; (1610 

telerone: ~~e 

, ._ .-"'<.-...- -r~· ,, . :~- .. 

. báP.t'a.ui.o, ~<!J:t~:_.1:tevereu-0 ue ff14~ 
., . . . . .. , ... --~· ··----..... 

Mariana f emiaioa 
_. :à~1_i~µ~~ rii$ illi_ . :tf l'- li:. a 
;r~ra;_ém;tL ~rl~;eii~: 
âtêm dó Râvmô. Pe. nt. Eduá.rdõ 
Ro}?~rto •. Dignissimc, Dire~r. i'iôk 
membros da Diretoria. é de nürherosas feitê~êntâfitéii dé pi a à 
uiiiões, os Revmõs. Pe. Jõãô Phée~ 
n;y éÍi:i. _êàfüargó e Silvã, Capêiã.o.;. 
dhêfe da. F.Ê.B. ê :i:>Irétôr do Eii
si~o Rêjjg!oso, é Pe. Vicente Ziôfü, 
bii;etor da Pia União àó Colêgio 
Sagrá.da :b~amiÍià. 

ô Revrilo. Pê. ;i?li~énêy, --éaiândõ 
aos Prflsel/-tes. àpr~sentõ~ agt'°d.déd.;. 
i:nêntoà_ em seu_ nozµe, :Íió .dê tódôs 
os caJiehies e so1i:iíiaoã àà F. É. B. 
p~Ía ' .. ~nti"ibUiç~ da. Fédêrã{iãõ 
Mari_a,na Feminina para ó exito dós 
empreendimentos b~efroa . riâ. 
guerra. Essa. ci>ntribuição. àe riori
cretizou sobretudo na reci~ do 
Terç0 de N(}SSll, Senhora na inten
ção dos expediçioiiarios,. e rio enviô 
de milhares de Terços ás forçai, 
<i tia · fütará.nl rui. Ítâliã. À noticiá 
desses einj)reéndÍi:nehtós clÍegóü até 
á Itâ.Ha, . ~àuàândó satisÚi.êã,o· ~ 
embora Ô~ Terços, ~m núniêrb d~ 
15 ·ººº se tivéssém. êxtràfiádo e 
rilõ ciiêgass~m ~ó s~ü 4é~t1ii9, clíé
ga.rãtii às Õrãçõ~. .Á. prova àã efl.;. 
éada, das_ ófãçõês eétá, :rio peqüêiió 
nüp.iero ê!.ê perd~ s{ittidâà . fi.~~6 
é?iêrc~to __ I>_ra.suet_tõ,. â::t>esar aàs m~s
sões ;u-düâã ctimprídas. Te~eü s. 
R~vl)iiL õoniêftfüriós ~bré à :i.iÜ~ 
p_ôrtiiliéla. dâ iii.issko dó êâí>elã.ó 
ml\Hzj- nâ gí.iêrrii., .. éifaiido éoii.i6 
exifüiiiíõ õ nômé aê :írrei õ}íiiliáó 
Alves da Silva, Capelão d6 Ü it j:; 
dà São Jôão d'El Réi que agõra 
désêànsâ. éhfré os brailileiroé que 
fitiaràin em Pistola. 

Ein àeguidá. S. R-eV!iía.. eO!nà 
Dí.fêfo1:' do Ensino Religioso; tez 
uni pediâ.ó âé Filhas dê Ma.ria: pé
diü cãtêqulâtàs. Most.rindo a gran
de necessidade de se éónibater· a 
i;híoranéiâ réligiôâa e âe aumentar 
os côiiheclilieritoá religiosos, só!ici
tou que o maior numero poâsivel 
de Filhas de Maria se interessasse 

. ·pelo eiiélnô feligiosô e /te. apresen
tassem 'f>ata trabálhar · éomo·. cate-

, q_1Hstas iiás ei;cola::i pr.imarias,. gfoa. 
s!ôs. e Jiaroqulàs .. · 0 sacrifj~io que 
farão nesse trabâlho· ,_ será, alta
mérité récômperisado pôr Deus. 

Prôssegtilrido a reunião, foram 
apresentados, duran_te o expedien
te, varieis itens dó programa a ser 
dêserivólvido durante este ano pela 
Federação Mariana Feminina. 

Foráni âs següintes as qtiéstões 
tratadas: 

i. (Jiúnt,ânba das 2.000 horas 
de adoráçãó: Para que haja um 
:tii.lmêro :ina!ôr de adoradoras a: Je
sus Sacramentado, no 4.0 saQado __ <lo 
mês, a Federação Mariana Femini
na vai !niêlar riêsté mês a éanip3:
rtlia das 2. ooo horas mensais de 
adoração . esperando que esse nu
mero sej~ atingido em maio, mês 
àé Maria. ·· 

2. Dia da ]!,ilhá de :&lâria - Ehl 
preparação ao dia dá Filha de Ma
ria, 1.ó domingo de :fuàio, a Fêêlé
r~ção f~rá reaÍ!zàf_ Ü1n Mdüó áil 

Mt~SAJ., 

n1-~:1~~~~ 

fi~!i~ 
Uiiiõe§. 

i~~~~h~~r:~ 
nóssà.ã leituras, â DitétÔrlã dâ ir~ 

5ff;~~· 
Leiturà.s. A :ffuãlidãa.ê desse Dé~ 
tamento . que terá. cotrió ~ i 
:kevmõ; Pe. ~iônt. será. dutiiâ: ·âat 
ô parecer e á ootà.<;ãô dôutrlii~ 
e mo:fa.Í para, éãda obrâ. êfu :t,ár. 
tuguês (pósteriormerlté êiâ c$ü:t.rlii 
tinguas, é divüiiãr u:nttdrm~füênu 
~é pil.fééêr, éiiiê séffit! dê iirtJii; 
taçã.o. . 

o ::àevriiô. :i?é. zfom a,hi êrita, 
as wôrmai:ões e inàiéâçséiti sotif• 
â. ôtganii.ãçã.o dó í:iJp~~htõ , 
sob~é ó~ tfübàiiióâ â. tMitzãf; ~ 
liéntaiià.6 ã :iiecesstdaàê àa fjrm~ 
çãõ ilê çoitils§õe.ê. eti:~~gãd~ a, 

. aiixiiíãi-, º ttãbliiiió nas :êfas ttttitlês. 
A aifo~õ â~s fiã±ê~éfes séí:Ã: f~tfà 
iõ-i- m~tií · dê fõííiàs -üUmeJ~ã.
d~. áistHbiiiàas ni.ensàimêiiíii; · :nrur 
q_i:W~. fueiii aa pâlav:rã. doüfrlnit; 
rÜ. á;; õi-ik.iiiâ:i;to, séi'ã: aàda ~m• 
pr-e üfuã peêiuen~ t!Af.a ae i,t;~ 
antigas e re6enteêl cõm ã: respéê, 
tfüi élâ.s.s!f!éàt;ão doutrl-1'.àri .. .a: . , 
mõral. 

Estes sã.ô õs três :t,nmê!tós it$,uf 
d:.5 Í,rõgrii.fuá; da :t>frêtórlã. dá. l!'~ 
d<iraçãii :M:ã.-dãnâ. l!'êminhiâ a. • 
d~eiivolvidô düfã:nte o córréíi.U 
a.rio. Êli;pérãinós que, pélà suà. opo~ 
tühíêl.áàe ates sejam Mm réeéfüdó, 
pelá.à F"ühãs dé Mariã ê.tri gerát; • 
Ú:nhàm :muito éxitó. 

HOÍtA SÂNTÀ- · .. 

No _próximo éi"ii 2á;. <lhiiü~ ~ 
lxi.do d;:. mês d'tá. d.é adórà;~i,'. }i. 
servado para·.~ .Fjihâ.Í! d~ :Mii.ii~ 
realizar-se-â, dás. i 7. -~ 'jJ hó}jü 
uma Hora Sa;tá. ... iregáda . fieli 
Revmo. Pe. Manuêí Cli-rvil.lhó Jãl 
Neves, diretor da Piá Urititó dê :k 
Senhora do Citrino <Íi Áé!Írriã.6[6. 
Cantará. o cpro da m~sriüi. PÜ 
Uriião. À Diretoria da l1'êdefãçã., 
recomenda âs Filhas dé Ma:Hi qtl, 
desde as prÍmeir~ horas à.~§sé füá; 
ofereçam su;,_s adoraç!Íes itâ _iritéri~ 
çãc, seguinte: retiros de càrnâ"lj.1. 

fR4COS'. . ..
ANIMICOS 

TOMEM 

811. enasa j · 
~'SI~~; 

G. d t•~ .. ~" .,.,., ..... ,, 
fAâRlêÂniõíl~Qs- ~~'*.t!P'Nl' I 
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São Paulo 
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- Santos Ltda. 
Ct.$ 20;00 

Onlbris diâriam~ntê cie hora em hora entre Sãô Pauió~sâü¼M 



o roteiro que levou a Alemanha... 125. o aniversário. da 
· · {ooxlqsik> d~ 3:ª pagina) . lho de Cristo nos eól:aÇÕ~ dos Escola Santa Mon1ca 

par desirtilt cómpletameált~ ~s ba• põv<>s.. . está (Conclusão dà. 1." pâg.) 
,.es religioso mm-ais dá sociedade, Ai do povo cuja direção conta ·hoje com H .clsse. e. 309 alu· 
do tstado e dó direito. Hitler cons- confiada a-os !deres ateus: "sob nas. Ao todo, nestes ultimos 22 

E tado a o poder dos ateus suspira o pov<> ! anos distribuiu 306 diplomas, e 1re-truiu fofire tal tetr.eno O . S 
11 

: od I Pa"OU p·,-_., ft primeira. ,.,..munhão · ,,:.,.1· · · N~ .,_ • por s1 sob o p er dos ateus o povo ca • ...... .. ..,.,,... cioila'l 90Cía tsta.. ao au.m!Xa ,1 .933 crla.nças. 
este Estàdo criou decretos e em decadencia." 
pri~ de. seguttinça e campos de A partida· da• reforma protestan-
concéntração c:rotra todos os pa- !E-, tem a A4etna:iha trilhado para 
triotú 1êal$, qeíehSOl'és da moral a perdição e tanto se afastou de 
crl$tà. N5ô admira tambem 'lue Deus e dá verda,1 

·-~ Igreja que 
Hider gritasse com iirtpertinencta; são bem fu·ndadas as duvidas acer-
"'Ttitlo qtlé é util á Alemanha e ca de seu resurgimento. Os assim 
~rmittdo." chamados circu1os e fatores cult~-

. · d Ni.etzsche: "0 rais cairam vitimas do néo-pagan1s· 
Ou.çamós ~ a . -o, mal, que, alem de da Alemàllha 

Çl'isÚatt~ó é uma. nodoa vergO- ... 
-'-Q5& lia b.istot.ia": Chega a pro-. já Í!nvaditt outras- nações. A sua 
_. An · · " A l ta '\l'Ítoria torna.ria. sinistro o prog-
clamàr-s~ o " ticristô • u I nosticO sobre o destbo do Velho ,:;e Nietisch.e contra Cristo_ forne- , ~ f' 
... Mundo. Em tal caso, a razao 1ca-
.,.;.u ·ª .Hitler material teon.co para S 1 ·ando _,. ria com O. peng er, presag1 a mobilização d.e sua doutnna :par-

. " 1 d O seu aniquilamento. • 
gida.tja amoral: a mora os se- POr outro lado, não ha duvida 
ilhores" (Herreninoral) de Nie- que e:<:iste um caminho de salvaçã, o 
t .:sche, toi1nou-se "amoral" cOrh d ,__, " contanto que o Velho Mun o, apos Hitler,· a "Vóntadé do pvuei: a lição dos 11ltimos tempos, reco-
(Wille zuf Macht), ó man!o enco- r.ihe,a sua situação fatal e volte a 
bridor do barbarismo, o sadismo de fazer do Cristianismo o amago de 
Himmler disfarçou-se no "Supei·t sua cultura, hoje tão artificial e 
homem" (Uebehilensch) e Goelbbels superficializada. 
escollieu o lema á "tra.nsvalorização Então âpésar de Spengler e das 
de todos os valores" (Umwcrtung afliçõ~s que os flagelam, 0 Velho 
aller Werte) Rosenberg, o ex-minis Mund<) e t~bem a Alemanha hão 
tro de cultura do Reich tentou por i::ie reviver e de persistir. 
pratica o odi0 anti-cristão de Nie· 
tzsche. Zombava do Sinal da Cruz: 
E' preciso que o sii!lal rebaixante do 
i!!deu crucificado de eclipse das 
terras germanicas." O sinal ficou, 
eclit>satam-se aquels que o ataca
tam. 

O sàbi,o americano . Griffith Tho
mas . queixou;..se ha trinta a,:-ios : 
"Da Alemanha nos vieram, durante 
o seculo 19, os ataques mais deci
. dld<>s resistentes co:rtra a pessoa 
de Noss0 Senhor Jesus Cristo". 
Desde Strauss, a corrente principal 
da ideologia alemã visava enfraque· 
cer a. de$truir a fé na divindade de 
Jesus Cristo é dé levar ao es<ji1êci
menw o misterio d-e $ua Paixão e 
MO'i'te, Hoie em dai é raro o teo
logo protestante que acredite no 
d~ das duas hatureias em Cristo 
A teologia Protestante alemã repre 
senta um sistema baseado sobre o 
iicionalismo, do qual se excluiu o 
~c>hrenátur;tl. Infelismente é ver
t!~e QUé :â Alemanha cóntribuiu 
mai$ para a clestruiçã,o dá fé no so
bri'nafora1, q11é o co:ijunto das na
(ôes que se dize mcris'ãs. 

5 - CONCLUSAO 
Para on<ie levou este odii;, de 

Cristo àq povo (llemão? Quanta 
desQ'l'rt<'Íl 11,e trouxe a CTUZ gamada 
4:le Hitler? 

Leritbremos aíinda que o Comu
ttismo tambem se baseia sobre uma 
filosofia ateista e anticristã. Os 
seus ÍT\1tos são tão desastrosos pa
ra a liumanidàde quanto os do na
efonalismo. 

Segundo GladstÇ).,e, ha apenas 
um grande problema a solucion"r 
11esi:e mundo: implantar o Ev:ange-

federação das CC. 
MM. de S. Paulo 
II CONGRESSO DE DIRETORES 
DE FEDERAÇÕES MARIANAS. 

DO BRASIL 

Em janeiro de 1941. reuniu-se 
llP'Sta Capital o I 0011.,a,oresso de Di
retores de FederaÇóes Marianas do 
Brasil, conVoeado ,Pela Confedera
ção Nacional das Cong.rega.Çóes 
Maríanae. As decisões e postulado:s 
daquele primeiro conclave de diri
gentes do Marianismo brasileiro 
foram distribuid<>s a tôdas as Fe
derações, dePois de submetidos á 
aprovação de S. Em.eia. o sr. 
Cardeal D. sebastião Leme, do ar. 
Nuncio Apostolico e dos nQSsOS Bls- · 
Pos diocesanos. 

Agora, acaba de realizar-se no 
Colégio Arquidiocesàno, o ll Con
gresso de Diretores, tendo o con
clave a ,duração de 5 dias, de 22 a 
26 de Janeiro. 

FESTA DE ENCERRAMENTO DO 
ll CONGRESSO DE DIR.En'OR&S 

Realizou-se no dia 26 de janeiro 
no salão de Reuniões da. Curia 
Metrepolitana., a festa. da encerra
mento do II Congresso de Direto
re,. de Federações M(U'lanas . do 
Brasil, nela tomando parte os Con· 
grega.dos Marianos cm capital e 
artedore~. 

Em torno da Escola, desenvól
veu-sé toda uin â flor,i.ção. éle o'brâ,S 
,paralelas âÁ suas atMidades nor· 
mais. . . · 

Nas paroquias da . :Bela. Vista é 
da O<msoiaçáo, realiZoti-se Uli1 in
tenso trabalho de catequese. Ntw 
mesmas paroquias, os elementos da 
Escola trabalharam ativamente pa· 
ra a "Obra dà. Consagração d!l.$ 
F'atnilias ". 

Floresceu ainda. á. sombra da Es· 
cola uma Congregação Mariana de 
antigas alunas, e a associação das 

. Antigas Alilna.s de Santa Monica. 
l)êsenVolvehtl:O-se por varias Pa.· 

roquias _ Vila Anasta.cio, Vila M;l· 
ria Zella, São Gonçalo, etc., a a.çao 
ci:.tequetlca da. Escola, começou . a 

, funcionar desde 1.930,um curso cate
quetico que chegou à diploril.àr 1iU· 
merosas turihàs de càtequistns .. 

Esta iniciativa por sttà vez evo
luiu de maneira. a se transfo1-mar 
ettl utn centro càtequetico qúé, do
tado dos meios da ação malq lllo• 
demos, organizo\). . uma. . ex~ição 
permanente. até hoje semPre muito 
visí.tada pelos q\.íé Í)rdcurâm ct}lo
cár a. êatêg,1.1ese. á a.lturtl. 4c/S . pro, 
gresoos da pedagogia. , ·--· ·· ...... _ 

~ . 

E' hnpoS!!ivel falàr de ta.ntl!l;s e 
tão .frUtifetas inicflàtivas. sem 
mencionar de Um modo todo ,par· 
ticula.r a R. Irmã Lourençà; Reli· 
gi0sa modelar, de. uma cultura, piE:· 
dade .e zelo imvulgar, . a a Ii'llla 
. Í,oureriça é, ã,o inesfüo 1iéf1'it>6, dó,tá.éla 

de uma . personalidade verdâõ.e~ 
mente predestinada pai:a a forma98. 
e a direção Vivia inte~enté, ativa 
de umà. atividade calma, metodica, 
contagiosà, elà esta ao . corrente 
dos movimentos mais recentes e 
atuais do àpostolad~, e se ~f-0rça 
Sf,mpre no senti-do de melhoiar. tu
do ctuanto brota d,e seu,s, .esforç~s
So bretudo na. cruzada 11:úcaristlca, 
à R. Irmã :Lo'urefiça se tornou !,lm 
dos fatores mais mareantes; da 
1·ecrtst1aniza~o de Sã.o paulo. 

A 5eu lado, a figUra discreta e 
zelosn. da Irmã Aline rePre$ent6\ a 
tipo de uma colab:»"a,d,()ra. encaz. 
de.liça e valiosa. 

Estes são dois nomé9 qtiê' dt=!vem 
figurar ein plàno muito c~mtral, 
em tudo quanto alga respeito a 
obros de tal maneira salientes e 
benemeritas. 

ULTl&10 DIA 
SENSACI01ill~ 1 

• . t. 

~Ri·1AJlCA ÇõU. 

V.en~ã Es-iêciaf ~e Verão 
RETALHOS EfSALDOS 

º
.... . .-- . ·.·~-·u 

CêlSlêlO ''L. nica 
Rua . Direita, · 162-190 · 

do movimento Jócfsta. Desdê en
tão as reuniões, tardes dê t'órina
çã~. recoleções se sucederam nos 
locais de Sli.nta. Moi!Íca, . tàntó para 
J. o. e. F. como pâri J. E. o. 
F. e J. I. e. F. 

Sei!do auprlfulda à Ê~eoÍà, ,de .. , 
corte e costura, logo depois to
ram cedido$ os locais em que ela 
funcionava â J. F. · d. pàra aí es
tabelecer pi:ovlsorlaménté o seu 
Secretarl3.dó, que · funcionóu nesse 
:recinto atê os princli>ios de 1938. 

Para. auxiliar o movimento de 
A. é. Feminina à Diretoria. da. 
Escola Santa. Monica. organizou, 
desde 1935, uma ,livraria de obras 
sobre A. e. e Acã.o Soclai e edi
tou diversas brochuras sobre o 
assunto, ao mesmo tempo, nunca 
abandonando sua obra mtl.1:;i cara: 
a Ca.te<i. uisil,ção; aéréscentanclo a 
eseas ediç(}es cateçiueticas e a ven
da cie material pedàgoglco de ca
tecismo. 

tiaà~., Nêsse inôiiiéiito, cértãmeme, 
nintút!tti. ptiàlã. . pre~er à exteu$ão 
que ~ta obra tio iiüznUàe, th 
fesfrltitida. no· pfliiáipfo, fa; tomar •. 

.AtU1i.1:mifütê, ij ~~~~o, 11;1ça.. 
ib.a.àb · nas áepêh<tençlM 'do <Me
~lq, ê:.i-ua.,M:i.r4i.iii eia i>arnnlé\~ 
:n 1 6tldê fünçtó,na.r~ auceSijiva
fueiiH,, a É~éê;ila de Corte, êo1áti.1ra 
e Boi'dil.di;>s e o Secí-étãríâ.do 4" J~1 
F .. e.,' ê$ti)ndijti suá. pívpria. aclÍo, 
:tHilâ.à suâs êáiç~ orl~ntaçóe11, ete. 
não ilomêiit~ âttil.vb ~a .Arqw.4.io
ces~. mM põr tõclo o i3ras.ii. e 
óctipâ, · nõ seü tia.bailio. 4 ~9ti;io
sa.a e 3 lelsas. .;,_ ôis iruti;,• sao 
á<Jffliravêls! CPa.ra. .mais a:mi)íoa 
deW:r.êi;'i ilóde-se consultà.r o "Hfa. 
tóriéo à.õ Seéi'etarlado Ár<ni1d10ff. 
sano ai e. l!J. I. de Sio P:;i.uio">. 

ASMA. PÍ\ONQUlT.ll}S D.li} AJJUL1'0S E ClUA.NCAS ... lUUJ. 
~,\!J,'ISIUO - POR DE OABljlÇ.4 01\0NIÇA, etc., et1> 
... 'l'rat~eDto por c,q1;1üilto de ~ iltal"lllJatf~a 

As obras pré-citadas, pi·epara
ram sem o saber, o terreno para 
a Ação Catolica. De fato, o mo
vimento iniciado com á. mQ.ioria 
dás moças que seguiram o curso 
e.e (:ateçiuistas e com alunas anti
gas do éolêgli;i, grupos que acom
panharam em 1932,. ás Conterim
cias sobre Ação Social de Melle. 
de Loneux, lente dll- Escola Social 
Catollca de Bruxelas tomou uma 
fcirma mais definida' no fim de 
1934, coín a visita de MelJe. Oris
tlne de Hempt!nne, Pl.'esldente ln- : 
ternaclonal da. A. C, J • . F. · 

A Escola. Santa Monle(I., d~sde- .:SÊc.RÊTARM1fó D,'\ CRÚZADA. 

Nãõ põàémós terminar e•te e3pt
tU1ô, 1:1éni ai>ontàr a 1m1,nde pli\l'te 
qüê tõmó~ a lllséoia. âa.útà Monica 
ê o Séérew.rliMl.<> d~ é •. E. i. ;no 4.• 
Conip'eãiiô EucarlsHco. Nacional de 
Sãó Pauli;, ent 1942. Tódó1;1 · Q$ Jo
cats trànsformaram~se . em êxj;I~ 
~óes c!l.teqú~tlêas e àa. éi'\i:z~dã. l!lu
cãtistica. Int~titlt, .. exPGsiQ~êá ~ 
qúé :fotà.m vJstti~M àuràhtã êües 
dias, por ~nâe numero àe Biil:i;i(>s, 
Sacerdotes· · itelfg1o§ãs, Cãteqüistu 
de to<:l<i o B~. Oo Cruzados Qe 
Santt\ . ?tiontctt .$>4*~iji ôti. p~pel 
sà.11,nt• nas tmM · (l-· eq .- · · 
orgiM)i&adM ~. ~n:es,o, 

ltledlelna P081tlva de combate ãe càli.iiú e i:lllt! 
tl911 lll~to~ -~ata•1P1to11 .PG~ proceu8- raptdo11 p~ t~u u m,olêstla• 
llí~A.§, NER'VOSA§. ]!jij:NTAI§ é para a.o da PELE. de earuia fntel'Da 

. . -· - ··o k . A R A U J O L O P E S 
R•• .Jt[~. uii .... S."andaz - ~ ~ - ~:, ú G J.one. 
8à1>Á4Ó dM ãf ,b 12 Ílórà•. Fone1 4-2208. -- Réa.1 Avealda POlillliMa. 938. 

Ji'Olfila G-871~ - 8&0 PA11LO. 

ESCOU TtCNICA DE COMO.CIO 
DA 

Academia Mariana 
(Sob fiscalização federal) 

Rüà &ttão de Parana.plaeabà. -.Q ~ 
ClTBSO JM-$1Có Ê óíNa~l/U, 
CVB~O . . Ti:C~"ICO · PE C()Nl'àBI.lJDADB, 
CUBSO :OE OON'.fÀDOR Ál>AJ.>T.i\DO .. 
O.s exames de adml$sâo reaUzam-se em fevereiro. Matri~ 
cuJàs abertàs para o curso de ad~são. Seeções masculinas 
e fefuJnfnas. · · 
Notâ : O ·Cilrso Comercial não é reservada exclusivamente L .. ª. os Co.ngregados. .Marianos; oferece, pórein, vantagens inS\l.· .l!. peravels 808 ine3%Xlos, assim como às F1Ulai de ~. 

·'··-·•......... . ·.,e.. - - •'. ,, 

,, 
-

1935, torn1;1u-se a sede do movi· 
mento especialmente do setor _da. -
J. o. d. F. - Foi em Santa Mó
~l(l{I. qµe l!lª r~iI:zou Q primeiro 
retiro fechado 4!1- J. 0, C. F. çç,m 
a presença de 84 operar!~; é.ste 
retire edificante sob toçlolJ Olil p1;m
tos de mta fól o ponto de partida. 

Meút~~o a'U,XQiar J10 · fnt,l• 
,, ·. .cento da sitiJ.1$ • . . . ·, 

a ·e 

l\l:aà, del;lttt,s o~ra.1,1, a Jn!M» pu
jante ê sem. duvida o Secreta.r.i~o 
da. Cruzada. Eucarlstica. 

A êruii.wa l.iht~rlsUca· c:1ª8 õrt. 
ançM, hlielada na. · Pa.roq\il(\ 4!l 
B.éJa Ylat{l. na lil!lçola Santa Mollt .. 
cà. e na Paróquia da Consolação 
em 11127, pi-Qgi'édlu. Atta.ldos pelo; 
result(l.(los del!SS, obra tão t.-utuosa 
para a fonn~ão inte~ni.lmente 
crl$ti[t <IM cn\\riças, !l\n·glrtijn ou .. 
tr93 j;lentro11. Foi então (em fins 
de 1927) que qa .RR. J?'f". JG1aut
tas pe,,Ür(l,m â I;)ireç{'I,;;, dt1. lll11cola 
santa Monica par1:1, orrimtza.r nos 
i.eus loctl.ia um pef;lu<ino SeQreta.-

•. DEVER ug TODO& 
OS CA~OLIOOS 

MOÇA 
Casa de àrtigos religiosos prôcura uma éie 

1_4 a 16 anos, para caixa registradora e baleio.,, 
Rua Quintiho Bocaiuva ll,º 246. · 

__ --. . .... - -~- ···~ .. 

-~ .... ·, - ~ ...\ ... 

Auto--Viação Brag~ Pa• 1 
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ANO XIX 1 São Paulo, 24 'de Fevereiro de 1946 1 NUM. 707 

No campo ~e concentração ~e Haaren 1 

A vida. dos prisioneiros Colaboração nazi-comunista - Os 1 
Sacramentos nos campos de concentração 

Ilustre Religioso holandês, de 
passagem por nossa Capital, pres
tou interessantes informações acer
ta da situação religiosa dos catoli
:es de sua patria durante a ocupa
:·ão nazista. E' o Revmo. Pe. Oo
tredo Spiekmann, Provincial dos 
RR; PP. Sacramentinos da Provin
~ia Ratava. 

O Revmo. Pe. Gofredo Spiek
mann teve seus primeiros contac
tos com a policia a propos!to do 
batismo. que se recusara ministrar 
a uma chança nazista. 

O Episcopado Holandês proibira 
severamente que se concedessem os 
Sacramentos ás , crianças nessas 
condições ... Fiel ás suas õbriga,;ões, 
Sua Revma. manteve sua recusa, 
atê perante as autoridades poll
~iais. Soube, entretanto, enredá-las 
l.e tal maneira com suas insinuosas 
&xplicações· que acabou sendo solto. 
ião sem ter ouvido antes a "inju
'iosa" apostrofe: "O senhor ê pior 
lo que' um jesuita". 

RE.FEM 

N"âo tardou que o Revmo. Pe. 
Gofredo Spiekmann fosse nova
mente preso, desta vez como refem. 
Os agentes· da Gestapo pen_etraram 
~m sua residencia, que examina
:am com a maxima minucia. Em 
ierto lugar encontraram um _gran
ie deposito de viveres, o que pro
vocou deles censuras e risos sar
~asticos. · O Revmo. · Pe. Gofredo 
Spiekmann lhes explicou. que aque
les viveres se destinavam aos po
bres da paroquia. E deante da.ln
credul!dade dns agentes policiais, 
convidou-os a comparecerem á re
sidencla\ dos numerosos pobres so
corridos pelo convento, fazendo en
tre eles um rigoroso inquerito. Os 
agentes recusaram. e em materia 
de prepotencia, limitaram-se a 
Infligir ao Pe. Gofredo Spiek- ' 
mann desgosto todo moral, mas 
atn,da assim m u!to considera vel pa-
1"a um Padre zeloso, de o obriga-

. rem a tirar a batina, substituindo-a 
por outros _trajes, para partir para 
o campo de concentração. 

No campo a condição do Pe. 
Gofredo Spie

0

kmann era mer{os mâ 
que a dos "criminosos" politicos. 
~unca foi espancado. Mas quanto 
ao mais, partilhou do duro destino 
dos demais prisioneiros. 

VIDA DE -SENTENCIADO 1 
Pela manhã, distribuiam-se duas 

fatias de pão preto. Ao melo-dia, 
uma sopa de repolho cosido em 
agua, de tal maneira repugnante 
que em geral era recusada. Ã no!~ 
te, outras dlps fatias de pã~ · preto 
completavam esta magrissima ra
ção. 

Os maus tratos infligidos aos pri
sioneiros ocasionaram a morte de 
um grande numero deles. Muitos 
pereciam. E' curioso e impo_rtante 
notar que os nazistas incumbiam os 
prisioneiros comunistas de chefiar 
as turmas dos demais sentenciados, 
dando-lhes em compensação por 
este triste serviço al!mentação me
lhor, e tratos mais amenos. Destes 
chefes de turma desejavam os na
zistas a maximà crueldade contra 
os catolicos, Sacerdotes e leigos. Os 
comunistas não punham duvida em 
atender ao pedido, e maltratavam 
de todos os modos os catolicos. "A 
morte dos Padres é nossa vida", 
diziam. Al!ás, esta folha está. se
guramente informada de que este 
satanico regime de uma colabora
ção nazi-comunista existiu no ta· 
moso campo de concentração de 
Dachau. 

OS SACRAMENTOS NOS CAMP9S 
.DE CONCENTRAÇÃO 

O movimento de· resistencla con
segufu · fazer penetrar p_or meios· 
maravilhosos, pão e ~inho no cam
po de concent_ração. Assim, os Sa
cerdotes podiam celebrar o Santo 
Sacrificio, com imenso conforto 
para si e para os demais. O pão, 
·por exemplo penetrava frequente
mente em capsulas de remedio. Co
mo se sabe, uma quantidade, mes
mo pequena, basta para o Santo 
Sacrificio. Tambem· chegaram até 
o campo folhas de Missal. Assim, 
tanto quanto necessario havia os 
meios para a celebração'. 

Evidentemente, enquanto os Sa
cerdotes celebravam, tanto eles 
quanto os fieis estavam expostos a 
toda a sorte de riscos. Por isto 
mesmo, procuravam disfarçar· o . 
mais possivel a santa ·cerimonia. · 
Celebravam nos cantos dos refei
torio omitindo tudo quanto fosse 
dispensavel e arriscado cercados 
pelos fieis postos em àtitudes fa-

Expe~iente .·~ a e ú ri a Metropolitana 
ülA 13 DE FEv EREJRO . DIA 19 FEVEREIRO 

Mons. Manuel Mc1relles !•reire, 
Viiar10 Geral assinou o seguinte: 

LAPELAO - das Re11g10sas 
.Lrmãs de Esperança, com res1den
c1a a A,ameda Glette 444, em favor 
do revmo. Pe. Aurelio Fraissat; -
da Casa de SÍude Santa Rita, em 
favor do revmo. P<;. __ Miguel Durr; 
- do lnstituto das Fiihas de Maria 
lm.aculada, com reside:ic1a á rua 
Padre João Manuel, 359, em iavor 
do revmo. Pe. Aníbal Gravma. 

PROCISSAO - em tavor das 
paroquias de São Roque, Cabreuva 
e Vila Regente Feijó. 

Con ego Aguinaldo José Gonçalves 
auxiliar da Vigararia Getal, assinou 
o seguinte: · . 

Db.Pl~NSA Dif:' IMPEDIMEN
TO - em favor dOs oradores: Izael 
E!ias Alves dos Santos e Tereza 
Feijó, Armando Portá e Aida Por· 
ta, Ar:ialdo Arcuri e Eleonora Wan· 
~a Nardi, 

TESTFMlJNHAL PARA CASA. 
MENTO - em favor dos oradoes: 
Nel~on Karrer, Armando Paschoalia 
Anton;o Amadeu .-Mesquita, Sebastiãc 
Vieira da Silva, Raul Gomes, Jl:1za-
~ Candido de Moura, Ginez Guir 
rado FPrnandes Junior, Renato Eleu. 
tfrio, Gemente f.·or:iaciari, Antonio 1 
'rutamo Nakano. JOrge Morangon e 
~ro de p.ai,r.,.. 

Mons. Manuel Meirelles Freire. 
V igari0 Geral, assinou o seguinte: 

VIGARIO COOPERADOR, da 
paroquia de Vila Arens-J u:idiai, em 
favor do revmo: Pe. · BertWino 
Goeker SDS; da paroquia de .-,. 
Agostinho, em favor do re••mo. Pi; 
Agapito Gregoro Alonso; da paro
quia da Aparecida em favor dos 
RR.PP. Antonio Penteado de Oli 
veira e Carlos Fridolino. 

PLENO USO DE ORDENS, por 
tJm ano em favor dos RR • .PP fr. 
Basilio Beune, Bru:io Pokolm, 
SDS, fr. Emilo der Beke e fr. A
driano Geraldo Teixeira - por quin-· 
ze 'dias, em favor do revmo. Pe
Ernesto da Cunha Veloso. 

FABRIQVEIRO, -:la t'aroquia .de 
Vila D. Pedro II, em favor do rev
mo. Pe. Carlos Giele. 

BINAÇAO, em favor dos RR. 
PP. José Wild, Bruno Pokolm, 
Bertwino Goeker e fr. Clemente da 
Costa Neves. 

CONFESSOR EXTRAORDINA· 
RIO, das Religiosas D:imas Ingle
zas, com residencia á rua 5a:ita ;'.i· 
ta 202, em favor do revmo. Pe. 
Rodolfo Stuffertz ofm. 

CONFESSOR ORDTNARTO· 
das· Religio~;i~ rlc, Carmeh de '3-

• (CQnclue na 2,ª pAg,) 

cllmente dlsfarçavels caso entrasse 
um vigilante nazista. 

Se bem que, como é obvio, sõ 
os catolicos participassem dos Sa
cramentos, ê de se notar que li. 
presença dos Sacerdotes foi um 
grande bem para todos. Mesmo Ini
migos dos mais irredutlvels de nos
sa Fê, como judeus e protestantes 
empedernidos. pro~uravam os Sa
cerdotes catol!cos, nos momentos 
de desolação, com eles se abrindo 
sobre suas maguas ~ recebendo 
dele.s palavras de a'ireção e· afeto. 
E' facll conceber quanto bem daJ 
terá. advindo., 

Foi assim que se formaram nos 
campos de concentração amizades . 
duradouras. Atê hoje; petlodica
mente, os membros do campo de 
Haaren se reunem, revivendo jun
tos as perlpecias â que estiveram 
exposto:,. 

E' preciso acrescentar que essas 
perseguições trouxeram não pou-· 
cas vezes ocasiões gravlssimas de 
apostasia, e que a guerra atuou de 
modo muito desfavôravel sobre a 
moral!dade dos holandeses. como 
de todos os povos bel!gerantes. 

E, assim, a caridade cristã nos 
recomenda que, quer com orações 
quer com esmolas, de todos ·os mo• 
dos procuremos apoiàr aqueles que 
sofrem as terrlveis consequericias 
da guerra, na Europa.. 

C. M. DA 
·CONCEIÇÃO 

ANTONIO 

IMACULADA 
SANTO 
PARI 

E. 
DO 

Em Reunião Geral Ordinaria da 
e. M. de Sto. Antonio do Pari. 
realizada a 6 de janeiro p. P:, fo
iam nomeados pelo Padre Diretcr 
:aevmo. Frei Graciano, o. F. M .. 
e solenemente emJ:l(>Ssados em Ses
são plena no mesmo dia, os Ofi
cisa que regerão os destines dest8 
Congregação no decorrer dO . ano 
de 1946: Presidente: - Domingos 
José Martins; 1. º Assistente: - Os
valdo Luiz; 2. 0 Assistente: Fran
cisco Lindo; 3. º Assistente: - Luiz 
Gonzaga. Dias ·de Almeida; 1.º se 
cretar10: _ Domingos Laselva; 2-º 
secretario: JOsé Alves; __ Lº 
Apontador: - Moacir de oliveira; 

. 2. 0 .Apontador: - Humberto .Ama
ral; cronista: - Mario D 1Annun
z10; Leitor: - José Bueno Assun
ção; 1. 0 Tesoureiro: - Nestor Mu
niz; 2.º Tesoureiro: - Wilde Mon
teiro de Moraes; 3. 0 Tesoureiro: 
Otaviano Favoreto; · Mestre de No
viços: - I.,eona5 Beividas. 

DePartamento de Arte e Cultu
ra: _ 1. 0 ,Bibliotecario: - Anto· 
nio pinto da Silva; 2.0 Biblioteca.
rio· Francisco santos Friães: 3-º B1-
bliÔtecario: Rafael Bocuzzi; 1.º Au
xiliar Côro: _ Mario .doe santos 
Ferreira; 2. 0 Auxiliar Côro: - Jo
sé Nunes: Diretor (l€ral do

0 
Co!po 

Ceni<"O" - Lu!z Barone: 1. D1re
t.or Palco: Joaquim Fonseca: 2. º 
piretor Palco: - Sebastião san
tiago. 

Depart11mento de Esport~: -
Diretor Geral: - José Flormdo: 
Secretario Esportes: - Agostinho 
Artm:o: Diretor pjng-Pong-: Alvaro 
r'e CamPcs; Diretor Xadrez: 
Henrioue Barbosa; Diretor Bilhar: 
- João Pinto; 1. 0 Diretor Bol:3-
ao Ce-•to: - Eugenio Silva: 2.º Di
retor Bola ao oeeto: Wllken Pllon. 

CongrP!raÇão dos Mehore• (Dire
toria): Diretor Geral: - Stef~~ 
,Tianqulto: Presidente: - Sebastiao 
Pinto da Silva; Secretario: - José 
.Tfar,ulnto; Tesourdro: - Romeu 
Guilardi, Apontador; José A,gune
ra: Blbllotecario: - Gabriel Fer
T'anrl<>s: Instrutor: - Marlo D'An
nunzio. 

DcPartamento de· Assfatencia So
da! __ Presidente da Conferencia 
v1centinri Imaculada Conc~ição: 
- An5elo Fernandes; presidenJe 
da Conferencia Vicentina Sao 
Luiz Gonzaga: - Pascoalinc Viva
qust; Presidente da Conferencia Vi
centin"' D. Bosco: D. J. Martins; 
Presi.:ente da Conferel;lcia Vicenti· 
DSL S. ~r.izo: - Fra.nclsco Lmdo •. 

Guarnições 

de mesa da 

Ilha da Madeira 
Apresentamos riquíssimo! 

conjuntos em linho parà 

chá e jantar com artísticos 

trabalhos bordados à mão. 

. . . 
• Exposição n~s · -.lttlnàs e ttoà 

, . ··. "'•,•• ,: .· 
piões da terceira .sobreloja. 

CASA- ANGlO~BRASILFIRA 
Sucessora de MAPPIN STORES - S. Paulo 

O primeiro Capelão norte-americano a 
rece~er a Me~ama ~e Honra do Congresso 

WASHINGTON - (S. H. I.) - o Revmo. Pe. Timothy Joseph 
O'Callahan, s. J., antigo professo!'. de Ma.tematica do Colegio Santa 
cruz, em Worcester, Massachussetts, que esteve no Brasil a bordo do 
"Franklin D. Roosevelt", foi o primeiro Capelão militar norte.:.ame
ricano, em toda a historia ·dos EE. UU., a receber a mais alta con• 
decoração norte-americana: a Medalha de Honra do Congresso. 

o Padre 0'Callahan, capitão-tenente da Marinha, recebeu a 
Medalha do Congresso, como .reconhecimento da Nação por seu he• 
roismo a borcio do portaªaviões "Franklin", atacado por "damika
zes" Japoneses a 19 de março de 1945, no Pacifico .. Uma bomba dE 
250 quilos explodiu sob o convés de voo e ou.tra .explodiu no convés· 
hangar. Poucos momentos depois o porta-aviões era um inferno de 
chamas. 

Os aviões, postados no convés e carregados coin bombas e mu
nição, explodiram; milhares de· galões de gasolina incendiaram-se e 
100 toneladas de explosiyo,\,, ·ein·,c~!l,mas .:em. virtude da explosão, var
,riam o· navio <ie popa á proa, ceifando as .vidas de muitos homens. 

Durante dez horas, o Padre 0'Càllahan tomou parte ·destacada 
nos trabalhos de salvamento, cuidando dos- feridos e dÓs moribundoSi 
bem como organizando. grÚpos de controle dos danos, ora. conduzin· 
do um grupo isolado em qualquer cabine sob o convés para lugar se· 
guro, ora comand.ando. oficiais e marinheiros -no serviço de combate 
ás chamas. · · 

Um dos oficiais comandantes . da belonave disse que vira o Ca· 
pelão arriscar sua vida em dez ocasiões diversas, durante a luts 
pela salvação do navio. Ocomandante do "Franklin", por sua vez, 
considerou-o "o homem mais bravo que já vi em toda minha· vida". 

A tragedia do "Franklin", que sobreviveu á sua maior prov:i 
marítima e navegou adernado 12 .. 000 milhas até o Estaleiro Naval 
de Brooklyn, foi objeto de inumeras historias eín conhecidas re'Vis
tas norte-americanas• 'e, em cada artigo, o Padre 0'Callahan e sui 
parte nos trabalhos de salvamento; éonstituira:in o tema central. 

Em seu regresso aos E}l:, UU., o Capelão rece1'eu inumeras hem 
rarias, inclusive a Cruz 9á Marinha. : E' ele filho da Sra. Alice E. 
0'Callahan, de Cambridge, Massacbussetts. Uma de suas· irmãs, 2 
Irmã Rosa Maria, é· membro da Comunidade Maryknoll e serviu du· 
rante 15 anos nas Filipinas, onde est.eve interriada pelos japoneses. 

o Padre 0'Callahan foi· professor de um sem numero. de insti· 
tuições jesuíticas, alem do, Colegio Santa Cruz. Entre: outros edu
candarios onde serviu destacam-se o Colegio de Boston, a Univer
sidade _Georgetown. e . o. Colegio Weston. Rece1_1t~m(!nt_e _foi .. nomeàcSQ · 
""..wlltl dQ1I Veterano& ~-am8:,J_CP'.QOS 4a -~ $!!f..rti. .J4.un41al-.. ; 
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'.Ainda ná.o conhecemos o texto 

110 discurso proferido na quinm
!eira. pp .. -pelo, ·RéYmo; Sr, Pe. 
Arrudi;í, ~ám:,>,l'.i,'l, de~utado por Per
nambuaj; ·ri.?-· .Asaémbteia ·Constl· 
tulnte. se#i é~j:;irf;ô disto, não 
~pdémos _â.é~i.~ -~m . alg,Ín.~ l"E'pa• 
1roa os · C?~nt_~:ri.ó_s ~u.e cer-ta. iin~ 
, wensa d~~ Ç,apU~ .r~k _a xi>.sp&tt... 
}re tal disc_u~ ~ 

... " 

O nevmo. Sr. Pe. Arruua Ca
inara é um distinto Sacerdote per
nambucano, que jâ foi deputai:l-:> a 
Ccinstituinte de 1934, na qual atuou 
com b.rilho e eflcacia, em favor 
das reivindicações catol!cas. fo"acer· 
ilote zeloso e parlamentar .lü ele
vado procedimento, ao 1nesmc tem
po que na tribuna da Assembleia 
IUtava pela causa da Igreja, exer
:ia o seu min!sterlo espiritual no 
l~io de .Janeiro, fazendo uso da p,i-
1.ivra, com frequencia, nas cerimo
nias :religiosas da Capital do Pafs, 

.,,,...,1:-- ~,;;.inae··êi'á'"'·b\fM\?r6''6f3iW·~e'fii'l'"'a:~-ã'ão: 
Estas qualidades o indicaram â 
consideração .de seus pares, que o 
.elevaram á vice-presidencia da 
Constituinte. 

Tudo isto posto, tudo leva a crer 
Que o discurso de S. Revma. não 
se. tenha afastado da nobre tradl
cão parlamentar e cristã que ceirca 
1eu nome. 

•••• 
Certos jornais disseram, escanda

lizados, que. o Revmo. Sr. Pe. 
.A.rruda. Camara "des.compôs" os 
~omunistas em .termos exaltado.a e 
,lnêórive1Üêntes. E se melindraram 
é'õin-isfo· como se .·a -pretensa "des
cômp'.ôstµi'a"· . Uvess~ sido contra 
eles.'. iri~s'perà:cÜi . é singular sollda
:riédad~. • ;.h"~ fa,z pensar ..• 

De qualquer forma, os ".especi• 
mens" dessa linguagem "Injuriosa" 
prod uzldos' pelos jornais, não nos 
convenceram. O Revmo. Sr. Pe. 
Arruda Camara teria falado em 
"crimes monstruosos", "aBsasslna ... 
tos", etc .. etc. Com isto, tcrfl. ele 
,ixorbitado? . .. 

Afinal, a. linguagem humana é o 
;ue é. E quando .um hort1.em pene
ira em casa de outro •. p:tra o ma-

. tar; quando um homem; ~nima1o 
pelo proposito de assaltar o p:,.tri
monio alheio, mata O!!. quP, defen
dem a lei e o direito,:'nâÓ: ha outro 
modo senão dizer que eie praticou 
uma tentativa de espoliaçii.o, ~gr;:
vada por homicidio. E se S<'l qu,,r 
qualificar i13to em moral. não ha 
outro modo de dizer as coisa'!, se
não que isto é pura e sil'lp;,o.s
mente monstruoso. 

E' ppssivel que a certas cons
clencias isto não se afigure assim. 
·E' possivel até, que a alguns isto 
pareça muito natural. Mas na de 
restar a todos suficiente bor.1 sen
so, para compreender que uT11 Sa
cerdote de Jesus Cristo não pode 

(Concluc na 2.a pag.) 
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Na festa de S. Thomaz de Aquino 

A Santa Igreja celebrará no proximo dia 7 a festa ele São Thomaz de Aquino. 
Nosso cliché apresenta uma tela do seculo · XVI, em que se simboliza com muita prectsâ.o o 

papj!l historico do Anjo da Escola. 
São Thomaz de Aquino assumiu toda a sabedoria da cultura clasica, purificou-a das escorias 

de paganismo que a deformavam, e a apresentou sob sua plena e verdadeira luz. Ao mesmo tem
po, estudou a Teologia com uma amplitude e profundeza sem precedentes. E demonstrou a 
perfeita harmonia entre a Filosofia verdadeira, e a Revelação, 

Vemo-lo, neste quadro, reunir em si todas as luzes elo saber classico e teologico, da ciencia 
humana e divina: Nosso Senhor, Moisés e os Evangelistas; Aristoteles e Platão sobre ele concen· 
tram os seus raios. ' 

Rezemos por que as instruções da Santa lgr<'ja, constantes principalmente da. Enciclica "Ae· 
terni Patris", sejam atendidas 11or todos os catolicos, para que por sua fidelidade ao tomismo se 
1ncservem das influencias pestilenciais dos erros modernos. 

Durante , os 3 dias de 
Carnaval, a Radio Excel
sior, em combinação com 
a Federação das Congre-

. gações . Marianas, propor
cionará a. seus radio-ou
vintes. a pregação de, um 
retiro, par;l todas as ·pes· 
soas que não. tiverem po
dido efe.tuar os santos 
ex:ercicios . p·romovidos nM 
varias caiàs. . i'eligios~ 
desta Capital e do· 1nte~ 
riol'. · 

Esta., . pregação está a 
cargo do ilustre intelec
tual, e. notavel orador sa
cro, Pe. Arlindo Vieira, 
s; J., que, com brilho e 
grande fruto, espiritual já 
se incumbiu das mesmas 
praticas durante o Car" 
.naval do ano passado. 

Instituto , de Ser
· social • 

VIÇO 
As matriculas para o curso 

de Assistentes Social do Insti
tuto de Serviço Soci.al estarão 
abertas até o dia J.5 de março 
p. f.. Os interessados devem 
dirigir~ á sede do Instituto, á 
Rua Quintino Bocaiuva n.0 

176, 3.0 andar, salas 308/3le 
(telefone 3-6275), das 9,030 ás 

J 1,30 e de 20 ás 22 hora.<i, e:x:-
. ceto- à~ sabados. Restam apt<, 
nas sete vagas. 

Sãõ' condições 'de matricula: 
iüadd ehtre 18 é 40 ru:t03; eurs,o 
gb,1~iaj •·.ou_. P~P.3-i:o~ ~1~!Y~li;u
te; idoneidade atestada po1 
três pessoas; sanidade provadr,, 
por atestâdô :fuedico. 

o curso tem a duração ~ 
três anos. As aulas são.· liada2 
diariamente exceto ~os saba ... 
- ' <ios, a partir das 19,55 horas. 

O Instituto é aprovado pel~ 
autoridade , edesiastiea e tem 
inspeção éstadual permanenh> ... 

Home~agem aos pais 
de , Sacerdotes · 

Celebrou o Exmo. Revmo Sr. 
. Bispo de Leiria (PortU!ral) ~ seu 

jubileu de prata episcopal uma 
das mais comoventes . honwnagen.c; 
da data jubilar consistiu na home-

. nagem aos pais dos Sacerdotes da 
Dioce.se. Para esse fim che2:a.ram 
de_ OOdo<i os recanto,. da diocesé, 
Pais de,_ Sacerdotes. Alguns· bem ve• 
lhinhos, andando léguas, locomo· 
vend-0-se com dificuldade. Um an• 
cif.o de 81 anos, ParáliticÓ, · . qu{s 
também tomar part;e na f~ta. senlii" 
do conduzido até juntó do sr. · Bis
po. Quando aqueles homens s,, 
ajoelhavam aos pés do Prelado, e! 
te lhes colocava á lapela uma me 
dalha de prata, slmbolo da divU 
que a Igreja tinha Para com eles. 

A atitu~e ~os mem~ros · ~a A. C. Argentina, em face ~a situação política 
Liga Radiof onica do 

sagrado .coração 
A Llga Racliofonlca do Sagrado 

Coração, fundada nos Estados Uni· 
dos pelo Revmo. Pe. Eugenio Mur· 
phy, S. J., está recolhendo ma.ra .. 

A Junta. Nacional de Aç,w Ca
. tolica da Republica Argentina deu 
a conhecer uma declaração desti
nada aos catolicos em geral e de 
maneira particular. aos seus asso
ciadÓs/ para reafirmar ns normas 
q1,1e : dévein. .ser qbservadas pelos 
cà.tol!cos. •diante da atual situação 
politica naquele país. 

"Em · documentos anteriores -
afirma a J.unta - segundo as re
petidas . orientações do Episcopado 
Argentino, re.cordou esta Junta a 
reprovação com. que a Igreja ful
minou todas as formas de totalita
rismo · e comunismo ateu, sistema 

, que custaram á humanidade pre· 
juizos gravissimos e incalcuia veis. 
Outro tanto se fez, contra o na
cionalismo exagerado, primeiro 
l)asso ·do sistema total!tario de go-
1'el'n~ e ClUe Pio Xl ~ondenou noª 

principios de seu Pontificado na 
]·:nciclica ·"Ubi Arcano Dei". Tam
bem esta Junta recordou os ensi• 

namentos da. Igreja sobre o libe
ralismo a que se refere a enciclica 
"Libertas" e sobre a perseguição 
racial, desenvolvida com total es
quecimento da caridade fraterna, 
Xüo (, necessario, pois, voltar a es• 
tas questões, a.cerca das quais ne
nhum catolleo poderâ. dizer que a 
orientação pontificial e episcop'al 
faltou. Se apezar de tão claras ad· 
vertencias, insistem em ditos erros,· 
nem por isto . esta Junta ,de!xarâ 
de envidar · esforços para recondu
zi-los á verdade; . é porem indubi, 
tavel que se trata de problemas 
cujas soluções praticas pertencem 
á conscienc!a individual, não po
dendo a Igreja e a Aç,w Catolica 
se],' culpadas de erroneas interpre• 

tações. 
Graves preocupações camm.m â 

. Junta Central o esquecimento e a 
deformação que muitos apresen
tam sobre a natureza c1a Ação Cri.
tolica. E como a paixão das lutas 
politicas· tenha sido causa de la-

mentaveis incidentes, que, sem en
trar no campo das intenções, P"· 
dem por em jogo o prestigio desta 
instituição, esta Junta Central, 
julga indispensavel recordar, tanto 
a seus socios como âqueles que não 
militam em suas fileiras, a verda
deira natureza da Açii.o Catolica, a 
fim de que em nada possa preju
dicâ.-la as apreciações individuais 
dos seus socios, e muito menos su· 
por que tais desvios possam ter 
aprovação implicita de suas auto
ridades." 

Continuando, acrescenta; "A. 

Ação Catolica é a participação dos 
leigos no a.pos.tolado hierarquico 
da Igreja, de sorte que seu fim 
supremo e geral não é outro que 
o proprio fim ela Igreja. quer di
zer, o advento do Reinado de JesUl!I 
Cristo e a salvação das almas. Jâ 
Pio X, em sua Enciclica "E su
prémi apostolatus cathedra ", de
clara que o "fim supremo para 
onde devem convergir nossos es
forços, é colocar. a linhagem hu· 
mana sob o Imperio de Nosso Se
nhor Jesus Cristo". E Pio XI. o 
Pontlflce da Ação Catolica, disse 
na Oarta ao Episcopado argentino: 
"Nohilissimo é o fim da Ação Ca- · 
tolica, pois coincide com o mesmo 
fim da Igreja; a paz de Cristo no 
Reino de Cristo''. Mas dito Reino. 
como o proprio Jesus Cristo ensi-

.(Conclue na. 7," página).· 

vilhosos frutos espirituais. · 
Por meio dessa Liga dial1amente 

ás 8 da manhã reza-se o ofereci· 
mento quotidiano do Apostolado da 
Oração, f~·se; ·breve exorta~ f! 
rE>za-se um cantico. o fru'XI pro
duz-se principalmente entre os en·, 
f<'rtnc« e oo. mineiros da região. 
consebuiram que 120 estações dt! 
radio transmitam diáriamente u 
programa do Apostolado· da. Ora· 
ção. calculando-se em ol~o milhões 
os aue . ouvem diariamente a Men, 
sagem do sagrado Coração. 

LFR·F. PROPAGAR O 

" L E G ro N A R I O " 
na 1MWWWIN iil' 

K OEVER, DE TODOS 
PI ÇA'IO~l<>O.I 



í_~_EGJONAR_IO 

Ct.JN'fl., 

'1llAÇAO 

:ia Lª 

J:>AGINA 

1 Um importante artigo do «Osservatore» 

õelxar de achar istõ uma mons• 
tr.uosidade. 

E' ~ que, a p..oposito de 
tndQ e d-e quase nada, as injnrias 

. pululam em nossÓs jornais. N1n
guem' se choca eom isto. Mas ba.s· 
ta qoe as "'injurias" sejam dirigid;u! 
aos comumsta,s, basta que proce· 
óam de um Sacerdote ou um mem
. l:lro ~ laicato catolicq, que tod,os 
ae alvoroçam. 
-- · Poo-qne isto? Ha todo um· mun
tllo,-~ ~!)\es :tnterro~,:io., · 

1 

1 
~~· I! 

t!i~_-loID:-t~cre!~~:so j:~t;°~ 
:V~, <J S8<Ilt<J Padre PJo Xl_I, 
l<h~e -~ seg,pnte fr?se: 

'\E~ ~pl~ U!l,iversalida<le élo , 
Sa.cr? Çoleglo E! do COI'J)O p!p]oma
tico constitui uma imagem visiyel 
do verdadeiro intP.rnacionalismo 41a. 
lgn,ja": 

G,Pm respeitoso co4tentamento, 
~os Q tato de 'll,lE! ~oi µr.e
~ente este, a refl_exão 1,ub/.i• 
~da :recentemente pelo "Legion_a. 
:ri9" a proposito da coroa .ie g\,o 0 

tia universal, que ci.rcundou a 
~ta S!l na;, re.ce~tes Jestas, qu.an
ilo um n~ero ~m precedentes de 
Prela_dos e em}?.µxadores do mun!lo 
w.teiro se xeuniu em tox.uo d~ ,;,o.µo 
-~ ~ _Eedrg,, 

Como previa.mos, o.s acvnte,::!~ 
lll.enios na CWn.a se desenrula.m µa 
~t~\}S~E!l'~ de Ufü~~ f!;êI!,<;,,l, ~9;a çl• 
.~1 :q<1, qual :,e defrontam á wi
IDE!ira v-4,ta chineses comunistas e 
;.nti-comunistas; e, wguhdo 1110s
u-a um niais atento exame an~lQ
J.mericano cont,r;:i, os sovieticos. 

.A#S~~' o a.r,misticio cllinês n;lo, 

pa,ssou de uma fa.rça em que a l,í., 1 
B. S. s. violou fia?raÍittJA1en.te,'. 
~ ~~Prs>!ll~ \ 

'· 
Q, ~~~-

!_ ~~~ ,.c.1-i-
\ 
f' 

E o mei,imo s_e dá com o Ira,n, 
lJepois das ruidosas negociações na 
~Jnesa redond~" da, QNU, o ~o 
r~s~o-p.~rsa fqi rE!.ieg:~dç p;}ra ~ 

ierfE!ll.0 g.~ negçcilt<;~ dire~s 
ei_ltre as partes i.n~er~"Sada,s. ~ 

· um momento para outro, o assun_to 
{(_)1 ~~pigo de tçda aty.alidade, e 
\ie lã para cli. tem sido obscura
lll:en~e manip~gq I?~l~ gi_p~çmac_ia. 
~vi~t.i~, 8lll ln~C!l?-~ ge qye uma 
QW.. outra vez os t~legra.IIlas nos d~o 
a~ma, nebulq~ ide~. E, enqua,n
to PI'(!SSegui.am as "negociações d1-, 
~" entre o ll?bi? e o corg.e!ro, ~ 
~ pe~a, em out.i:a. coisa. 

_,:,_J 
'l 

A polemica entre o "Osservatore Romano", 
orgão oficioso da Santa Sé, e as emissoras so· 
V~!;)ticas, contip.µa,. l\?-3:S ~ linguagem ~ ):>em di• 
versa de um e de outro lado. Como tudo quan
to diz respeito ao problema comunista tem hoje 
ullla terrível ª~ualidade, tentaremos analizar l.l 

posi_ç~o qµc, na polepú,~, tolll~ çª{la llW do~ 
conten\i,ores. 

* * * 
Os gu~, ell_l S~o P;\,Ul1_> 9p alhlJ.res, oµvirª'µ,i a, 

fli_scllSSãl_) ra(liof1_>nica Ç~*~ 9 ~V'"Ó. Sr. re, 
Sªpoya, <lç !\1~9~u-1_>s, ~- ,J,. I! o "çamarnt;ta" Cris, 
pil:n,, -llªg (l~ ~r i:igtªj;lo ª 1+n,tq.1_>si!l;i;l}e mª''*'' 
~m q11e 9 represçll~ll~Ç c,;m1.µnista. procµrnv~ 
~uiv!l-r•s.e. ª qµa,Jqµçr ~~Çl!!-rnçijJ> 1>çrempt<>ria 
soJ,>re a. pg~iÇÍMl llo · ç0Dlq11i~o - em fa,çe (lª 
igr~j{h Ji;,rª · ~n,ifes.t() <;> s.e.u 1>roposit1_> lle fa,• 
:,;çr sµpÍ)r ~s 9µvi:qt~ gµç 1_> çgrnµnismo não é 
anti-catolico, nem o c.atolici::.rno - consí.clnad.o 
M· m~fü:l ~ ªÍl.a, ~IÚW!ª -~ J,.li\:9 é ant!•Comu
nista. O .conflito entre a Igreja e o Kremlin 
p~~vir~ª- µJÍiçªrn~n~ ªª ~J}f)µ~Ílçi'ª- exerci~a pçlo 
fascismo s.obre o chamado 1'alto clero". Este, 
sirn ~~n.liiiin ip(er~ssç p~i!l 9. ÇitoÍiçi~mo, -~ -110 

, ç~çlusiv(I pr9vçit4;> da. plµt9crªç4I- fasçista, susci• 
y.va µ_i:n coi,.fl;it,o fjtjçitl e11tre o Pa,pac;Io e a 
{JR§§. .&µ-~ ~1)1P9 lle. pa~.i.r ~í;lbrç t<>das estas 
misçria,s, f~e.r ç~s!l,r . çs.te.~ a.buso1_,, e renuncia,r 
Z4 q11ªJql,l~r propagª11lla, ª11.tl-1_,ovietica. Foi o 
que, n,as e.11tre.liµh~s, 91;1 a11tç1_, entre-dentes, in· 
sµiuoy o i.w.i,cio Çl,l~~n,c;l9r llQ R,evrilo. Sr. Pe. 
~:\~ra (Je lUedeiros. 

Um a.rtigo reçe1,1~e d9 ~,ravdg", orgiío oficit;t• 
~ 4o govefn<> ~9vietiç() em 1'fos.co11, tra,nsmitido 
p_ara a iµ,ipre.~a lle.s.t!\ Ca.pital pelg ~legra.fo~ 
~ia. pou,ço ~a.is º\l rnçqos a. 01éstna coisa. o 
a.:rtiçulls~ ªtªºª' f9,rtçlllentç 9 gµç cha~a a ''po• 
litic,a p,ro,fa.scis(;.a" do Va.tiça,n1_>, e açusa o Sumo 
:Poníifice de ha-ver· feit,o ~um acordo com Hitler, 
pç~Ô qµàl 'Iiio XU.' teria PÇf~l$~o P~a cpnver• 
t~ ~- povos ~ovietiçQs iio ~toljç,~mo", em caso 
de ser· vitorios_a a ofensiva nazista contra a 
~US~ia,. Ç~Jl:lO se Vê, ª dia,tribe é de carater 
pessoal, ~n.~ra 9 Papa, e s~ "política". Mas 
o jorn.alista sovietiç~ tem o çuidad!> de deixar 
;,;\ JffilJ'gem, rigorosa,Jl:lente ~ Jl:largem, as qnes· 
t~ pt,opi:ia,men~ religl91!ias. "N~!:> queremos 
p'i•ov!:>car · µm oo.nflit1,;1 reHgi9~0; os te9lógos - que 
o façam, Pore.m n~o potlemo~ ignorar a poli• 
#.ca, fOo-,fasçista d1_> Vatic;mo". l\ qllestilo µão 
é com a Igreja ou com a Religião. E' com o 
Pa,p~ e a çl1ànceiàrj,a,· vaÜcaniJ,,. qµe se aventu
rara.m ~ terreno pgµt,iço, ~. neste terreno, 
os sovieticos ~ ,ulgam 110 (}ireito ele 9s ~tacar 
á vontade, se:m ÇQDl i_s~ ataca,r os l}ogmas da 
~~Jigião. 

* * "' 
Jvii;Ie:iite:mente, a .4i$tfnçj9 (te na,da vaJe. 

Mas' (l}!l tçlll UJl'\ · an,mlg em, q~, se:m ser rigo~ 
:rgsamente verga,(Jelr~, te:m g:m fJ,Ue l}l'l ver9~imil. 
4ta~r 9 ~apa. ç a,~ça,:r a ,:g:reja. Ma,s ç eért,o 
qllç a, ,:g:rçj3 · clist,Qigl}.ç ç:iitre --~ · ataqqe~ pessollis 
fe~t~ a,9 J'3.Plih e o,~ at11,qlles ~ dout,rin-a ça,toüca. 
~ pri,mçi,ro,s sã,o s.erppre g:ra,v~, p1,>rqµe o Pap:J,, 
l:l,iJll}a :m~nw 11!1 ,nateri~ em que possa errª:r, 
~tj a,çi~i:i, «las çen..~1m~s e çrit.ie!is (te q11em quer 
qllç ~eja. Mªs ~ã,9 mµit,9 men9s ~ves t;to q11i,, 
oS ata,qqe!! i go,11t,r{na, <la,to,Jiça, qlle po,.dem che~ 
~r ao (Jelit,o reliª"io~o IDlWPº, qlle é a ~ere~ia,. 

"caminhar" muito, para chegar a este pont-0 de 
encontro, j~ que o soci;dismo, como tal, tam
bem foi condena9!> pela Igreja. E "caminhar" 
sigµif~~a aí "evolµir". Não ~ diOçi.l p_erçeber 
que certos espíritos menos pr~clentes poderão 
facilmente deslizar atra.vés desta esPerªº''ª' 
para <> terreno elas mais perigosas quimeras. 

Detxemos de lado, p9rem, est,e aspec~ '1a 
quesµio, que ni'io nos int,er~8ª dixet::1,_m~pt,e po 
presente artigo, e foca,lizemos o objet9 q11.e :IWS 
propusemos de inicio, que é a analise da atitu• 
de sovietica. · 

,fiem ª~~.iís!l-éla§ as palllvr\lS do "Priivcla", e 
tant:i-s 911tr2§ lleclaraçõe§ cl~ corn11.1_1~~ _i:n~
C!>Vi~á:s ~ imJigrna~. v~ 0 s~ fJ!!tl, ~ f ~~111 ço11~· 
bi!la,s ·pii.ra. ªlíme.ntar, ge.s~nvolver e ~~çH.;.u (!S. 

tªs ~p.eF!l,JlÇ;I,!_>, nªI_) 1_,eriªm 911.tra.s 99 Q\le ~ijp • 
J;'rt1(}ept~~, 1c1nt&1.0Sa§, ij~~ Ç J:n,a,ei~ -111,~lllO 
qua,p~p ferçm, a, fµnªº' ela,~ i;;~ c}e~tina.m ~vi9.~p
temente a cles;i..creªitt1r o Va,tiça,1_19 j~u,1t9 á. l_ll.l§
s~ d~s fl~is, 3: alim~n:tas ~est~s a Husã~ de um 
ª~º~':' C.Ql)l o ç~np.1,1n,~m1>, ç i 9ç1_1µ~çia~· finl,ll
ment~ çon.w polith~rg~m vi], qµa,lgµe, ªtitµ{le 
l;le· ªisçreyi!Jlei_a, q\le ª ~an~ ~f ~!}\I~ª e_Dl r~· 
l!ctçã.1> ª ~tas (.eri"1~nçla,1_, peri~9~ªs, 

. "' "' 
Pªra çompliça,r tt;tc}a, ~ta, q9çs~o, exis~ um 

fa,\o~ Çl;lja, @porti+nçia, Jt1J:ru.\Ís sçr:), l!il:lfiçiçn~
mente encarada. Os catolicos ,.,.,, ao mepos os 
tio 1trqsü ,:,.,.. ~ó~ir~JJ.1 ç~r4' ·r~lll~l_lcq\ ~Ãi- ci>µi
preende.r l_)S m9tiVOS !Jo vçrl,lagçtr<> Çf}l,l.flitq el;l
tre a, UR~$ e a, Igrej!:l,. ),>:_m\ elç~, a, lµ~ VÇDl 
do fiito de que os étirigentes ru.'i~os sã.9 pçss.1_>a,l
mente ateµs, e in~migos da Iwligião. ·· A,tguns 
cheg1,1,m a entrever ta.inl}çm qµe ~ wexistehçia 
da fa,milia, na, s1>ciec}ª(}e. c9munista,, ç uµi im,pe
ciÜlo irrçtne\i,illvel para, lJ.llll;\ ço11çil4\~ã.9 J;I,~ µ1,1>· 
m1mto presente, çntre C{lt9Hc9s e veri:n,e.H:11)s. 
Ainda, assim, os qµe vçem i.st<> nã.<> Çi_)nªtiw.e.m 
senão uma relativa minoria. 
- . Tu.do is~ nosto, parece qu~, no fupdg, 9 c9p

flito entre os catolicos e os comunistas sedà.· de 
facil solução, .. desde qµe µÚs russos -pie~o~~s 
chamassem a si a direç!io da ma,quin~ v~~e
lha, e resta,tJr,1,ssem o in~rtituto ~a fa:milja •.. 

E' facil ver que, assim çonce!)i~o 9 P!l:nora
llla, politico, seria dificil expiicl\r a nersevera,11-
ça, e a veemençia, co:m que o "Q~~erva,tq:rt, . .J:l9-
mano" ataca à URSS. 
. -~l!,i, a iç))à:r - f;!Íle !> *'()ss~rvato,r!! füin.tªn9" 

faz "polltiça'', a,~;\,ca,ndo, t,a,11t9 a R~ia, ~ª a.pe-
nas um pas~o. · 

* * • 

FeUzmente, o "Osservi1,tQrc RomanQ" tem to
mado uma atitude m11ito f1,anca, em ·tofla ~sta 
qnestíi,o. E, ainda rece.nt.emente, pu)?lico11 um 
excele11te artigo, c,le qu~ ~ a,genciàs telegrafi
ças ilos · transmitiram 11:m resumo que ,..,. · (l9m 
!?Urpresa para 119s · -= é intçligiveJ, ()rt9,;l9xQ e 
1id~igng. · 

~ste artig() fali! p:;1-rt~ 9ç uma, s~rt~, e.m 
q11e g j9t,na,l (lo V:;1-tiç{l,no d~!içnvqlve a, ~(l~i~ de 
que o comunismo é um estado a,bsolutamente 
~Q ''t<_ltalU~fio" -e °(}jtlltEtria:f ~Ul},Dto· O · l;Ía.~Í§p)O. 
E fa,~ residil' neste. pqnto, ª ça~'ªª mal.~ 4eUca
l}~. a Cllusa ve.rda.cle,ira,nte.nt.e insa,nl:'ve.l, go -ç(m• 
flitg entre.· 3 lgrçji} ~ I:' {}~SI-~, · . · 

Çom efe,JtQ, 'ªiric}ª qµe, a VRSISI :r~!\tMse r~ll'· 
çõ~s (Jiplomªtie,a!i 8,Qffi ª S11mt.ª Slé ~ \le.ªse lil!e.r, 
dac}e d~ çtdt9,i:l},iTit:1ª qqç re.~t.l},llfl},§~8, ª :ínst.tt,t;1ja 
çã9 c,ll), fatnilJ!\, e,gtJtlP\HH'iª' "'l;l§t;i)llt!\me:n.te pi· 
c9nn1a.t.ive1 () ç9m1Jni!lnl9, ç9m g ()a~ollç~m_o. 

Níi,9 ç SQ IIQJ:' §lla, pg)Hiçl}, antI~reOg-JO§I},, mas 
em §i mesmo, ç9n~ider!\d() à.l!l!J13,s f*lffiQ :rétlme 
politicE1,~c1mmni~o~sgçi:;i,t, qqe, o ç9min1\~tiio é 
coq{leqalig . pe,Ja l~eja, -'~ pelq~ · _nte,smQS móti
vos po,r qlJI! foi tiondenadg · ~ 11a.zismo. Aml;los 
~o totiilitarips. Aí está !> ~ó da questão, 

Qra, ~gçetle ~l% em mal§ t'le t,nn país, çert()s 
Çl;lt,QliC,,flS ~ Wm jg1At.J9 Ili} (Jh·-e.ito (te enl}ossa,r, 
ªlJetia, 91J velªªªJP.~Dte, a a,çµsaçã,o,· tle t.t\Íe a 
Sqpt,a, ~ !!e t,çria mclina,çlo Pl:'H'a O la,i;l() (19 na~ 
~mi,, Ça,toHços (t~ fl1\qµi~sim1> esto((), e a.h1~a, 
wai§ fra,~ f o,i,na,çíj,o,, ~elfi c;Iµ-vida.. l\las ca~U
cos qll(l a~egam pteeis.a.rn,mte sna qua,lidade de 
~toliçolil, ~ni. ff\~1' ~egs a(ÍJqµes à Santa Sé, 
pr~t~TI(i~~HJ~ ~~mon§~l'J' ~~ ~to,~ qµ~ não é o , . _. 
menor odio á Igreja, que os leva á atitude de Esclareçamos um pouco esta idéia. ·.a· lgf~ja 

A ~ a.ttlU'a, sUrJ?reel!deu-nos ó discrepancia qge S:~ qmiglm1:tn ~W cfü;eito de to.. tem· um~ moral. .P~t~ w1:ira.I ªeç.çirre uma ci· 
~ho ~teupci de um telegra- J:n,ar publica:men~ em ~gpferencias, Jiv.ros e ar~ vili?;lÇão, qqe é a ci.vifü;~çi\o cristã. O comú· 
Ji1a CJUe Mo:r.mou estas co;isaa ez. tigos de jornal. nismo ~ vis,to só. eqq11a,ntq- S:i~t~llÚÍ. s1>cial ·-
~ - - ,. . - Se anali~ffllO§l ~ais exatamente as convie• vis~ a reaHzaç&o ~e mn mYP.~Q qtJe~ f\OS seus 

a) os =u•=•<--- t · - te ,1 i ,1 t · t 1- - t d aspectQs economico.s., S:QC~tlis e_. poJiti<!o_ s __ , é_ preci-. . .. , _,."'~""' p~e eraµ>, çoos e . _ n"'en_c, as "'le ~IS ca o 1cos. n11;0 ar a• -
~11i>aJ' ~ ~ AA troRM ª' remOS' em ver que, em grande numero de casos, sameqte o cimtrariQ ·~e t11çlo q11aptq a i,iorál éa:. 
,iopa. ~ ~~.. eles são, ao mesmo tempo que muito pessimis,, tqlie;i, PÍ'Cíleltl1Jl. F:, llSS!Jll, é llfP.!b.i'iló' iier êomu-

b-) ~ tas e sev:eros no que to.ca á Igreja, muito oti· pista,, a ~~ catolic1>, como lhe é proibido ser 
. - - .. .:. - o c.mso üas nego- , mistas e indulgentes no que toca ao comu~is,,. tla~ls,t~. <UJ c9mo lhe é p:roibid_o sústentar a tes_e 

~es. ~ ~~~ ~ pala~ mo. Eles aceitam com sui'preendente facilida- de que O roubo é licito, a e~crav:ização de todos 
~ ~ de a afirmação de que na UI\SS tudo se enca• ()S, h1>lllens livres é desejavel, etc. etc. · · 

e) e, pelo contrario, os sovieti• minha no septi.do de um~ mªior compreensão Se ~oiventura. o çomunjsmQ quisesse fazer-
~ a~ ~e int_roduzir novas da Religião, e não ocultam suas esperanças de se de catoliço. nada estaria mudado na essencia 
~ na~u~la região, alegand~ ser que O regime russo, evoluindo do comunismo ao das· coisás., êomo os bandidos da Maffia cata-: 
isto ne<:essario para auxtliar as pri.: s,ocialismo. ~çabe por se encgntrar com O Cato· brl'sa. que antes de seus roubos acendiam velas 
meuas a se retirar; Ii<i~s.i\to elJ.l lP.11, ~rrep_q CQ,llçiliato.riQ. á Madona para sereip bem suce~jdos. Esta qe· 

<>) os emissarios iranianos que voçl\_~ ~11:crHega, pão rnuda~ '.ql\t'la, , na ~!ieJ1çia, 
cieseja.ram certificar-se "ln loco" ~v:ident.~m~n«l, ~ - refl~~~g g\Je salta a,o,s d~ ~n 1.1,t1>, que continuav~ lcl- ser por SUi\ natu-
c.esta estranha neces;,ida.de, nã~ olhos, é de que tamben:t o Catolicismo deveria reza um pecado de roubo, · · · 

tc.,.-am admiti<l-0s. • j I P Li N I O Ç O R R -e;'-'' *-·_·_ ~:e7:.i!Z1!:a~a1s cimca-~ _____ *_-_-__ -_____ --_____ ~_n. __ º_-_E __ o_L ___ 1 .. v_E_l""l(R_A_, ______ _ 

~~~ t·~o~a~~Q~~DE~D~DD~DDaD~aDOCDDaDDaD~aDm 
O curioso é que, na Chi~, o 

partido comunista local apoia i~.,; 
teiramente a permanenc!a de u-o
J>a!l sovieticas em territoxio na.cio
Dll,l, Aindll. ha 1>0uco, em Chung
Xin,g, N.a.nkim, Cha.ngai, Changtu·. 
:Wanchang, Kuming, e outras cid~
d~ numerosos estudantes real!za.
ram manifestações de protesto 
IOntra o fato de Que "os comunis
~ ch!n.e&el;I tratam de ceder a zona 
No~e da_ Chi11a_ a. uma poÚncia 
~"- ·.-, 

J,. ·•m•u•c··ã""imólHi"i""C"õe,c,1:•D*ªSC%l'. .. :X~:Jl::lt:Cx[_ll';Ji,XllXClt-XDl~*':J',: 

Comprem \.~~dti~iv~D)epte suas j6ias e seus prese,nte$ n~ ~Qµh'--ci.J~ 
, _ JOALHARIA 

CASA CASTRO 1 ,. 
• 
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.. Menores 
PE. 

des-amparados j 
ARLINDO VIEIRA, · S. J . . JOIAS últimas novidades 

de ouro, 
em JOALHARIAS MODERNAS 

rubis e brilhantes 
PRESENTES Pouco conhecida é em nosso 

tnelb · a obra eminentemente 
eriStã e patriotica que vai rea
ilizando sem nenhuma ostenta· 
ção o Patronato de Menores, sob 
11.· presidencia desse homem de 
grande espírito e de coração no
bre e generoso que é o desem
bargador saboia Lima. Sem ne
nhum interesse, com perseve
:rança e amor infatigavel, d,edi
~a-se ele a mitigar a sorte so
bremaneira infeliz de milhares 
de crianças que ao repontar da 
existencia não encontraram sor
risos de mães complacentes, 
·inas o latego cruel da miseria e 
t(io abandonó. 

Conheço de perto centenas 
<lesses pobres . meninos que en
cimtram no desembargador Sa
boia Lima carinhos de pai e d.e
-~icaçâo a. toda a prova. 

* * • 

Acabo de regressar do Asilo 
:Agrícola Santa Isabel, de Desen
gano, . sendo este o quinto ano 
que consagro -cinco dias ao cui · 
dado exclusivo dessas almas in
;f~tis. 

· Este ano pude dar-lhes um 
pouco mais . Passei três dias no 
~silo Santa Teresa, de Ri<:> das 
~!ores, e cinco no de Santa 
;Isabei. 

Ha no primeiro 78 menores e 
317 no segundo. São eles envia
.dos pelo SAM (Serviço de Assis-
· .tencia a Menores) que está sob 

. á esciarécida direção do dr. 
;;, ,,N~tou:=-rle,-~AJ..w.car, N!lto.,., .. , 

• • * 

:Para foa..11tér essas institu!.;óes 
dê caridade constgtilu o descm -
ôargàdót, do governo, a ajuda 
dé 160 éruz1:irç,s por aluno. Nos 
tén1pos que correm essa 111e11sa· 

· .. lldaC:e é irrisoria. Nessa verba 
està inéluida a despesa com o 
pessoal da administração, l\)U• 
píl, calçado, assistencia médica 
e dentaria, remuneração de cin
co professoras, püis uma apenas 
é mantida pelo governo dó Es
tado do Rio. 

Esse milàgré de equilíbrio or
çl:l.nténtario só se explica pela 
parélinonia da administração e 
pela contribuição dos menores 
que trabalfiai:ri na lavoura e cm 
diversas oficinas. 
· Não passam foh1e os pobrezi

nhos e em geral àmam o asilo. 
Os casos e.e fuga são raríssimos, 
embora vivam eles soltos nas 
adjacenfüas da casa e na ampli· 
dão dos éampós. 

De tódas as idades e dé todas 
. as cores, vivém na mais comple
ta harmonia. 

Tais coisas não se verifica-
l'iam sé hãó fosse a assisténcia 

. · religiosa que lhes fàéilitâ por 
_L!;pdós ós fuéiós a ditétoria. o 

.--~ 'llgarfo dé Déséfigario, · jóvém e 
--.:, ?elóso sacerdoté, vai quáse sé-

- uànalrilenté áó asiló. 

.. •· * 

Preseútemente está o desem
óatg~dór einpeúhadci na cons· 
~rução do aslló Santà Teresa, de 
Rio r;a.s Flores. Ocupará uma 
área de 6. 000 metros quadrados 
e está ótçàdô em á milhões. de 
cruzeitós. Ainda éstá tudo por 
fazer.· Conta o Patronato de 
Menores cóni õ auxilio dó gó· 
verho e a génetósa éontribuição 
dos particulares' . 

Des~?ác2.dB n1et. te rnnr0s ~ã-) 
os ricos que compreendem o al
cance social de uma obra como 
e~e.. Em outros países de edu
cação cívica. e religiosa mais 
apurada surgem aqui e acolá 

· ·r1éàs generosos que se desfazem 
de grande . parte cie · seus bens 
em beneficio de instituições 
desse genero. Aqui o proprlo 

auxilio do governo é moroso e 
minguado. Entretanto ha di
nheiro para tanta coisa inutil e 
até perniciosa! 

Ha dinheiro para a Quitandi
nha, ha dinheiro para esse lou
co esbanjamento da propagan
da política. São crimes que 
bradam aos ceus e pedem vin
gança a Deus! 

• • * 

Tais incoerencias não se veri
ficariam se os que podem fazer 
alguma coisa em beneficio des
sas crial1Ç'1-S ouvissem o que eu 
ouvi nos poucos dias que passei 
junto delas. 

Todos, c..esde os mais pequeni
nos de seis ou sete anos, até os 

· maiores de 16 ou 17, depositam 
cega confiança no Sacerdote 
que lhes cativa o coração. 

Muitos, com lagrimas nos 
olhos: contaram-me a tragedia 
da propria vida. 

Meu Deus! Tanta desventura 
em tão poucos anos! Não pou· 
cos passavam um ou dois meses 
fora de casa, vivendo ao Deus 
dará neste ambiente empestado 
do Rio e de Niteroi, expostos a 
todas as solicitações do mal. 

E dizer que só o ano passado 
o Juiz de Menores deixou de 
atender nada menos do que 
8. 000 pedidos de internação de 
menores que vivem nesta Capi
tal cm condições precarias, físi
ca e moralmente desamparados! 

,. . . 
São problemas como ess~ que 

desafiam a argucia e o patrio.
tismo dos dirigentes do país. O 
que se,, tem feito é pouco e ai11-
da resta muito por fazer.· 

Que serão amanhã essa:, 
crianças, se hoje não enconLram 
quem lheii C:.ê as mãos? 

Felizes os que compreendem a 
grandeza dessa missao! Tenho_ 
saboreado junto desses pobres 
meninos as mais puras alegrias 
do ministerio sacerdotal. Se de
pendesse de mim, passaria a 
vida toda junto deles. Os po· 
bres e os humildes são os que 
mais apreciam a dedicação do 
Padre. Só por meio C:.eles leva
remos os ricos a Deus. 

Pouca coisa basta para catl
vur essas almas nobres que ra
ramente encontram dedicação 
desinteressaoa. Uns tantos ri
cus generosos de São Paulo e 
desta Capital me deram valioso 
auxilio a fim de que eu pudesse 

, levar alguns regalos a meus 
bons amiguinhos. Ha almas 
boas eiu toda a parte. Do sr . 
Santos Costa, diretor da Com
panhia Industrial "P~·odutos 
Nestlé", recebi doze quilos de 
.caramelos finíssimos. 

Parti do asilo Santa Isabel 
com o coraçãó cheio e;.é sauda· 
des, desejoso de permanecer 
sempre ali, douj;rinando, conso
làndo e abençoando aquelas po
bres crianças_ 

Aó chegar ao Rio, lá pelas 22 
hotas, deparei logo com grande 
nm:neí:o de garotos a assaltar os 
bondes. a fazer tropelias, des
nutfldos, semi-nus, sem teto, 
sem pão. sem um coração âml· 
go que · lhes rasgue ós amplos 
horizontes de uma vida melhor. 

E· essas crianças vão cresceu· 
r:·,., ~s~~1"1, '40 CTc~ri_,:11parn µ~ra 
engrossar amanhã as fileiras 
do:s h1alanúos, dos discolos. 1os 
malfeitores e tarados de toda 
especie. 

• • • 
E continuemos a cal'ltar: "Pa

tria amada, idolatrada! ... " 
:: ;,,,,.,.. ......................... ,, ....... ,., .... , ..................................................... , ................ ... 
- -., -
- -l Snr. Assinante l 
- -.: . Ao fazer reclamações, reformas ou mn· : 
~ · dàrtçá. dé énrlêréço, queira enviar.nos o ende. ' 

- - l : , . r~ço comp eto · conforme acha-se impresso na , 
· :: margem do seu jornal, inclusive o A. seguido : 

: d~-ufil n'1pt,ero, afim de tomarmos provi~en· j 
. .$-~ ClaS U!"m>_. fites .. - • . . .·' 
::.: - !!," -

--t·· . . . - . . . . . . ·. . . : 
~~,~ .. ~~ ... ,.,~,~~~~,~~~,, ... ,,,,,~,~,,,~~,,~,,,,~,, ...... ,,! 
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«A Igreja Católica «Livre» do Sr. Salomãon 
"l\Ieus irmãos. se alguem 

for tP.r convosco " não u·ou. 
xer a vei·dadelt-a doutritia, 
não o rooebais em . ,·ossa 
ca.~a, nem mesmo o sau
deis .•• " (li Jo. 10) 

Pe. ANGELO SCAFATI, S. S. S. 

Há quase dois ano,s, em Setem
bro de 1944, escrevi para o nosso 
valoroso "LEGION .. A.H.10" algumas 
objetivas notas sobre a ridícula 
"Igreja livre" do sr. Salomão Fer
raz (Cf. ''LEGIONAl:UO" de 1.0 

de Outubro de 1944). 

Volto hoje a falar do mesmo 
assunto, já que me velu ás mãos 
um curioso libelo no qual o pre
tenso "bispo de São Paulo por au
to-nomeação"• procura iludir os 
incautos e fazer reclame de su:a 
seita hcretica .. , 

Já. no "Ll,;GlONARlO" do dia 
2 de Setembro do ano passado, o 
cstunadissimo Mons. Ascanio Bran
dão escreveu, como t,Je s·abe fazer, 
um interessante e gostosíssimo ar
tigo. '"As :sabedorias de um Saio· 
mão", a respeito da primeira meu. 
sagem do Bispo . cismatico, o qua.J. 
mudando sempre com os tempos, 

o carnaval 

deu (junto com outro Bispo cis
matico) o nome de "Igreja Cato
lica Apostolica Bi·à.Sileira" á seita 
por ele fundada, e que até agora 
chamava-se "Igreja Catolica livre". 

Eu aqui quero comentar breve
~ncnte a segunda ... "pastoral" que 
o sr. Salomão vai espalhando 
agora pela cidade, oferecendo-a 
generosamente por aí, e_nganando a 
boa fé e a simplicidade de muitos 
catoli'cos romanos ..• 

Quase cada dia ouvimos contar 
algum episodio de auto-exibição 
deste bispo improvisado. Piedos:-ts 
religiosas, sacerdotes despreveni
dos, bons fieis, acosturilados a re
verenciar com cspirito de fé os le
gitimes ·Dispos da lgréja Católica 

1 

Romana, foram enganados pela in-

., du;let::~:o:: :;::; :::ej:~s anos 

passadas o sr. Salomão não gos
tava de batina. e chégava à.tê a ri
dicularizar os sacerdotes catollcos 
porque se vestiam assim. Agora em 
vez (nisto tambem ele evoluiu) já 

começa hoje 1 

Pe. Adalberto de Paula Nunes, S. D. S. 
Ha meses que o barulho car

m .. valcsco anela solto pelo Bra:
sil. E' uma gritaria dos mfer-

. nos. Tudo se movimenta para 
que o Rei Momo, que não e -ou
tra coisa senão o "rei Satan", 
tenha o maximo de glorifica· 
ção, e distribua, a mancheias, 
alegrias pecaminosas e prazeres 
ilícitos a seus adoradores. 

E hoje, neste domingo da 
quinquagesima, os chamados 
"foliões" nacionais ou das "'es
tranjá.s", gritam, sàltam, sem 
puC::or e sem linha de conduta, 
saudando o primeiro dia do tri
duo de liberdades pecaminosas 
e amplos desenfreias das p_aixõés 
humanas. E muita gente por 
ai ainda pensa que nesses três 
dias de paganismo cego, o cris
tão deixa de ser cristao e pódé 
dar larga ás suas paixões e dei
xar que tuclo corra a redeas sol
tas, porque o Carnai.lal permite 
tudo e tudo torna·se licit-o e 
justo... l):' incrível que tal 
módo de pensar se encaixe na 
cabeça de um cristão. de um ca· 
tolico. Infelizmente, é a.ssim 
que muitos argumenLam em fa
vor do "seu" carnaval. 

Sena desesperadora a situação 
futura de nossa Patria se não 
vissemas tambem as legiões de 
moços e de moças. de pais de 
famili'a e de donas de casa que 
procuram ,passar esses três dias 
num retiro fechac!.o. meditando 
as verdades eternas qi:.:: os nor
te1a1n e vs afas~~n.1 de ta1~1os 
perigos. que só depois dos tres 
dias carnavalescos os .iornais 
publicam em S\laS paginas e as 
estacões de' radio transmitem a 
todos os quadrantes do Brasil. 
Outros não podendo fazer o scu 
retiro fechado, demandam, em 
longo exodo, os sítios mais afas
tados dos centros carnàvalescos, 
as cidades tranquilas do inte
rior para que os três dias de or
gia pagã não maculem a purezá 
de seus lares ou de seus cora
ções. 

Durante os três dias de folia, 
de verdadeiras loucuras satanl
cas, moços catolicos que. ainda 
possuem brio. que ainda têm o 
nóbre ideal de conservar inte
gralmente as virtudes cristãs e 
a pureza de sua alma. viram as 
costas ao pandemonio mun
dano. · 

Pór que são hón1efis df> cara -
• t~r num mundo corrompido ,, 

dissoluto até á medula. "! não 
cedem ao paganismo do Carna-

val. Esses joveps valorosos se 
reh1glam nas casas de retiro 
fechado para aí meditar e viver 
as verdades religiosas, implorar 
perdão e comiseração à. Bof1:da
de divina pelos seus mfellze_s 
companheiros que ficaram la 
fora, no meio cie mil perigos, 
inebriados e cegos pelos praze
res que deformam e embrutecem 
o coração idealista de um jovem 
ou de uma donzela cristã. 

Quantas almas que se rxtra
viam para sempre, depois que 
se entregaram de corpo e. alma, 
talvez pela primeira vez, aos 
prazeres que o Carnaval lhes 
proporciona e lhes facilita por 
todos os meio~! 

Quantas inocehcias criminó
sament;e assassinadas n ê s s e s 
dias de verdadeira loucura uni
versal em qué o homem perde 
todo o sentido de sua c!ignida -
de, descendo das alturas em que 
Deus o colocara para se chafur
dar no lodo do pecado, na lama 
de uma sensualida(le bestial e 
animaiescaí 

Quantos males não tra::i ? 
Carnaval todos os anos.. E so 
ler os jor11ais ou ouvir o radio 
nos dias seguintes. Esposa que 
não voltou mais ao lar, aban
donando filhos e marido; don
zelas que se afastatam da com
panhia dê seus pais para nun
ca mais voltar; silicidios que se 
sucedem entre as diversas clas
ses sociais; rapazelhos que fic2.
ram esmagados nos ~rilhos dos ' 
bondes e nos pneus- dos autos; 
etc., etc. E depois do Carnaval, 
inteligencias obscurecidas, von
tades enfermiças e o tedio que 
se implanta na vida. 

Nos dias de Carnaval as pai
xões humanas se avolumam. as 
forças d.a carne tendem a sub
jugar com mais facilidade as 
forcas do espírito e infelizmen
te, ·em muitos chegam a cantar 
vitoria! 

Não é preciso ser cristão, e 
haver renunciado as pompas do 
drmonio á pia batismal, para 
condenar -o Carnaval. E' a pro
pria razão que o repudia. Um 
ho!f.iem de carater impoluto não 
toma parte em blocos carnava
lescos! 

·Leitót amigo. sei que V. é ca
tolico. talvez até mariano. Qual 
das duas êstrad~s iá foi feita a 
esc0lhà: a. que Iéva aó cltib 
carn;ivált>i,c-ó óu a éstrada quê 
termina na nor1·a rle uma Casa 
de retiro fechado? 

que a batina lhe pode servir de 
"reclame", •ele gosta de andar por 
ai de batina episcopal! ••• 

* * * 
Mas vamos ao nosso assunto pril\ 

cipal. 

Não pretendo nestas breves no
tas refutar todas as tolices que • 
Sr. Salomão escreveu no seu pas
quim, intit'ufado: "A lg1·eja etc. -
Origem do movimento i;: sua razãt 
de sei·". ·para refutar todas as bo• 
bagens _ifu_pressa.s naquelas poucas 
paginas · i>·recisaria escrever um li· 
vro ... Mas o que não quero deixai 
de notar -aqui é a leviandade, a 
"sans-faç-on" com a qual ·ele (dan~ 
ao-no~ mais uma prova ae sua ig• 
norancia hlstorica e teologlca) pre. 
tende discutir os transcendentait 
problemas do catolicismo romano. 

Prt>vas? Tem-o-las abundantes ná 

seu folheto. Veja-se, por exemplo, 
o modo' 'pueril (parece quase brin• 
quedo dé criança) com o qual el«: 
expliea a origem do primado unt, 
versai do Papado. 

Para ele, · este assunto não t 
mai.s um assunto de instituição fü .. 
vina (pois está claramente regie, 
trado nos Santos Evangelhos) ma.a 
é um assunto de oportunismo po
litico, pelo fato da doação feita pe• 
lo rei Pepino e confirmada pot 
Carlos Magno ao ''Bispo de Roma". 
Por Isso o nosso Salomão, tod<l 
triunfante-conclue: "Eis como Car
los Magno, tão inteligente como 
dissoluto, Imprime novos rumos á 
Igreja" ••• _, .. ouvistes? E' Salo
mão quem fala. Ele, baralhando as 
cousas, confunde simplesmente a. 
origen:i do poder temporal dos Pa
pas, aliás limitado, com o primado 
de jurisdição espiritual e unive1·saL 

Paremos um pouco para·anallsar 
este enorme disparate do moderno 
sapientisslmo Salomão. 

Se Carlos Magno teve o poder de 
imprimir "novos rumos," á Santa 
Igreja, então a obra de N. S. Jes111 
Cristo foi . desvirtuada e fracassou. 

E como sê pode por isto de acor. 
do com as promessas infaliveis d<J 
proprio Divino Redentor, fundado.! 
da Igreja, o qual .no S. Evangelho 
.prometeu a perene assistencia .sua 
e do Seu Divino, Espirito â Socie, 
dade visível que cle fundou, ~in 
de que esta, vencendo todos o 
erros e todos os obstaculos, che 
gasse imutada na unidade de sua 
fé, e dê sua constituiçãg atê o fim 
dos seculos? 

Muito a proposito escreveu d 
Revmo. Pe. Leonel Franca no seu 
livro "A Igreja, a Reforma e a Of
vilização": "Se Cristo. é Deus, as 
Cristo fundou uma Igreja, essa é 
indefectivel e imortal. com-0 as 
obras divinas. Mas se a Igreja. caiu 
no erro (como com os protestanteei 
pretende o sr. Salomão) então as 
portas do inferno teriam prevale
cido cot1tra, ela. Cristo não teria 
mantido a sua promessa; Cristo se 
teria enganado; Cristo não seria. 
Deus, e q Cristianismo seria uma 
grande impostura" ••• 

E o mais curioso é qoe o Sr •. 
Salomão se serve da autoridade, 
por exemplo, de S. Cipriano, Bis• 
po de Cartago. para negar o }.)ri• 
mado pontifício nos primeiros ae
culos da Igreja, quando é sabid~ 
que o grande e santo martir car• 
tagi~ense foi um dos mais auten• 
ticos defensores ai primado papal, 

De fato para o Bispo de Cartago 
"estar em comunhão com o Papà 
é estar em comunhão com a Igreja 
Catolica". (Epist. 55) - E a pro
posito da discussão sobre a val:i
llade do Batismo, foi a este grau® 
Bispo que o Papa Santo Estevam l 
escreveu, proibindo autoi1tària;• 
mente de rebatizar os batizadO'.I 
,-alidamente pelos herejes, e de:, 
fi11i11do a questão com aquelas .. ce• 
lebres palavras: "'S'ihil innovétur, 
ulsi quod traditum est" - Não se 

.(Concluo na 6.8 pãgine:;: 
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fun~amentos~apaze~aor~emnomun~o ·o Campo de Concentração de Amer5-f9ort 

A. C. F. Beales 

(Exclusivo para o LEGIONARIO) 

LONDRES - ("Press Information Service") - O Arcebispo 
de Westminster, Monsenhor Bernard Griffin, atualmente a mais 
alta personaliC:ade catolica da Grã Bretanha, recebeu ha poucos 
dias, oficialmente, os delegados catolicos à Assembléia das Na
r,ões Unidas, recepção esta que foi precedida por uma Missa so
lene na Catedral de Westminster. 

O Arcebispo Griffin, que acaba de ser eleito, como se sabe, 
para o Colegio dos Cardeais, é sempre franco e direto nos seus 
discursos e no sermão que pregou aos delegados foi particular
:nente direto, conforme o exigiam as proprias circunstancias. 

Atualmente reune-se em Londres um Parlamento Mundial 
(ou, pelo menos, seu germenJ, tomando deliberações da mais 
Lranscendente importancia para a paz duradoura entre os po
vos Dos aproximadamente 200 delegados á Assembléia, cerca 
da metade é composta de catolicos, pertencendo alem disso aos 
nais diversos países da terra. Suas raças, suas línguas e · suas 
'.tadições demonstram a universalidade da Igreja, bem como o 
[ato de que os homens não podem sofrer, em qualquer parte do 
1nundo, sem que a Igreja tambem sofra. Os espectadores colo-

. :ad0:;, quer dentro quer fora da Igreja, sentem,' mesmo impreci-
1amente,, que tais homens, a despeito das suas possíveis diver
~encias políticas, estão unidos pela mesma fé, o que já consti
tui motivo de esperança para a preservação da Carta das Na· 
çbe:; e seus felizes desenvolvimentos futuros. 

o Arcebispo Griffin tinha, manifestamente, isto· em mente, 
discursando durante a recepção e na predica que pronunciou du
rante a Missa em Westminster. Nesta ultima ocasião, acentuou 
os verdadeiros obstaculos que, porventura, podem existir quanto 
a uma profunda harmonia entre os povos e nações do mundo. 
Um dos maiores, disse ele - verifica-se "quando as partes cm 
conferencia usam os mesmos termos c'om significações inteira
mente diferentes". E prosseguindo: "Quando falamos em de
mocracia, devemos possuir compreensão comum da palavra que 
empregamos. Quando falamos de segurança, C:evemos nos refe
rir igualmente ás pequenas nações. Quando falamos de liber
dade, devemos entender esta palavra como destinada a todos. 
Quando falamos de confiança, significamos não apenas que ou
tros devem ter confiança em nós, mas tambem nós em relação 
a, eles". 

Em seguida o Arcebispo apontou o obstaculo ainda não re
movido da. "chamaC:a guerra de nervos e propaganda irritada". 
Resumindo: o verdadeiro problema não é uma questão materiàl 
que diga respeito á predomLY1ancia, digamos, das chamadM 
g1/andes potencias, -· mas um problema de mentalidade e 
1%pirito. . · 

... Cow.o o mundo moderno. se habituou á linguagem dos "pon
tos", aqui estão alguns apontados pelo Arcebispo Griffin: 1 -=
t-..s leis de Deus devem ser reconhecidas e obedecidas. 2 - O 
homem deve chegar .á compreensão nitida de que o mundo não 
está apenas economicamente enfermo, mas sobretudo espiritual
mente. 3 - Devemrur:,entender a palavra Liberdade no seu 
mais amplo sentido e ao mesmo tempo mais profundo. 4 - As 
p~rseguições, os campos de concentração e a policia secreta de~ 
vem ser abolidos. 

Finalizando, disse o Arcebispo Griffin estas palavras sLinples 
~as profundas:. "Se dais prova do vosso cristianismo mereceis 
a,s ben~ãos de Cristo. E sem estas bençãos, a despeito de toda 
vossa energia não podereis construi!' uma ordem mundial 
dti?'fl.douia". 
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BASICO E GINASIAL 
TECNICO DE CONTABILIDADE 
DE CONTADOR ADAPTADO 

Os exames de admissão realizam-se em fevereiro: Matri
culas abertas para o corso de admissão. Secções masculinas 
·e femininas. 
Nota : O Curso Comercial não é reservado exclusivament~ · 
aos Congregados Marianos: oferece, porem, vantagens tnsu· 
pera.veis a.os mesmos. assim como às Filhas de Marta. .' ..,....,,e,.,..,,_ ___ ~ _____________ ..._.;...;...,._..,__ 

Acabamos de receber grande vo· 
riedode de lilmes mudos e sonoros 

~?~~,~ 
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Auto-Viaç-ão Bragança-São Paulo 
pài'a as suas viagens de Bragança à Capital e vice-versa. sir
vam-se dos confortaveis onibu,;; da EMPRESA AUTO-

VIAÇAO BRAGANÇA - O percurso é feito em três noras 

P~TIDAS DE BRAGANÇA: PARTIDAS DE SAO PAULO 
Dias utets: '1.00 e 15.15: do- Dias uteis: 6.46 e 15.4f>: do-
mingos e feriados: '2.45 e 18. mingos e fertarlo~ 6.45 e 14.15. 

Ponto em Bnuranc;a: Ponte en- São Panlo 
PRAÇA RAUL ~ N.0 10 BAR fi!STIUi!I.A - Rna Mauá 

Tl!:LKFONE 100 n.' 630 - TF.LEFONE 4-6905 

Damos a seguir. alguns trechos I 
dre ho!andes que durante a domi- I 
duma carta que .::ios enviou um .Pa
nação :1azista esteve no: ·Campo 
de concentração de Amersfoort. 

.. Durante cinco longos anos nos. 
sa querida patria este ciom:1ada p0r 
verdadeira t1rama tal como talvez 
nenhum outro paiz na Europa oci
dental experimentou. 

Os nazistas queriam germarii. 
sar.nos, mas resultou num fracasso 
completo·. 

A atitude dos Dispos era · um 
exemp10 brilhante para todos os 
holandezes catolicos e :ião·catolicos. 

Grande era a resistencia do povo 
co:,tra o opressor ..• 

prender muitos inocentes. Cadeias 
Dai vciu a vingança horrivcl a 

e caiµpos de concen.ração se en
cheram. 

Em maio de 1941 chegou ao cam· 
do Vught O primeiro grupo de rc
ícns cerca de 700 a 800 homci:is. 

Entre eles esteve meu irmão Ar
tur. Durante s·cte meses ficou se
parado de sua esposa e filhos., Em 
Julho 1941 foram presos outros re
fcus entre os quais nosso P. Spick
nfan por ter recusado o sacramento 
do batismo a um Nazista holandcs. 

Esteve preso 16 meses. Prende
ram tambem meu irmão Eduardo, 
Soltaram-110, porem depressa, tendo 

de sofrido muitas humilhações. 
:Moços e homens eram forçados a 

i1· trabalhar na Alemanha. Muitos 
recusaram esconderam.se: "mergu
lharam". Os sacerdotes eram natu-

rahnente, os principais coadjutore~ 
<las pessoas que .se sumiràm. 

Dai, muitas prisões. Assilll eu 
tambem preso. : ... 

Ein · Julho 1943 os alemães pren~ 
deram um. "mergulhad<>r" .que eu 
tinha ajudado. 

·Forçad0s pelos violentos metodos 
da Gestapo, trahiu-me. 

No dia 14 de Agosto u1t1a tropa 
de 50 policiais verdes invadiram 
nosso conve:ito. A 's 6 1 j2 horas da· 
manhã... O passaro porem .fugira,,. 

Examinaram toda casa especial
mente meu quarto. 'Não encontra
ram nada suspeito senão sete jo
vens dos quais cinco eram mergu. 
lhadores. Todos fora mpresos assim· 

. como o padre superior e outro sa
cerdote. Extorquiaram do pripieiro 
meu endereço. 

Estava eu da:ido um retiro em 
Ileugcn. 

Minha prisão foi a ultima medita. 
ção. 

Levaram-me a Maastricht, Onde 

o 
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DACTILOGRAFIA 
T AOUIGRAFIA 
Melhor Ensino 

Pelo lllenor Preeo. 

me colol;:aram nWlla célula, ,.. AllÜWJ 
pequ~lli..dga•·V.wí.e·~ pa.s.., 
~ ~ .. aolge.macip .Dois. ~ ~~Ç!~ 
~erri .. coµi.ér 'l,léb:I ~/ :. . . • 1 

Os ··. i.ilicrtogl!-,#t,i.ós :(lúr~~ at~ 
du.as ·horas e JJÍeia ~· -~ada.., 

lJcmore1 oito sema.nas iía'.'prisã.q, 
mil1tar dos alemães· -a,:1teô . que mei 
levassem a campo de concentraçãA_ 
de AmersfoOrt. 

Faj coloeado entre os·· juq.~s e,' 
começou , o trabalho. forçado: ro

çar, cavar cortar arvores, a,carregar, 
estrume etc. Vinte cli.as ,ba.st.ar~ 
parame prostar, . .atacado de difteria. 

Desta forma C:ieguei á. barr~ 
de doenças contagiosas.· Esta estava. 
tão suja que nenhum alemã.o ali en.; 
trava por medo .de contag.ici~ .· 

Ajudado peio médk:o, · tamb~ 
sa imu:id.a durante 7. meses .. e até 
prisioneiro. "mergulhei" nesta ca,; 
o · dia de minha libertaç.ã.0c: 17 de; 
Maio de 1944. · 

. Graças a Deus, pude ex.er.cer q 
mtnt.s,tério sacerdotal mais sublime,, 
porem tudo em segredo. 

TOrnei-me cape,ã.o dos doente~ 
(mais de ;500) e <lc todo o campo •. 

Os outros padres eram coa:iju. 
tores, a dispor porem.. de pouca. 
t_empo por causa do trabalho 1orça· 
qo: eu contudo estava "doente". 

.Primeiramente eramos nove sa. 
cerdotes depois fiquei só e ao swi: .. 
novamente eramas treze. 

Todo o ministeri0 era feito no C 
segredo, mas N. Senhor protegia. 
nos visivelmente. Nunca. os nazs
tas souberam cousa alguma. 

A 
do 

Ao ser preso tinha os santos oleOS' 

u niv ersi d ade e a t ô li ca :i;o=~b:::i~"~~~ Um!· . -

R ·1 O d e J a n e 1· r' o· · ·. ~y:g:~i;:· :ir·ª ... :~:::ª_ª;~ .::·i;: 
: :.~ramos . tao . bpp.s. . contrabandistas 

· · - ; :Que naquele d.tá cheguêi a:. 'céfebra.r 

O Revmo Pe. Leonel. Franca cu!dades, hoje encorporadas ?; uni.: a sta• Missa, ).'4(1o portim '.no inaio; 
Reitor das Faculdades Catoiicas do versidades fíciais, nasceram . da . segredo: sem. luz, sem·. cruz,· sem 
Rio de Janeiro fez impor,antes de- von"ade empreendedora d.e pioneiJ:os :. paramentos, sem· testemunhas,: Sen\ 
c!arações ao· vespertino "A. Noite" arroJados. No nosso caso, o, governo, mesmo; a· pedrá: altar. Desde· esse 
daueia Capital- - se tem mantido sempre a altura. dia memoraveJ· rézava assini à. Sta. 

Tratando.se de assunto ci~ mais o.esta compreensão superior de suas' Míssa düas. vezes r:for. s,emanii.:' d& 
alta relevaiicia para a cultura cato.. finalidades. As Facu1da<les Catoli- · -rµesma · í9r_~•.jÍs .outros · s~cerdotes 
lica do :10sso povo, julgamos. oportu. cas, satisfeitas as co:i<lições da lei recem-chegados:;· .Cada· um. gÚ~ 
na á transcrição da entrevista con- obtiveram e..rn 1940 a a,utorização . va as santas' 1':lóstias ··co:1sigo ·numt1, 
cedida !)elo õe. Franca. prévia de_ funcionamento~ Dos anos. · ~equna_ }ata <c-<:>mo 5e fossem ·pasti • 

. Assim se exprimiu O ilustre filho mais taroe foram ofic1a!mente re- t\1~ª.u.se_'._ .. : ·h~~-.·.~.'.-.~~ .. : . .I)e_; • J!s · .. c~ft-~~~l! 
de. Santo.Jnácio: conhecidas. Em 1943 ás· duas h,· ·. D .... """' 

".Não posso esconder:!he · 0 meu c?1dades anteriores anexou-se üma .. : uas.:.vezês ·.;~ seniaiiâ ,: 'Jazia 
-c<>nte.11tamen;o. Possuir uma Uni- ~cola de Serviço Social, E-m 1944· .ütn~ fe'.~Jiêa-.~' ~â;.í-ai!,i ~dianti{/du:m 
vérsidade Cato!ica era um.a a:itiga ina~gurou-se a publicação de uma auditor10: CO!!'.post,o ·.$ ,.-,:çatolicos. 
a~piração de todos os bons brasi- rev1sta de cultura superior, "Ve"- · protestant.es e .mc:r-édulos. , , 
!eiros. Já ern 1866 o velho senador bum'.', que desde então tem pido .Agora· eSt ou · muito · feliz de -te-!' 
Candido Meri..,;!es de Almeida ex- P:b};pad~. com r'°gu1andade perfei. · P<:-ss,ado por. ·_es!es acontecimentos ~ 
prünia as suas esperanças de que t · Atualmente todas as· suas fa~ ·· .di.ana?1J.e,1re):ri~.d.t. _ag:r~_dé~:_a.:Deus 
o nosso · Brasil possuísse logo a culdades e escolas estão em pleno sua -ma:r;tvUho:sâ'.:.õi:mdàde.J: '' . · 
sua Universidade Cát.olica como já fucio:ili.mento. A este centro de ir- PE •. JOSE' OOVAERT: - .555. 
possuíam então a Bélgica e a Ir· radia?ãq cultural acabam agota as Holanda 29 de Julho ·1945. · 
landa. A universidade é no desen- autondades do ensino de concede,: (De "ORIENTAR E ANIMAR" 
volvime,:ito n-1tural da inteligenca, 0 direito de se organizar em. Uni. Boletim da Cruzada :Eucarística 
a mais alta expressão cultural de versidade. E' um gesto que. muito de Fortaleza H. · · 

um povo. O povo brasileiro for- honra, porque significativo do inte. 
mado á sombra da Cruz, fiel ás resse, real e eficiente pelo progres. 
ti-adições organicas de sua nado- so do ensino livre e para nós co;is. 
natidade não podia deixar de ter .tituh1 um estinúulo a melhor corres 
uma Universidade que encarnasse o :poilder .á .confiança .de tOdos., 1 
seu espírito integral. Deste desej,:, E quais ..são os :projetos c}e· : ·v.. ·.;;. · 
que vem de longe nasceram ·recen- ·Revma •. ;para . .ofuturo? _ 
teme,te as Faculdades Catolicas. . - Como acabo .cfo :-dizer,_· .··nesta. J 
Ein 1940 fundavam-se uma Facul· creação -da UniversidlMe Católica . ·_-_ .' 
dad,e Filosofia de Direito ás quais do Rio de Janeio mais do --que ·uma :: , 
em 1943 se acrescentou uma Escola aprovação do passado, vejo as nos-
de Serviço Social A dedicação de um sas responsabilidades do futuro. 
eorpo docente de 1.º valor a co:1- Deseio sincero de quantos trabalha. 
f[ança· das nossas familias permi- ram até agora nas Faculdades Ca. 
tiram que a instituição se desenvol- t?lica~ é corresponder á nova inves. 
vesse com rapidez e segurança. Das t1dura e transformar a nossa insti. 
ttossas aulas já sairam diplomados h_1ição num centro de cultura. supe-
eentenas de alu,os nos diversos nor, qne honre a Igreja e Brasil. 
cur-sos da Faculdade de Filisofia. e J ii. se acham em estudo os projetos 
tto da de Direito. das novas bstalaçõs universitarias. 

- E o governo tem amparado Realiza'.Jos com r·apidez e gTandiosi. 
1l. iniciativa de V. Revma? dàde, depende da !?'enerosidade das 

- Com alta compreensão digna 'àlmas nobres que ,:Jesejam · colabo-
d~ todo "'ncmio.· C0mo sábe, a mis-· nªr em todo e tão alto empreendi-
são do Estado não consiste' unica- menoto. 
rr.cnte em estrutura• os órgãos ofi- ]..-f1Jitn confiamos na inteligenc;ia e no 
dais de' sm1 a,:-ão iliret:i. mas ainda {'0rm:ão dos brasifoiros. orno dizia 
em estimnlar. orie:itar C' auxiliar -:ia stm P~storal Coletiva e Episco-
:ts iniciat:vas narticulares que naõ,., Bras:feiro: "a realização des-
t<'.'ndE-"1 a m•1ltinlhc-r os valores <' f,.. :.i.-at e.xisrirá como todas as obras 
a enrionect>r assim 0 natrimonio de n,.,,s e g-randes sacrifícios, dedi-
de ed11cac-ão sobretudo as atividª- car,ío rmra e srenerosidade incs-
c-11lt,.,.~1 de 11m povo. Em materia faveis. Ma$ o Ilrasil não mentirá 
eles lh'1't><a ~;'ir, ilinmnicas ., criadoras. ás 11ossas esueranc-as nem se mos. 
As melhor!'• universidades norte- fra.,.á surdo á confiança d0 nosso 
american:is rl.-vt>m a sua exi~ten- :>nelo. A fo·:idação da Universida-
da " , .. ~.:i•ri'>t>s n"r'ir-t11'1,-es. Entre r1., ("Molir:i será a gloria de nossa 
f"t_/..c- ............ t,,,~ ,t-,c;:: ...,rv·c:~c: fY ... !'l,.,r1oc: .f~-

ASMA RRONQUITES OE A.DULTOS E CRIA.NCAS - RElJ. 
\fATJS!IIO - DOR OE CABEÇA CRONICA etc •. etc, 

"l'ratnment., nnr ..-nntrate de cmr11 aarandda 
\f .. dlc,lnn Pnaltfvn de c,ombat.. ás causaa e nfle 

nns sinrnmna l'rntnn1f"ntn,. ool' w,ro<-e,-•q• rnpfcln11 11a,-a toda& 89 mnlé•tia• 
lNTEHNAS "1F,R\'OSA!" \fR'\ITAIS .,· nnrw á,i da'PF,J,F. 11 .. eau11.a tntenaa , 

DR. A R A U J O .. ,,.t,.O P.:E:S _., 
Ru" Har<'oni. 131 S.• andar - Sâias· 804-6..:. _ · 'l)aa :i''.611'·8. llÓra.. 
Stíbado da., 9 à• 12 boTa.. Fone: 4-2:Wl!I. _ ·,aea.:,,&werilda Pomv6fa. 9;9 

FONE.: 5-8717 - S.&O PA.lJLO. 

Medicação ·. auxiliar w, trata
mento · eia sífilis. 

Federação ·:Mariana 
'!!"'I • .•. 

.t.emmma 
Retiro do Carnaval 

Tivera~ jnici0 ·.hoje os: .retirÇ}S fc;i· 
chados do Carmrval, promOvidQs· pe• 
la Federação Mariana. Feminina. 
Como todos os anos as filhas de Ma. 
ria prOcuram: ·no recolhimento e JJa 
oração. reparar as ofe:isa.s ieitas 

· dos gentilmente pela Ação .Catolica 
a Nosso Senhor .durante o . :triduo 
carnavalesco. · 

São os seguint~ os colegios onde 
se Tealiza..m estes exercicios espiri. 
iuais: 

Colegio Santa Inês sendo o Pre• 
gador o ~evmo. Pe. Edu.anio Ro• 
berto. Colegio Sion, sendo Prega, 
dor o Rcvmo. Pe. Eduardo· Re 
bouças. N0 Colegio Sacré C-oeur d< 
Maria. pregará o Revmo • .Pe. Luili 
culina e Femenina e Assistente· da 
Ação Católica do Salvador na Baia. 
No Colegio , Assunção foram cedi-

. Gonzaga, Mariz S. J"' D. D~ Dire• 
··,tor das.:Fed:enu;.ões.-.M317ia:ias ,Mas. 

l ·:a-1gnns htgm,-es .parn .a Fe.l---:c"'- -. 
E' ,pregador o Revmo. · M'.' .S• Dr 

.. · .Mq.n_o~t..Çqrre:;t,- fle 11-acç.,;Io-,, .. ·~. 
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;~~-~Santa -Catarina de 
- . ·- · ... -~ - ' 

- - Inimigo à vista 
Bologna u:. ~=1

ªm:sm~ oEsc~s!'~ 

- Na.turàl de Bàlogna, ~ ci-c ~ 
nota~ pêla. · SUá. posiçao s~ 
~ · '"recebeu · uma educaçao 
:aprimorada.· Na ida.de de onze 
&nOS quis a vontade do pai que 
passa.se para a corte do príncipe 
ve Ferrara onde havia de ~ a 
companheira ela joV.em prmceza 
V..arga.rida de Este. ca.t,a.r:ina per· 

· · m.a.neceu dois anos em Flerrara e 
pela morte de seu pai entrou nu..ina 
Congregação relig~. que _uma 
piedosa senhora, Lucia. de Masca
rovi acabava de fundar. Seu unlco 
desejo era a.gradar a l)eUS numa 
Vida santa e Perfe~ta. Por uma 
graça especial Deus livrou-a de um 
grande incomodo espiritual, dan· 
do-lhe a certeza do perdão dos 
seus peca.dos. para que es1:8, !t:ve· 
. lação não lhe fosse PreJU;dicia!, 
m0strou-lhe numa visão o JUlZO _fi
nal com todas as circunstanci.aa 
co.:n que nossa fé no-lo. apresenta. 

· A lembrança do que tinha visto, 
' conservou-a no santo temor de 
Deus, preserv~ndo-a do menor pe
cado volwitano. 

Tão PrOdigioscs progre~os J~~ 
na santidade, que os super10res 
cessivamente lhe confiaram o car
go de mestra da.a noviças e de aba~ 

· dessa do convento em Bologna. Ia 
moo longe si quizessemos fazer um?-

talh d da Vida actmi-descrição de a a t 
ravel da Santa, das suas vir ud~ 
como doo Privilegios ext~ordi~a 
xios com que l)eUs a d1Stmgmu. 
Tenham aqui logar 3:1,guns. fatos de 
destaque, que sua biografia rela~ 

u ao mesmo tempo nos dao ~t eidéia do modo como ~us . se 
comunicava a esta alma pnvllegia· 

.<ia Na .noite de Natal d-e 1456, quan
do catarina ainda se . achav~ em 
]i'errara pediu a superiora licença 

'ara pas;ar a noite toda no - cõro. 
~àtarina Permaneceu em oraçao a~ 
a.té ás -quatro horas da m~a 
cmando não no sono ou em v~?· mas re'arm.ente lhe apareceu a 1-
vina. Mãe com o Mertlno Jesus., en· 
. . . aninhos como qualquer 

. volto et!J. P cinha Maria entregou 
outra Clian · - · ue O recebeu 

· ó ·Menino a. Ca~ q treità.ndo-o 
eom suma alegna, ~ 

0 
de 

contra o coração e cobnn~o- · 
bei -~ Eis outro fato mmto ~m
~r ·que se . deu com uma noviça, 
em Bolcgna·:. trabalhando ela na 
borla;. foi inf~ e, descautelosa ndo 

.. . . , d ~=u-um dedo o manejo da ·Pa, · e~.,., . to· 
Pé: catarina, sendo qnan,...a~ cor~ 
mou na mão esquei:da, a P ;..,_.., 

. licou·a. ao • Pe muw=v.o. ,.tada, ap · · b · mesmo 
:fez o s~ dai cruz~:~ de to-
e q~ nao fo. a . . 
dós. õi : é!rcunstanfes, . quando vu-am 

; ·'~.. .. e •ó-' pé •. estava; ., . êé!mpletamente. 
...... qu ,. "º A ..... _,_ da. sàntà está cheia. 

. CU?'a.u • V.!.U.<1. tu! 
de prodigioe desta na. . ~rtudes 

Na. pratica. de todaS' as -
• tarina modelo. perfeito. No 

e!'a. Ca . ,.eci& mais um 
.amo!' .de Deu,. ~túra, htur'...a..TJ.a.. 
Be!'àfim. que · · · .. d .,,. assim ' . '"":Desdé ·que'~elxei: o mun o . -

... -~u- com: um.a das rtmãs, o 
se eXP...... . te · do eum· 
meu Ullico deseJo m st • 

prir em tudo a vonta.de de Deus e 
ama-Lo de todo o coração". ~s
sunto predllecto de suas medita
ções era a Sagrada, Paixão e Morte 
de JesUs Cristo, fonte tnexgotavel 
do a.mor divino. Horas inteiras per
manecia lrnovel aos pés do altar 
do santíssimo sacramento,. engol
fando seu ~sirito no misteno da 
Sagrada Paixão. - Desde peque~ 
teve uma devoção terna ª Maria 
Santíssima, protetora de sua ino
cencia e Pureza. A' esta divina 
Mãe e a sua assistencia poder~a 
atribuia catarina não ter 1!ucumbi
do nas fortíssimas tentaçoes con
tra a fé e a santa pureza, que ª 
acometiam frequentemente. 

Paralelo ao amor a Det1:5 era em 
catarina o amor ao proxun?. OS 
pobres -~ doentes eram os primeirOs 
objetos d05 seus cuida.d-Os. Imen-

compaixão tinha ela dos pobres 
~cadores. e dos que se achavam 
em grande perigo de pecar. A mui· 
too alcançava a graça da conversão 
e da perseverança. Grande admira
ção causou a conversão quasi sU• 
l::ita dum malfeitcr que, _sendo co~ 
denado á morte, não_ so ~enhu 
s!gnal teve de . arrependimento, 
mas pas5ava os ult1mos momentood a 
blasfemar. Sabendo cata,:ina ~ 
infelicidade do homem, pos·se e 
oração, de que resultou o mesmo. 
pedir confessor e morrer na graça 
de l)eUS. 

Catarina morreu em 1463 em con
sequencia duma curta mas doloro· 
sis5ima doença. Sofreu as dores . 
com a mesma resignação e pacien
cia com que sofria as da vida pas
sada bem como as caluni~ e male. 
<licencias, de que tinha sido vitima 
mcis de uma vez. Deus lhe revelou 
a hora da morte. para a qual se 
preParou com todo o fervor. 

seu corpo conservou-se em Bo
logna · Vestida de habito da ordem, 
a cab~a cingida com uma corôa de 
ouro. sentada nUJ)l trono precios?, 
assim s~ ar,res('nt.i. até hoje ao· Vl· 
r-itante. ou~ pasmo a:imira o fe· 
nomeno de um c~daver de 458 anos. 
ter ..e conservado a frescura e fle
xibilidade 1'.littura,l da.s articulações-. 

CONGREGADOS 
CAPAS E . .. GU~RDA· 
CBL'VÀ$ EM VAR!OS 

PAGAMENTOS 

Crediário- · · Vimar 
DE 

Vinee, Marques & Cia. 
Rua Libero &da.ró, 488· + 

7,0 andar - ·Salas: 68-69 
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a.li emprega o,. maiores esforç0s em 
prol da descristianização social. 

Os Bispos daquela nação sul ame
ricana dirigiram, recentemente, 
aos fieis momentosa carta pasto
ral, advertindo-Os das ciladas dOs 
arautos internacionalistas de Mos
cou. 

A tática empregada é a de fingi
do acatamento á Igreja. Querem 
encobrir os seus perversos intuitos, 
atravé., de uma politica de mão es
tendida, para melhor agir, no sen
tido de sUbverter a-5 tradições esPi· 
rituais do País. 

Em ruidoso congresso no México, 
o frupigerado agitador Vicente 
Lombardo Toledano declarou sem 
rebu<;os que, no seio d&.s Republi
cas latinas deste continente. u uru· 
co adversario temível do bolchevis
mo é a Igreja Catolica . 

Mas logo advertiu que se fazia 
mistér dissimulá-lo, afim de se po
d-cr alcançar o triunfo inadiavel dos 
ideais revolucionarios. 

Nas conclusões da aludida "tche
ca" ficou estatuido não se atacar 
de frente a hierarquia eclesiastica 
- o episcopado e o clero - sendo 
antes recomendavel estabelecer a 
confusão nos eapiritos, · por meio 
de uma propaganda habil, ativa e 
so1erte, 

Será de alto proveito, segundo o 
plano traçado, amparar e ince1:ti
var as ~seitas heréticas e as propnas 
religiões pagãs. 

Lfaérte, lider sovietice no Chi
le, afirmou claramente: 

"E', Portanto, necessario que 
todo~ vós, camaradas, tenhais sem
pre presentes em v0ssa mente es
tas instruções, · de maneira qu~. 
ouando voltardes ás zonas de on
gem, possais instruir ts célula,, so
bre o modo de d·estruir o poder da 
Igreja Catolica. . 
· Devemos .preparar-nos para tor

nar o México e a America Latina 
prontos a exercer um papel domt
nant..e . na futura conquista do 
mundo". 

Depois diseo, não causa surPresa 
qlle Luiz . Carlos Prestes e demais 

' a;rautós · vermelhos se aPresente~ 
agora tão palidos diante do publi
·co brasileiro ..•• 
. · Simulam eles, preconcebidamente, 
respeito ás crenças alheias e ás au
toridades constituídas. 

Daí óe discursos cheios de incoe
' · réncias. tão · flagrante~ e pueril!da
.: aes acacianas, cerno o que o cava• 
. leiro da triste figura proferiu em 

sua angustiada campanha eleito
:!'aL 

J. :a. ~. <Do "Nordeste;"). 

DR~ DURVAL PRADO 
~ICO OCULISTA 

.Rua Senado:r Paulo Egídio, ll 
.· .: • ·5. º and. • Salas 512 • 13 - 14. 

<E5q. da Kua José BonifácioJ 
Cons.: 14.30 às 17.30 horas 
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ll!SISTIMOS, em nosso ultimo 
· rodapé, ria ta·refa· de desmas

carar a falsa antimania exis-
tente entre as diferent.es modalida-

1N O V A ET VETERA 1--------------
• 

~1J4S1iifGS . 
PRÉ-ENCOLHIDAS NÃO ENCOLHEM MAIS( 

lfM"PR'E"élA$IõS\ ~ l\'õ,:m confecções-.. flfà~3 
à~ melhor qua1idade .. Mesmo assim. molham 
lohgamc~te a casimira. os avia_ment_os. ~ quaJqu~ 
peça. ainda que seja um pequeno fundo de bolso 
~esulta de tais cuidados que as nossas r~up~ 

5 ão pré-cncolhid"as oferecendo plC'na ga~antia d~ 
G1Cnhuma deformabilidade futura.· Queira ~azeo 
\ima visita à nossa Seção de Roupas Fe,_tas':> 

concluirá- quC ·é uma inovação. pois ameul) 
t1ão se e.t0Pregou material de tão alta ~~ 

lidade na Confecção de Roupas ~e1~ 

• 4:rn 10 paga11111otos 9.eJ1> "l!lano Suavo,,il1 

- - - ~)!~-Ytimmn:x::a unxu.:t:~:.%%%l.?.:. ,x u. :ux u x nxu 
. ~ E M P R. t Z A A U '.(O · V I A ÇÃ O 

São. Paulo - Sa-ntos ... ltd:a!! 
•' - . . . -. .. . . . . ~ . ~ ~ . . ._ 

Cr.S . 20,ô.O> . 
Onibas diariamente ele hora ein fiôrà entre . São Paulo-Santo, 

. , -~ .. :... -

-· des .. de :movimentos fascistas e co• 
muriiátas e como am'pí;)s agem taci
tamente' de parce~:.....,;l>_I"OVOCandO 
reações que· são, ~1faac1:as em 
beneficio ora de um, 1ora:~ê outro 

l A inda nossos 
de espaventar as moscas que o 
importunavam. Assim, para citar 
mais um exemplo, vejamos o que 
aconteceu com o decreto-lei que se 
propôs garantir os inquilinos de 
imoveis contra a ganancia dos pro
prietarios. 

amigos, os ursos 

;efeito,: t;i.l. Jnall~babiliê!.ade torna o 
!movei, a salvo de -~-0.:los os riscos, 
menos . justamente ,aquele que •. em. 
reg~a; é o maior co.mprnmisso Eico~ 
nomico e financeiro d<? .·_associa!do: 
.:_ a· divida contraída para a aqui
·;ição dó. iniovel ... E como os Ins
titut~s .e .. c~ixas não isentam os seus 
assocfados-. dos infortunios e dese
quilíbrios economicos, o resultado é 
que ·essa: inalienabilidade é mais um 
entrave :quti· um ·beneficio. Ainda 
aqui poderíamos invocar a possí
vel boa •intenção do urso da fabula. 
Mas o resultado p'ratico de tal me
dida, . i, que as tais autarquias di-

' • •• "J" .• --~:,i); 
grupo pseudo-contendor.: :-,:'; · 

· Enumeramos, tambemí' '.â titulo 
exemplificativo, certas medidas 
postas em ·vigor por governos na 
apà.rencia sem posição definida em 
face desses extremismos, mas que 
na reaJldade favorecem a causa dos 
totalitarismos sociâllstas. Tratando, 
na parte final, do quo vem acon
tecendo no Brasil, mostrámos os 
efeitos nefastos da indevida inter
venção do Estado na vida econo
ro.ica da sociedade, citando o art.i- , 
ticlalismo. dos varios orgãos con
troladores da iniclat!va privada, o 
,acionamento de utilidades pela 
deliberada "coordenação" da pro~ 
dução, a absorção estatal da Prc
videncla., do cooperativismo e dos 
sindicatos, etc .• 

.... * 
Ao .assinalarmos, em particular, 

>s efeitos desastrosos para a eco-
10mia popular da lei sobre os lu
!ros extraordlnarios, não poderia
mos supor que poucos dias depois 
•eceberiamos uma. eloquente corro. 
:>oração de tudo quanto afirmamos, 
~om a proposta da derrogação des
sa lei como uma das principaie 
medidas preconizadas pelo atual sr. 
Ministro da Fazenda para aliviar 
a horrivel carestia de vida que en
tre n6s. vai assumindo o aspect_o de 
um verdadeiro flagelo social. 

~ • * 
Não forain essas; porem, como 

vimos,· as unicas medidas oficiais 
<1uc, tal como no caso da .fabula 
io amigo urso, acabaran1 por es
ma-rar .a. .ca.J?eca. ÕO-t>ovo. .em. :vez 

Esta lei, na aparencia muito 
slmpatica; na realidade foi injusta 
e desastrosa, por se tratar de me
dida parcial que coexistiu com a 
plena liberd9de . dada aos lucros 
extraordinarios e ás mais variadas 
formi;.s de cambio negro e de ma
nobras altistas. Deixou ela. assim, 
não somente de P.ro.duzir os bene
ficios esperados, o que já seria la• 
mentavel, mas ainda, agiu negati
vamente, agravando o problema da 
habitação popular, como passare
mos a demonstrar. 

Efetivamente, congelando o ní
vel dos alugueis de !moveis, sem 
indagar d;i,s condições em que eram 
feitos os contratos de locação, nem 
a natureza do uso do imovel, se 
destinado a moradia, a estabeleci
mento comercial ou fabril, com 
isto, em primeiro lugar, não se pô9 
uma restrição ás classes abastadas 
contra a exploração dos menos fa
vorecidos da fortuna., aumentando 
a capacidade aquisitiva destes, mas 
apenas se transferiu uma parcela 
a mais das rendas. p9pulares .P.ªrª 
a voragêm dos lucros exi:raord_i
narios, dos preços extorsivos .· de 
outras ll!ilidad;es. . Em_ resmno, o j 
dinheiro _;_pou~ªdo. él_os .alugueis. nã.o. ,

1
. 

ficou nas maos do .. povo. . . · . J 
Em sel);undo. -lu,:a.r+·· -pela'· mesma · 

razão que não se podo vedar a 
justa remunera,ção çlo capital 'em
pregada nas industrias e nos ésta· 
belecimentos comerciais e banca-
rios, do mesmo modo não é licito 
negar a justa remuneraçã'o do ·ca
pital empregado nos !moveis. Com 
efeito, assim como não se concebe 
uma fabrica sem o necessario apa
relhamento, do mesmo modo não 
se concebe um operario sem uma 
casa onde morar com sua familia. 
A habitação para o trabalhador é 
tão necessaria quanto o tear para 
a fabrica de tecido. Porque impor 

. rest,ições. ao llv,r:e uso da proprie· 
dade pelos que _inverteram seu ca-

. pital em irooveis e deixar as mãos 
livres ll,OS que imobilizaram seus 
capitais na industria e no comer
cio, quando ha um entrelaçamento 
de interesses, para a coletividade, 
nos problemas da produção, do 
consumo o da habitação? 

Esta injustiça se torna ainda 

l 

mais clamorosa quando se leva em ] 
consideração que a lei de estagna
ção dos alugueis de casa veiu tam- 1 

bem beneficiar os inquilinos d_e ,,: 
!moveis destinados a estabeleci
mentos fabris e comerciais, estes 
mesmos que foran,. os maiores be
neficiarios dos lucros extraordina-
rios e das manobras altistas. De
vemos tambem lembrar que os 
proprietarios de !moveis em geral 
não são esses sanguessugas da de-
magogia marmiteira ou comunista, 
mas indivíduos da classe media que 
pela poupança conseguiram fazer 
crescer ~u patrimonio. São mem
bros cl.1 c>oletividade que tambem 
sofr, m 
viua.: 

ú~ ~reitos da carestia. da 

j 
1 

! 
) 

1 

.A consequencia, porem, 1nais 
importante dessa intervenção esta
tal foi o estabelecimento da des.
confiança na aplicação do cap1tal 
na construção de habitações popu
lares. Era notoria, antes de surgir 
esse decreto-lei, a preferencia nes
se tipo de moradias, por ser mais 
compensadora a retribuição dos. 

juros. O precedente totalitario des
sa medida e a ameaça de outras 
ainda mais parciais, demagogicas 
e totalitarias, aliados á alta dos 
preços de materiais. de construção, 
cuja artificialidade oportunamente 
procuraremos estudar, resultaram 
nesse terrível deficit de habitações 
populares que se faz sentir sobre
tudo. nas cidades ·de · mais intensa 
densidade demografica. Eis, por
tUJ1to, como esse ato de suposta 
defesa do povo no setor da habi-, 
tação acabou por deixar a classe 
media e operaria sem ter onde 
morar ..• 

.. * • 

Poderia.mos acrescentar a este 
capitulo do problema da habitação 
a politica oficial até bem pouco l 
vigente com relação aos planos re- · 
sidencia.s dos organismos para-es
tatais, das chamadas "aut(!-rquias" f 
da Previdencia Social. Ha quem 
interprete o decreto que introduziu 
a inalienabilidade dos !moveis, 
construidos ou negociados através 
desses Institutos e Caixas para seus 
associados, como uma tentativa 
para desencorajar a ariuisic;ão da 
casa propria, em J., .. : ficio dos pla
nos de conjuntos residenciais cx
clusivai:_ente para alug:uel. Com 

. ante do pouco interesse de seus 
associados pela casa propria assim 
onerada · com. a inalienabilidade, 
terão o cam_inho desembaraçado 
para eml::;,arca/ em seus planos de 
casas.'exelusi1ramênte· para aluguel, 
eni mãos· do }~sfado .... outra me
dida de sabor totalitario e socia
lista. Aqui, támbein, felizmente 
t.em se i'egistrado um movimento 
de marcha-ré, e em parte já caiu 
essa. inalienabilidade, através da 
qual se procurava evitar a espe. 
culação com os imoveis adquiridos 
através dos Institutos de Prevlden
cia,. com •a mesma parcialidade e 
introduzindo o mesmo fator de 
desconfiança que constituíram o 
erro fundamental da medi_da tota, 
litaria no que diz re,speito ás casai 
de aluguel. 

E assim vão sendo canalfzadai 
para o moinho totalitar.io e socla
·ust'â éssas 'tofrentcs. de atos caotl
cos e. desordenados que, · quando 
não coiaborassem con.,. os extremis
mos .. de .m.odo direto, pelo menos 
estariam a r~forGar a tese da fa
lencia das soJuçÕe~ politicas, SO• 
ciais P economkas fora dos re!dmoo 
de opressão •• , 
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., ....... 4 loreja Calô1icft"LiYre" ~o Sr. Salomão" 
(Conclusão dá. 3;à pàg.) 

· faça hêlthUMa. lttoVá<;á'ô; ma.a ~e 
~ntinúe tii2ena1, segundo a ahtiga 
!\radição da Igreja. 

Maa . nem a l"e8).)eitó dél t'lomlftio 
tempotàl dôs pâpas o Sr. Sàloinã;o 
diz a á.Utétitica. Yerdà.d~ hii!tortca. 
Já qué aquele l'>óder 1».'ó'videnéiâl 
foi se. Wéndi:> à.ós poucõs. Desde o 
fim do seéulo IV a igréja romana 
~omeçou ã possui-ló esta.~elment~. 
,\ilrarn vastos territorios, dóadbà 
>elos fiéis, pàra as il~illfflidad~ ao 
9'ulto, das Igtejà& e dos pobres. Nt> 
,--empo dê S. Grêgorlo Màt;l1o (5!1ó
,o4) o Papa era o primeiro pro
prietario· fundiario da Italia ••• Pe-

. P:no e Carlos Magno, nials tarde, 
n_a.o iizeram QUtra coi.Í!a; que con
firmar e ,reconhecer juridicamente, 
completando-o, um !ato jã. e:rls
tente. De mod<> Ó.Ué b Papa erà. 

. Papa, p~Uindó têi'rlttldôs antei!i 
do rei l>épini>, contbiuou sêiiêlo 6 
qUe era. também dépóls ili> rél Pe• 
pifiô,. sem fuudaMt i!Ubsta:ttêlàl 

, nenhuma. o :riiê~mo àb inV-éil nl-o 
se déU cótn Ó !Sr. Sàloíhi.O, o q\illl 
$e fez sagrar Bii3PÓ, quàtido jã. ~ 

'dizia Bispo .•• sêm ó sêt'Í (ct. "A 
_ .Tribuna" de Caittpíhàs, 7 de .tu-

':,_lho de 1945 "A ooiliêdia dà $à. 
. gração")_. 1 .· 

· E agora. leitol'é8 àmlgoioi1 depÕhl 
de ter, suxnarià.lÜente, lêmbrado 
aqui a. h_istoria 'ti-êtUstá. ti gloriosa 
do p'.rimàdo dos pâ,pas, i:tu~réis. $• 
'ber a. "eàHiéânt.êll e ••• '"àl>OStoli-. 
ca" arvore gtinéàlogica dã nova 
Igreja. "'Cãtolicã."-"livre"? Deixe
mos' o ãlio à:e 1828 do Pe; Feijó 
matico e heréje Salomã.o) já. quo 

·· (qué nàda. tem· que ver eom o ci!!
. ó Pê. Fê!Jõ frtôi'têU rios btàcõ!! da 
. '. ltréja CatoliM Romana e está sé• 
, p\iltàdo na ã.ttllstic:ã. ctiptà. <lã. ca-

t/,dral de Sãô Pá.ulÕ, éo'usa qu~ nãti 
dài-la se utn 1ierejê. l:)efa:efutii;- 'll õ 

, manifesto pási:or,Ü ,i àó apóslát.a. 
,. Aihorim que tàmbem nada tem 'Qué 
--vêt diretamente no assunto ••• Nes-
ti geitó êãda ã,postàtá dã Jgi-eJà, 
da.tolica româflt'l;; pot 4uanto dla.
Jriêtralmente ô{)ÓÍltÕ um do õutrõ, 
t, para o Snr •. Sâ.Í6iftã6, expt~o · 
senuina da 1/treja de Crlàtõ!i! ..• 

E durante os \l1htê Séi::l1Íó$ pltil• 

1 
aàdos antes <la. êhegâ:àá. do t;f._ Sá~ 
lomão onde térfa então ficaâo it 
verdadeira. Igreja. CatoHéit, pois à 
tnilenÍl.ria Igreja de lt.i:rma se tériâ 
segundo' 'ele, extfáviltdô?! .•• 

· Deixemos ttiâS lêt6... ê ·éh~a.
mos ao verdàdelrb i>õt'ltô ilê parU•. 
dà: a. recentb pública. nv-ôítà. e 
àpostasla. dõ (?:t0 Bli;;pó ~ Bofü~ 
c~lu! ••• 

Como é que o ex-Bispo de 'Màu
, ri. descobriu a verdadeira Igreja 
· sõ em 1945 ••• ? 

Até então ele não tinha. enxer
gã,do que a. Igrejà. roma.na estava 
rio erro?... Se ele sabia que a 
Igreja.· <hr Roma não ei-a a verda
déira lg'rejà. e güê i)· taíià. nãó tl"-

: " nhrt. dlfélb, cõmó ete alz ag6rã. dê > , .gõv~rnar a !gi-éja · ünÍvéfsàl, p6r~ 
: : ,q,uê. ê <i,üê ele sé féz piü'Ífê àêbãbtó 

·: d~ ifuttildade do Pii'J>i? .. .' pôtb,ué 
~::· l ifüi aéeltôii de ser· nómeaào Bl.8-

-; ~ ~ ......... \ :-:;r:;;., ,,.•,·,•••• ..•. ~-<-· : .. ,r,.••-•··· 

l'.>o l;>êlo Sânlo Padre de noma? 
Entre nós, nenhum paàre ca.tôlico 
rõmano <a menos de perdei- a ca
beça) aceitaria de ser consagrado 
bispo pelo sr. Salomão ou pelo sr. 
Carlos Duàfté crà ,Costa. 

Sejamo!!, J)ofl:anto, logico11 e co• 
erentes ..• Como é que o ex-Bispo 
de Maurà. precisou esperar ser de• 
Posto do nlspàdó aos 57 anos, para 
encontrar a ... "Vêrdade"? Todos 
ã:qUeles ctUê sékuiram dê · perto e 
com aténçãn o procéSSó p!llcologico 
da apostasià. do Ex-Bi!lpo de Bo• 
tuéa.tu• (coineçà.ndo tielàs primci
i·as manii:~ta:çêles dê révõlta que 
apàreciitm na i:aíriosà. Revista de 
"Marià Melliná») puderam dar-se 
conta objetivilmente que nãú :toi 
por motivos doutrinais, nem por 
mbtlV-ô!I sobrênátura1s que ele 
ápostatóu; :mâ.s sim por inoUvo do 
oritUlho fétido é revoltado; como 
àl!âs, r~pltô; àpi!.reda. cla.rátnente 
h:ui tià.trlnài3 dà{tÜêlà. l1e\'ista que, 
àpê\Olà.Í' a~ té'f ttlú titulo Í'éligioso, 
êfà, nó éõ'ntêud6 ê'iitfüêntemênte 
J>folà.na. Cól'n.O ~ v-,. não foram 
fuóHvói! dê àlta SÍUltltlààe e per
féii;:ãó êVah,;rélica.., ném o desejo 
iíripatclàl da verfüu'lé! ••• 

F6rlà.nto a. Igreja óatollca Bra
tdí~lfa. tiâo ti>1 tundada por N. s • 
Jêl!luil éfisíó; mas (como anuncia
riun ótl 3ófoà.!s, et. "Trlbuna Po
putàr ( ! ?) de S de ' Julho de 
1945) fol tundadà pelo tsr. Carlos 
:bui!.rttii dá. ~a, do Mêsino mói!o 
éomo à lgi"êjl!. livré foi fundada. 
pelo sr. Salomão, ê por isso não 
.podem, nem umà nilm outra, ser 
a mesma que àquelá fundada por 
N. S. Jesus Cristo ha quase dois 
mil anos, nas proximidades do lago 
de Genêzàrét. . • ' 

• • • Poderià1110s . a.den'laJs tàmbem 
perguntar: afiflàl, em ·qUé éonsiste 
à. Igréjli. éàtol!cà Bra1ii!élrà, isto é, 
qual O seu corpo unificador de 
dout'finâ.?.. • :Não é facil compre
tníU-lo. • • Com.ó tótla$ àlS tieltas 
aêparadas, tàmbem esta "destroi e 
nã,i, édUiéá.''. Ô lir. óu·lós Duarte 
dâ. Cotità nà. sua priméll'á mensa
géhi négê>tt á.s seguintes 'verdades 
dê nossa fê fatóllca (ct. "LEGIO• 
NAlÜb" t1ê l!6 dê Agosto de 1945): 

l ...:;. a infalibllldadé e o primado 
dó Papa; 

11 ;_ ó li\'Ni arbitrlo do homem 
suk!to âs _léls ·psiqulcai!; 

itr ....;. á !ndl1!'.Solúbiliditde do 
\'lnculo conjugal; 

l'V ,.;,;. à. llceidàdc do celibato 
eclésta.st!éo: 

V -- coni'issãó auriéuli'lr;· 
VI '- a, independencia da. Igreja; 

VII - a existencia de dogmas ób
jetivos e definidos, na Igreja; 

"A Igreja em seus primordios 
nasceu fluida", diz o ex-Bispo de 
:M:aura!, .. Qual dogma fica <Íe pê 
com este conceito?. • • Podemos 
depois disto repetir com direito a 
pergunta: Em que consiste a 
Igreja Cafolica livre? - e se não 
serve para a salvação eterna das 
aJfu&S, pàra (lUe. serve? .• • 

:Mas uma outra obsér~à.çãci se 

Assistentês Soe ia-is 
Masculinos 

• •- • 
Uma profissão moderna, com · ótimas perspectivas 

nas obras sociais publicas e particulares 

• • \' 

N\atricule-se no 

Instituto de Serviço Social 
(Aprovado pela Aútoridàde Edesiastica 

estadual permanente) 
- Inspetão 

Matriculas abertas de 1. º de fevereiro 
9,30 às 11,ao hs. e. de 20 

a 15 de ·março, 
·às ,22 hs. 

Rua Quintino Bocaiuva. n .. º 
salas 308, 309 e 310 

176 ·..... 3. º andar 
- Telefone 3=6275 

im~e a esté r~peltõ: a dóulrinll. 
rellg!6sa dó sr. Salomã6 !ier4 tàl
vei ã ínêísmà do es--'Blst,o ~~ M:aú'
l'à. ( pois os. dois se. ditem bll'i'Po!l 
d'll,. l'flésfna Igrejll. cai.oíica livre)? 
Parece QUê não! 

Da fato o ex-Bispo de MaUl'à. 
110 i3eu fUroi- antipapai, hão reco: 
nhécti o Paj,a de Rom~ à não ser 
que comti simples bispo da cldatle 
eterna, enquanto que o sr. Salo
mão I<'erraz, por convenlencia de 
clrcunstancia:s ou por motivos pes• 
:,-Oais, (que... bondade!) o reco
nhecê tambem (são suas palav-ras) 
como "primaz do ocidente"!. . . E' 
jã. alguma c-óisa mal$! :Nrns, e por
que do óc!dentê só'? Ondi,J ~lê ên
controti o fundanw,nto desta as
serçã:o ê desta llmlta:ção? Bastaria 
que b sr. Salomão ao ocidente 
àcrescentassb fambeíri ó oriente e 
teria conosco o Papa lntéifo: éll.
tõllco, àr>bstóllco, foinànà! 

Aliás, na sua primeira mensagem 
ao ..• povo de São Paulo, o sr. Sa
lomão (explicando o _enigma do 

seu curioso brasão) chama a S1-
mãô Pedro "pt1ncipe ent-í-é os 
à~Jós" •. ~às entã.o, se eie mês-

: IHIXUIIIJU:ZXXUOJ.XiUJiiíttx-:CXl~i~xH:2{tff~~ 

: OS MELHOR~S PREÇOS 5 
M € A MELHOR QUALIDAD.F i: 

PRESUNTO 
l 

é FRIOS VINHOS Fmos. i1tlJTAS. 
BISCOUTOS e BOMBONS - Gtm:RÓS · -ALJMENi'lêiOS 

" '~ .. ,~ 
~-

EMPóRIO MONTENEGRO 
. ~ ·~ "; .. 
·~ RUA, AUGUSTA. 1559 (Esq. R. Lui2 'Coolhb) -... ~Ô'Ül 7-llO:JS 

MERCEARIA AVENIDA . 
A V BRJG. LUl2 ANTONIO 2098 (Em frente i t;refá ]~ 

' 
Imaculada l:onceiçãol "- r,·pne : ·i-5453 

ONlCOS DISTRIBUIDORES DA 

MANTEIGA '' B A N D E 1 R A N T E " 
auxn'.nxxn:nnxxui,: tl'txtxixz X·i~rttidxiíxxxnx..· 

lico. ê tm toa-. e. Igreja,; ,aõ iiiéJ
mo niódo pelo quàl ô pà,pa, .ll~b 
11~esmo divinó mandato. ó éxêrcê 
no meio . iio:s Bispõs êatÓUêoà cfue 
são sucessores ·àós Àpostólos ê êl'Jl 
todo º--~pn~~: -~bmo. é tínWi que 
o & • saiom~_ lião está. dê àê~ráõ 

''-'Indicador Profissional 
c_onos~<? ( ' ;: ;_;:_:_; , ·. .· , , 

ntó i-écofthéce qutl S .. Pearo :!'.oi ó 
pl'incipe doa Apostolos; 'eomo ~ 
que qu'er depois ne,gar o nrima1:io 
do Papa que é sucessor de .Pedró? 
Não certamente um ·prlncfpadó ma
terial, mas um prlnélpàdo espiri
tual, que Pedro, por mandato di
vino.· exercitou depois da fuõftil dé 
J·esus, no méio do cô]egi6 aposto~ (Con~n,9_a _ no: i>roximé> hAfü,étó) -

EXPRESSO VIAOIO -SAO PAULO, ITU 'ADVOGADOS I MEDICO$ 
Dr. Vicente Melillo / 

~dàSé~23"".'"í.eow-, 
.Salá 215. • 

:--,;..;· ."",_ ...... , -· ·-·-····,..---,----·--":..-·---... ·--;,_, .................. ~<" 

Dr. Plinio Corrêa 
de·Olivéirà 

.li.ua Qubitino Bócaiuva, 1'i6, 3.& 
'tuldar - Sala 322 - Tel.: %-7176. 

Dr. Francisco P. Reilnãêt J 
-- -- Hellmeistér 1 

au,a São ~to, ~· - Lô ànliài ".'" 
'~ 1 - ~~ i-1ª3 - ~ , .. u10. 

- -~ .. __ _,_ n 
/) tJt. Ca~los -lftorm .. _,_,. 

.. -. de Andrade 
Kmt B<.njamim Constant .• %3 - 4.0 

_pdat - Sala 18 - '.]:el.: 3-1885. 

..... -~· 

1 

I 

01·. \' íc~nt~ de t'aulo 
Melillo 

OónWJtorio: Ruil Aü.:réliáüb 

Co11tinho n." 10!\ 

Das 13 ás 17 horas 

Or. Ca1ua. go Andrêtd~ 
DOENÇAS DE SENHORAS -

!ARTOS - OPERAÇÕES 
lYa Ben. Portuguesa, da Materni• 

41ade de S. Paulo 

~ons.: il Senador Feijó o. ~. -
Tél.: 2-2741 - Dàs 14 as 1s borás. 

Sábado: Das 10 às 1Z horas. 
Rés.: Rua Rafael ae Barros, 451 .... . 

't~ 7-1563 ' 

ENGENHE.IROS 
1
J Dr. Hugo Oias de Andraàe ' 

. · ·_ · · Tratamento pré-nataJ (da criança 

ima.!~r Cintr• ió l>r,do ~ aa •esia:_~J!).parto. e • . 

·. ·i!NGENHÉÍÍtÓ AítQOJ~Q . l Co&s.: àúã Libero Badarõ. lif'• ""' l 
A!'quitetúi'à ~ligiôsà. êblê~oi; rêa 1 das 15 ti 1't 11s.·· = TêJ;: 2~2211>, · -'· 

sidêndas eoletivas I R-~.: ltua t'hoinê dé Sóuia; 51; --
:;. ; ~l• Jb.ro Uadaró, 6'1. - São l d~ l8 à5 io ~ - TeJ.: i-0565. 

Dr. Cêléstinó Bourroul 
Res.1 L(o. S. Paulo, 8 - T·el.: 2·26Í2 

- Com.: âaa 'l de Abrih ià5 
Das Z às 5 horas. 

Dt. Reyuafào Ne.'Etl 
de Figueiredo 

DO HOSPITAL DAS CL1N1CAS E 
SANATéRIO SANTA CATARINA 
CÍltlJÍtGÍA i>AS VIAS âíí..íARES 
Cons.: Rua Mareoru, s, .... a.e a.D• 

dar - Fone: l-8'7l'l - Das 14 • 
li horas. 

JCesiélentta: .A'r. Pacaembu. 1u..- -
Fone : S-2625 

HOMEOPATIA 
Ur. Artur Rezende rdho 

Médico homeopata dá e A. e. • 
Sói-(;Càbàila. Dlretór clíniéo do Am• 
~ullítb1'1o &ótneóptiko de ctnDe -
Có&s.'i & Senadót Féijó. 205 ..., 1&
ltifôbe:: 1..- ._ Reli.! 8-M'IL .
Marear hora. das 3 is I horas peto 

telefone : Z-08.19. 

AVENIDA IPIRANGA, 1120 ~ TELEFóN! 4-M 
Servitc, rápido de passageires · em confõrtà-v.I; 

- Limôusiítes de luxo · 
fiARTIDAS DÊ SÃO PAULO E lTU 

6,36 .... 10,00 - 13,3õ - l7tÕO 
PREÇOS: 

$ÃÕ - , ···- ... ·-· . PAUlb A ITU . • .... ,. ..... ~ · 
SÃO PAULO. :A CABREUVA . . -~ 
SÃO PAULO 'li P!RA?ORA • : :. : ,~ . 

Em qualquer momento é reais resultados 
A Sifilis herdada ou contraida é à caüsÍI ilás ü~- jióéJ 

ossos, nas carnes, nos . musculos e nas juntas; di:ts àõres 

) 

àgudas no peito. ou no cotação; das dótes de éàbêça, oonti;. 
ntJas e sem, alivio, vei:dadeu-3:mente flà;geladotas é íiüê atêr
mentam o enfermo dia e noite, abreviando tapidamêútê i,S 

J seus dias de vida~ . 

l 4laFen~a~· 
~ .. 

/ 

i , ------~-----------· 
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lodispensavel para Diretores e 
membros de Diretorias de CC. MM. 

''º Lider Mariano"" 

''º 
*· 

L1der Mariano'' 
ÇQNQUL.STOQ EM ~vcos MESEé A JjlS',J;'~ E CONFIANÇA 
I>QI;! CliE.FES ~~os EM TQDO Q J3RASIL. 

''º * l"'ider Mariano'" 
DA' ORIEN'rAQi\0 $,EQtJ~ E ABUNDANTij: M,A';rE.lUA PARA 
'Í'QJ;>O:;l Ql;l e,Ii;TORES. PA Vll;}A M.AJi~~. 

L .... d .. 1er * . -Mariano'' 
Pl,ll3;I,,tÇA-SE Ji:1\ll (> $Ji:RÃES: U VIDA RE~IQl01i34: a> FOR, 

1M,Ç,AQ; 3> FORMAÇ;I.Q 6QCIM,,; ~) ~lCIJ\ÇAQ MAR.IANA; 
~). QRQANlZAÇAQ E TEÇNICA. 

+< 

''º Lider Ma .. iano'' 
E B~ATU$.$U40 ,..,. ~SINA';l'URA DAS S SERIES: Olt$ 8,00, 
w~~o. 
A' YENDA 'J;'ODOS QS ATR.AfM.OOS. 

Colegió São Luiz - Avenida Paulista n.O 2.324 ~ S~o fall,O 

1· Dl~S EM REVISTA 
1 42 5,4 !(( te . · 

'lc'&mbem, D@ IrQ.n, ~ 1.1m ll;J.rtidQ 
l,!1~1P<;>craw. lle inspiraçi\.o oomun1s• 
~a, que apQta a pr1isença de força11 
FY,1!1§ª8 ~m terdtor!<:> Pllr\la, · 

~IIW. 1119U4ar!es,1ade Vf;lrgol).hosa 
"19Jn !i> \l§tr,1:11ge\r9 nji.o ~ novi(lade, 
~(Ir t9da ~ píi,rte 9s c<;>mul).lstas, 
tlei~ â s~a tlleologla, que nega a 
id,ei11. de patrla, saorifioam os ln• 
lef~S~ ~~!Oll\\iS desde Ql,18 C<:>m 
~t9 ij~ q~~ef!çie a u .~.s;s._ ... .... 

I~t<? PQIJto, gostar!amos de per, 
~P¼f ao c~marada Lula Garlo:,i 
i'r~\!ffi ~11e l,llfer{fnç\'.\ e\e vê entre 
9s \~i4W~ ç9m9 Ql.lls1!ng, Mus
f.!@rt, e~c:, e Qª qµ/nta,col1,lplsµs 
:Vl!'tmell'\911 QliL Goln·!I- lrª'n, etc.? 

.Jt, J~ gue 9 J.)tQ~lem~ 191 :1>osto, 
f9Fm9!8ffl91l a ,;n,i~rn interrogação 
1\1\1~ P~e ~p91m1neirmerite (la pri. 
~1e4."3; A timania. experlencla do 
'1\18 foi ~ qtllnfa-êóluna !llemij. en, 
tre n(>s, auxlliad'a por toda a espe
cle de IP:lôQ!lltM' cçm base nas em
b~ad,as estrangeiras··· não nos 
mAAtJ'!I, qye, dEivemoll eq-rtar a aven
t1,1,ra de -~ r~~mepto de reja. 
c;;ões com a Russla., e o flore1:1c1-· 
ro~p,t9 9!1, QUlj1t1;J.•COlt111a com a 
~'Q~aj~ ~ o flgre~clmentç da quln
~ çaj1ma vemu1n1a CQffi ll~e noa 
jn-gmtro!i. ~tint~s dlplom~tlc<;>s e 
~O'M~l~e:J 4;1~ V .ft.S,S, ~ 

• • • 
N~ Jn,;\1,, 6 pof!ltivo qµe o par

i!ªº cçm\)nlstl\ J1rçcur9u açular e 
Ih~.- tm;ive1t9 4ª greve ocorr~da 
O~ nlpltlh!\ :mJ,OiQJlal. •:Peclarou-Q o 

11r, Çlem~~t ~ttlee, em 1Uscurso na 
~11,'8~ 491! ()9~1.1n11. Tudo ind!e& 
QljQ ti, t~fh1ençlll, comunl11ta não é 

ªltiel11, ~Q!l 4lst1u·l>lol! 110 ~~ltq e 11a 
Att\\ ?tf~or,_ 

. lletestavel n;i,bito dç,s comunfstits, 
de qµa,),ifl<:ll:re111 ele nazls\!).s todQ e 
'!m:.Jg 1.1er anti-conrnnist;i. sinçero. 
At~ nisto êe pa,reçem 911 verm~lllos 
ç9m 9s i;eu1;1 socl;i,e pardos, · que 
condem1vam çomo ç,;,nrnn!stas, jn
qjstlntamentç · ps l!cleres monii.r
quist.i.s ou c_atolij:9S• i;ii:mplesn1ente 

· J;l9r serem antl,na?:ista11. 
Ç) Le~ionario jâ tem ii,centull,do 

Iµais de \lma vez '!}1,lC :l. farn<;>sa 
distinção entre o c9mu11ismo e ·o 
i,oclàlismo é meramente fict!cla. 
Segundo ensinamento lia Santa 

· Igreja, :nenhuma distinção sups• 
{ançial el'istii! entre uma e 9utra 
c9i:;i,i,. E, l'le f!ltQ 9 social!smo tende : 
para o c9mµnism<:> com tod~ as 

1 

f91?~g,a ·de seu q.i11amismo iriterlor. 
Ainda awol'{l os "cleJei;l'aflos fede, 

rals 4e \oc;la ~ Fr11,nca, presentes â 
reunlii,o qo Far\!do Socialista f1·an. 
c~s. fjzera,m en<>rJICM :proppstas-
entre as quais exigem relações ntnls 
estreita; com os romµn1~tas. Ess:;ts 
discussões se realizaram a pqrt~ 
f~chadas, ontem (L ',i.o!te, na capl• 
ti,i.l fr~n!lllS!t, quall9Q se 11.iqmi,.,,, ,·, 
ª Citrtt;1, ~Q. :t?al'U9Q redlg1ga ,,,,1 
mr. Leofl Blt1m, e que se desti1,1 
1;14bstltulr p an't!q1.1ado 4ocupi<:ntc, 
de 1905". 

• * ~ 
Par,l os adqradorel'I éia U, R.'s. 

1 

I ~ . . _ 

·CW/ 
SCIINTIFICAMINT~ 

:.as SVIS muou 
~~-f.._.·~.~--"!"•t:i1r , ... • 

s. serã- 11tU renei1r SPl:>re ~ re
centes decla1-ações do Sr. A,.nthgny 

. $9\éP :r+!l- Camara dos Çomups. O 

111,,~trf;l eitadif;1til. l>rUari!c9 ªce11tu,ou, 
que 1\ illVaflâQ !\lemi "c<;>nstlt\liU 
uma terrivel experlencla" par::\, a 

1:,1. R. s. s.,,que teve ocasião de 
vetjfiçar q4e ~0.000.000 ae nazis~ 
tá-a chegaram a quase dar um 
golpe mortal em 180.000.000 de 
·::;gvjeticos. 

Se, Pois, o ex!t9 d1;1, re11!stencia 
llovletica é mot!yq sufic!e11te pll,ra 
se j-ljjg,ir que 9 corn,µnlsmq ê um 
regime ideal, mandaria a coeren~ 
eia <(1,te se a,flrnw,soie gue Q na~l:.rno 
é um re&lme <1,1n9a melhgr. 

• • * 

De rato, o lTI9~º <'!11 julgar M 

nações não é e1;1te, R,aclpcinar por 
esta forma eqülvalerla a aflrma,r 
que a mais l;>em orgaillzada dai! 
f?,m)llas ~ ~m.\Í SQCf~qa(1e , TOejlOS 
perfeita dQ qµe \1111~ 1gi,Í@.~rllha de 
f\T;l!\Che-s, pw,;i\le 11J9 s3l:,e, efetµar 
agressões com a mesma prec!~i\o, 

PRACOS • 
ANIMICOS 

TOMEM 

81111 ~!ISl~ft 
''SILVEIRA~ ., ........... , 

Grande T6ntce 

A atitude -dos mem~ros da a. e. 
Argentina, em face da situatão política 

(Conclusão da V' pâgina) da. Ação ca.tolica ê primonl!almen-
:0,1., não é Ileste mun!io. Trata-se te de carater sobrenatural e reli• 
de um Rein~ espiritual, religioso e gloso, deverá. ser levado' a cabo, 
{19bre~aturlil-l, don!ie s~ coPclue q.ye atnda no camw de guestões pura.-
o tifll da Ação Catolica, é a$Sim mente temporais, com os distlnU-
maamo. religioso e e1mlritual, desde vos do apostolo de Je$US Cristo 
~~e nii.o procura 9utro bem q1.1e a entr:e os g_ua-is é preciso men.c!onar-
:!alvação eterna dps l)o,nens". ~ a cari~/Mle fraterna, virtude sem 

E' certo aue a ação apostolica. a quai · <Ie nada. vale obra alguma 
diz em seguida ó documento, ainda empreendida em nome de Deus.; 
qµe roligi<;>sa e esplritµal ei:n es- Po;r ¾Is razões, que as circunstan-
1:,encia, peve C-esenvolver-se \lentro, cii:ts ~tµ,ails to.rnam mais. Imperiosas, 
<le uma s9cie-d1;1.de civil, porque o e seguind9 o conselho do a~ostolo 
:riein.1.\10 iie Jesu::; Cri11~0 deve ser São Paulo, a Junta Central de Açáe-
nã,o 1;16 individual como social. E' Catolica Argentina. exorta uma Vef 
W~~yel, port\iJ:14_1, qµe O lil,POStP~ ,n~. com ~odç, O empenho" a seua 
kl.d9 tome contll-cto com V\l,l<;>r9s · Msoêlados a que· em nenhuhia oca-
materl~is, !il dey~ l>IWC{l-r sçlução 'iJão per~m de vis~ a natureza 
c~tolica p;:i.ra ç,s p:rol:llemM temP{!- :re\l~io~ e ~plritual d,:> f.lm que a 
~~ n.ie diz~m r~rielt!? a.9s ho- l1;rej~ lbes i!llJ>ôs,_ .~e mog~ que. 
ni.ens, <mtrc os 4Ul!cl3 s~ conta a ati- em ~o<la ~ti'vidalle m~teriaj gue li• 
vldade J?Pl!U~íl- dlrii;if:la p.1.ra 9 bem cltamente po3/ffim e;i;:erce:r, · bão de 
comum. N~t11 1:>rdem de idei:ur, e ser clda(láos 'é:;:emplâ-res é tol~ 
~~andP .se ençontr:im e~ Jog1,t rànté111, re2peitosâ,; da ConsUtulc;;âo 
princlplos 4;le <;>rdem mol'lil,l e e\er- e <IM le!1;1, M$lm co:lhQ dos '~ireltoa 
no:;s, pro1nul~Mos por :oil,1$, a lfJ"C• J· ~i:)s c;Iernals: Fln~menie _:, c~nclue 
Ja tem o ~ureHo d<;i Qrieµ.tar ~ a decl~çâQ .,.,.., çi dlstlnttvo que 
wrisçi~ncl~ P~ ~ 1µ, ·e J>f}P ca- IJU~llf~çfl ·o· ~e~brc, ~à Mão e~ 
minho do Ev~n~elllp; e l;'le tal dl- ·: ·1'tQUc~; ªev~r~ :,ter:o reflexo c;l()s dls
relto PafUQIPa 11, A~o Catolica i;iu~ ,; ,~: tlritivo, ,~plritllal1$ ~I? a,pçst9lo llc 
bordlníl:dlil, i }ile~rqul~ ~,,nem ~ '1 ,,.11()11\IS Crllilto, peló qul} nãl) ~. l1cfto . 
jpdh1i:1-1Uvel que e111ta a<;ãP e1!,te~ : · · rnl:;iturn,-lo com u,. !nslB'nias que 
~ maten~J tel11 1,un V~Pr secund;i., .: .), depotam ,\lMsão e \Ut1}s de' todOII 
1'19 e ~ces!lorlo, q ~mente f: tl1a ',' .,.,. o:i ho.móns. . Entende. esta'. Junta 
em conta e µtlli~d.!1- p~la });,reJ~:-" .,,:guf> s9megte ã. lt1~ 4é tal~ ~rinc!• 
e pela Ad\o Çat9lic11, Oll!-l~llil\9 ten~: ,' ~- • {>l~rt. V~t:tá •er · mant~di;i, ~, J?Ureza 
',1eca9 ~lm '"()remo e ser~ ~o apos,· ·· · do tlm nçil,>ll~imo 4~ Ação Cato~. 
to lado, 1:lto ~. a ~\vaçã,Q das -al, ·· · · liça, . pfffervando-~ de ataques 1n. 
~~ e Pa:Z dtil JE1<1\Íl\l Or!sto. . .... 1 

ju~tQ$ ~ d.e ~J;)OSt;1$ intro,missõea 
Ct;>ns!der:.t:ildP pois qµe a tarefa ' ; lilW atlyid~~ alheias por coinpleto 

imposta _pela JsreJa ~Qs me1!lbros '.':. ~ i.u~ e~encl~". . 
'~-~ . . .... 

hpe~iente da Ci'tia Metropôfitana 
(ÇonélUS?-0 da 1,1}t. pâg.~ . "SãQ Paulo, e~ favor do r~vm~. ~ .. 

tum civue, ut .aiunt attntaverint, ·: frei Feliçiano ofm. · · 
sµ.nt ipso façto infàrnes; et si, spre- ·· CONFESSOR · ORDlNARIO -
ta Ordín;irii monitione i.n !!licito das· rejigiosa~ Cô:legas dé s: 'Agos-
cootuberai0 persi~tant, prodíversa tinhQ em favor do revmo. Pe. Mi• 
reatus gra vitate excommunkentur guel Durr; das reljgiosas do lnsü 
vel persoAll-ii interdiçto plectan- tuto Pino Bueno em fávor do re• 
-tur. '' Vffi<;). Pe. Teófilo, . sss; das religio. 

São Paulo, 2~ ~e ft,yet~iro ~e_l946. sas Innãzínha,s da lmact!lada Con. 
(a) M<;>nsenhor Pa1,1lo Rolin Lou- ceic;ão da Curso de Enf erm~gem do 
reiro, J.Hospit~ s. Paulo em fªvor rev-

Chanceler do Arcebispado. roo. Pe, .i??,µiel R:romer ofro; das 
Religiosas Marcelinas em favor do 
r~vnu;>, Pe. d- . Franci~ Sonibello DIA 26 l)J; FEVEREIRO 

~1ons. ]<;>~é M. M9nt,elr9, \i1gã, 
rio \;it:ra, a,,µloµ o seg-uintlê: · 

\, l\.,t\..K!U - d:.t paru'i1ua de Apa~ 
reçii;µ cJo i\i0-t·ti: eJÍl ia vor 40 r1;v
mv. l'<:. AUtOt)IQ J:-'µ1~0 ~ Allúfll

~e-
VlGARIO COOPERADOR - da 

P11•0<il-ua a~ \ ia Amcnça .t;u1 n1vu1 
.. ., L'\IVIllO• C<;)flegu .rUISÇÍMlQ .t11.1y, 
,.,.-:is, ord. 1,1r~m~ ' 

\.,cü ,c.LAU - da capela de São 
Se9.i~t1a9, na parl,l\j(L11~ de . !.'<. Se
trnura ia Anuú.:1<1<;;;10 em iavor ao 
rcvmo. J:;le. Fr·imc1~éo Ecker; aa 
res1d<ncia das ll'mãs da Vi.sitaçilo no . 

. bo:;que, em iavor do revmo. .I:'<!. 
1\.a vier ;;~-hm.i.de-rer; ao ln:.tl J.ltQ .. 

. t u. Ana Rosa em favor do revmo, 
l'e. J osê J3ra-z de Carvalho; do J.ns. 
\i.11tQ J.!1~Q Bueno em favor !!o rev
p)Q .. .Pe. Lqiz ~ie~ezes, sss. 

'l'RlNAÇáO ,- em favor dqs RR, 
PP. Aatonio Kle~ e l4Qns, JoãQ 
\,OlJ.tO• 

BLNAQAO - em favor do$ RR, 
PP. José ~raz de Carvalho· e cone. 
SQ &.sç.µ-10 H1,1ymans. · · · · 

1,'RAN:;;.\llT!R l'L.hNO USO DE 
ORl,)ENS ..,. p,vr oito dias _:,. e,µ 

1 íavor d~ R,}1, fP. lnOcente ~
qri~:i:ani e J er9wm9 V er~n. 

fABRiou~rn.o -.:- d~ PW041,J1\\ 
em lbir<1p1,Jera em favor do reymG. 
!-'e. Antonio Klein. 

SACRlS.TáCC, _:,. da parQqui~ de; 
Vila America, em favor do sr, Se. 

! · bastião Alve!l da Silva; da paroquia 
de Salta em favor do si-~ Pedro ~te. faói, . . . . ... 

l. CONFESSOR EXTRAORDINA. ' 
RIO da~ religjo~as do H<?SBita,l 

t;>sb. · ·· · ·· 
EXAME CANONIO em fa• 

vor ças, Religiosas. dâ Pia Uniã~ 
Jesus, Maria José. 
. . ... 
Côn~ Aguinald9 José Go:iç:alve1t. 
amdli~ da Y.igararia qeral, as$illOl1 
o .segumte. 

. DfS PENSA tlE IMPEDIMEN° 
TO ..,,. em favor dos oradores; Val 
<,½e-mar Caruso e Inez ~sÍ?, ;J oa• 
qnim Gonçalves 1hrques e JuseH. 
::ia Gonçalves Clorinel Espirrdola 
e ~faria Espindola, Nelson Pedrosi 
de Carvalho e Benedita Candida 
Ferreira, José Pedro Co::icei<;:ão Fi, 
lha e 'Milda M. Conceiçã0, Joaqui:ti/ 

: tinmingµes e An,fonia. l3erbêe. 
TtSTEMUNHA.L .PARA CASA. 

},{ ENTO - em favor i,lQS oradores~ 
fo~no. de· Oliveir~. Mario CamargG 
Pinheiro Barnabé s~~s de Arauja 
Benvittd<? · Trigq Di~ é· Benedit4 
Alyts 4ós Saptos. 

COMtJNICt\DO 
ORDENAÇõES I)E DTA'CONOS 

F. SUBDINCONOS -,:o, Hoje dia 3 
ás S horas na capéla do Seminarlo 
Ce:,itral · da Tma~làda C<mceição do 
fnira,n~, serão cOrÍferidllS as sagra. · 
das ordens ifo. Diàconato e Subdia-
éónato . aos candidâtos que se ins. 
crcvcrfl'lll até o dia 2?· · 

PIA Z7 DE FEVEREIRO 
Mons. Mánuel Meirélles Fr-eirt 

Vi~;it:o, Geral,, assin(?u o ~~gt;'pte: 
ERECÇ41.0 DE VIA SACRA, e~ '1 

ÍtlVC)r da parqquia de Aparecida ~ 
Nôrte ~m favor dos RR. PP. Alfre• 
frepo Morgado- Henrique Bàrros, 
Orlando e Ariovaldo Tarcialo Ama. 

be-ve,e_moii ll.dmWr que só o 
ll~ll· 8e ·(lQ:0,1!0l'Va fndene dessas 
eçn,geq_u,enciaa q11,e decorrem ine
rt~velmente do rel!,tamento das 
re,J,~ç~es ',ltp\omatiç~ çom a U. R. 
~-~ s~? :ro~· t.ll4.Q tf!to, consld.e:ramos 
il~J\eem11t~ Q\A8 Q gqveTTio 11,r• 
p~o t~l}ª :i.-er.i.w,do rela~õ~ ro.m 
, ttafJQ S9'1et.lc!'.. 'i'µço istc.i p~-
11$gf.a cl.iaii amargos par.'!: a Amarica 
do. Sul,, 

• Pom:.ida i;,ecattva ~!lo Sebatt. 
tll;lo cqmbate clentlrtcamentjj 
toda e aua!Quer afecção euta. 
nea, como s.ejam: Feridas en: 
lãeral, . mcerll,s, Chagas anti, 
1rn~. :mczemas. Erisipela. .Frlei, · 
ras, Racl\as nos pés e 110~ 
"~los, Esr,1nhas, E:emorroldes, 
QtJetma\lurai,, Flrupçaes. Pica.. 
dnii de mosquftolil e ln11ect~ 
vene.nol!os. 

A diretoria 
Santa C ata ri n a 

d o lnstitut o .. . 

de Sena 

' - Xaviar em· favor do revmo, freis 

1

. fl'.11; .,.,. da. pa·roqu· iá de S .• F. ra-:icisco 

Dam0so Venker of11i. idem em favor 
' 4os . ~R, PP~. Pauto. Forster., Pe. 

1 ;.;:~ ao Ar-
Fo.~uliµn_os nqi,iso ma,ls vivo . 

1:i,,t~~ CQ:tit~ a qelil)er~~ao das 
i\\llt<>,l':l,4~4lil2 :lúf-O.lij~vw.i • . meros tite
rea do gov~rno l!!OViettco. que tn• 
el'Ul~ na, re.d.~ã..o <l.o.s <lflfnlI\oli!os 
\le. gru.-~ 9 $lrnlQ• :P.:evmo. M:o.ns. 
~ .. ~çAA,rjtch, A.rcel;>lspç d.e ~.Qs- · 

. ~ e ~e.l'sEltWfl1l~ · 

,. ~ ~t9. • ...,.__ ~~ du~da ~o 

,, 

. . . 
> ' •• - •• '-~ ·-· • ·- • • -

-. 

Comun'ics ás ·Exm~ Familias e ás pessoas 
amigas a mudança de residencia para o predfo 
n. 307 da Rtta Manoel da N obrega. . 

,. · As matriculas p~ra os cursos. de Jardim da 
J~fa.ncia, Pr:imário~ fundamental e. Admissi9, jã 
estã~ .. abertas pttra · começar a funcionar no dia 4 
de Fevereir9 pJ,'qtjmo. · · · · · . · · · : · · 

/ 1 ;~~t~ 
b:Jno. ~. SI!. Arçeblspo 4e 
ntnch ·llela eora.i<l6a ~ade mau-, 

~, '.f~te ~ ~ . naita-. 
r.;. ~~ de ocup~ -



4s Missões em Ma~auascar 
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As primeiras Missões - Dificuldades sobre--· 
humanas - Começam a surgir os' fru~ -
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Alocucão , do Santo Padre 
italianos 

Em Maciagascar e nas pequenas 
ilhas proximas, Ma.uriclo, Reunião 
e Seychelles, pertencentes á Afri
ca oriental, o trabalho misiona.rio 
é Prospero e traz muita gloria, a 
DeUs. Contudo são necessa.rios ao
cios do Apostolado da. oração, que 
orem fervorosa. e intensamente ao 
coração de Jesus para que estas se
mente., e plantas ainda tenras na 
fé semea1!las e eultiva.das com suor 
e sangue nestas ilhas, sejam re
gadáS a.lnda ma.is abundantemente 
com oS efluvios eel~tiais da graça. 

., . sos patrões e ope~ar10s 
Oportunas diretrizes para a agitação contemporânea 

SlT°l:JA()ÁO No dia 25 de janeiro p. p. o . 
Santo Padre Pio II, recebendo 1 
etn audiencia patrões e opera
rios italianos, dirigiu-lhes a se
guinte alocução: 

"Vossa presença, amados fí
ll~os, é singularmente benvinda 
não só porque manifesta voss~ 
devoção, como tambem por sua 
significação morai e social, ·que 
vossa fraternal reunião demons
tra, e que aspira a chegar a um 
entendimento entre· as forças 
produtivru;, isto é, emprçgados 
e patrões, interessadas em pro· 
mover a prosperidade nacional 
" o progresso_ do país. 

Uma doutrina erronea afirma 
que vós, os representantes do 
trabalho, e vós, os possuidores 
dos capitais, estais quase por 
lei da natureza obrigados a 
combater entre si, em amarga 
e infindavel luta, e que a paci
ficação industrial não pode ser 
alcançaca senão a esse preço. 
Mas • vós compreendeis, sem 
para isso esforçar o raciocinio, 
que a pacificação social - se 
for humana e racional - não 
pode ser obtida pela simples 
;liminação de um dos elementos 
im conflito, porque nesse· caso 
!l. paz que dá vida e vigor á eco
.,10mia . publica e privada, se ex
tinguirá por si só. 

Tampoucq por meio de orga-
. nizações coletivas pode-se su· 
pôr que seria evitada a discor
dia, pois o conflito desaparece
ria, más estalaria a luta entre o 
trabalho e o capitalismo do Es
;ado. · De qualquer modo que se 
i!scip11nasse o coletivismo. que 
.re d!stribuissem os _ lucros em 

partes iguais, em proporção ás 
horas de trabalho, ou conforme 
as necessidades individuais, se
ria imposslvel evitar confusões 
e discordias sobre as vantagens 
obtidas e as condições de tra
balho e conduta dos patrões, a 
qual nem sempre está livre ·de 
censura. Tampouco poder-se-ia 
evitar o perigo de que a classe 
trabalhadora caisse nas mãos do 
poder publico. . 

Para se obter a ciesejada har
monia entre o trabalho e o ca
pital, chegou-se á solução da or· 
ganízação profissional e ao sín:.. 
dicato; ambos se criaram, não 
como arma dirigida exclusiva
mente á guerra defensiva e 
ofensiva que provoca reações e 
represalias, e tampouco como 
rio transbordante que divide, 
mas como ponte que une. 

Já temos tido ocasião de ex
plicar como, acima da distinção 
entre patrões e operarios, ha 
uma unidade. superior que une 
a todos que colaboram para a 
produção. Essa unidade C:.eve 
ser o cimento da futura ordem 
social. 

A organização profissional e o 
sindicato são ajua.as temporais, 
nada mais que formas transito
rias; sua finalidade é ligar na 
solidariedade os empregados 
para trabalhar juntos com o 
fim de alcançar o bem·estar co
mum e satisfazer as necessida
des da comunidade inteira. 

Entretanto. filhos amados, 
nem· a organização profissional, 
nem o sindicato, nem a comis
são mixta, nem o contrato co
letivo, nem o julgamento, nem 

todas as prescrições da legiSJ.a
ção social podem dar uma ple
na e duravel harmonia e produ
zir todos seus frutos, a menos 
que intervenha uma ação cons
tante e capaz de dar o halito 
da vida moral e espiritual ás re
lações economicas. 

Hoje, depois da espantoso. 
guerra que cobriu o mundo e.é 
ruínas e matanças, no espirita 
dos homens maiS refletidos, re
nasce a necessidade .de se voltar 
ás tradições espirituais dessa 
querida patria italiana, tradi
ções que sempre se mostraram 
comn fonte perene de ntbres 
sentimentos, como um baluarte 
da paz entre índividuos e entre 
os grupos ou classes da nação. 

Vemos com satisfação os e1;1-
forços· encaminhados a criar nas 
fabricas uma atmosfera mais 
pura de elevada e superior espi· 
ritualiC:.ade, de modo que os me
lhoramentos técnicos não per
maneçam inuteis nem se con-
vertam em instrumentos de agi• 
tação e luta. Em consequencia, 
bendizemos de todo o coração a 1 
obra dos capelães do trabalho, . 
que nas fabricas, acima de qual
quer partido e isentos de inte· 
resses materiais, comunicam à 
luz da verdade e a chama c1o· 
amor, e irmanam todas as .ài~ 
mas. Saudemos o crescente nu .. 
mero desses trabalhadores, que 
todos os anos temperam seu es
pírito na ·oração .. Recordamos. 
paternalmente aos patrões o' 
dever de ajuda e .de apostolado 
que é comum a todos, mas que 
para eles é um imperativo. 

ài dobrarmos o ca.bo afticano, 
rtlttlando pata o norte, pelo. oriente 
e geguindo os antigos caminhos pa,.. 
ra as Indias, teremos á esquerda a 
grande ilha de Madagascar. ,\. és· 
te surge dentre o oceano a ilha. 
Bourbon, que desde 1848 se chama 
T~união; mais ao nordest.e apare
ce a de Maurício; ambas formam o 
g·rupo denominado Ma.scatenhas. 
Os arquipélagos Almirantes e sey
chelles estão mll.ls a.o norte. 

Madagaslar já está regada com 
sangue de martires missionarias. 
Ett 1540 chegaram os primeiros 
apostolos da gloriosa Ordem de $
Domingos, muito êm breve mortos 
pelos barbaro., indigenas. Esta 
crueldade sacrificou mais um mar
tir em 1585, o Pe. João de s. To
más. pelos prlnclPios do século 
XVII um Padl'e Jesulta, Pe. Ma
riano, chegou até Ronofotsi, jun~ 

Durante os 3 dias de 
Carnaval, a Radio Excel
sior, em combinação com 
a Federação das Congre
gações Marianas, propor
cionará a seus radio-ou- · 
vintes a pregação . de um 
retiro, .plirá todas as ·pes
sc'>as oue não tiverem po
dido efetuar os santos 
e1i:ercicios promovidós nas 
varias casas religiosas 
desta Capital e do lnte-
rior. 

Desejando que essa benef1ca 
transformação se · torne realida
de nas industrias que dirigis, 

A grande Peregr ·1naça-o 'a ~~r:1apt~~t~~ut~~ !f!t~oJ~: itqc:; 
~·irr:~~~stª~!e~~~r nc~~aº b~n~r~ 

Esta pregação está a 
cargo do ihtstre intelec~ 
tual, e notavel orador sa· 
cro, Pe. Atllndo Vieira, 
S. J., que, com brilho . e 
grande fruto espiritual já 
se incumbiu das mesmas 
praticas durante o Car
naval do ano· passado. 

Nossa Senhor a do P u y apo,,oue··: . . , • . .• 

(Copyright do "Sm~:~:~~~ésPf.C!?!.,.o", . hpe~1ente ·. ~ H CU r Ia M~tropolltana 
especial para o LEGIONA.RIO) 1 Rl.t\AÇAO e°: 1ª'.'ºr do revmo. favor do revmo. Pe. Cecilio Geid 

Pe. Geraldo Maruneili, SDS. 

Lembram-se, com certeza, daquele gesto patetico de Charles 
Péguy. O filho dele está doente, quase à morte. Já experimen• 
taram todos os remédios. Os médicos calam-se. O pai olha en
tão·para a Virgem, e diz: "Santíssima Virgem, esta criatura, meu 
filho, pertence-vos; eu vo-la dou. Podeis cura-la. Podeis salva
la. Sim, podeis. Fazei-o! E eu irei agradecer-vos em Chartres, 
em vosso santuario de Sous-Terre". Ora, o menino sarou. E o 
pai, fiel ao prometido, pôs-se a caminho, sob um sol violento, 
magoando os pés mas de coração em festa, através da aridez da 
Beauce, afim de bendizer Nossa Senhora por não lhe ter levado 
o filho. 

Gesto identico vão realizar os Escoteiros da França, vindos, 
aos milhares, de todos os recantos do país a Notre-Dame du Puy. 
Farão tambem as ultimas etapas a pé. Suportarão calor, can
saço, e talvez fome. Mas desejam reunir-se aos repatriados. pri
sioneiros, deportados e suas viuvas; para render graças pelo re
gresso ou espalhar flores e fazer orações em memoria dos que 
não voltaram. 

O lugar roi bem escolhid0. Nenhum havia que melhor se 
prestasse a esta grande peregrinação. O passado do Puy é mag- · 
nifíco. Pela nave da velha Catedral, com seus arcos de curvas 
purissL.·1ias, caprichosamente trabalhados, a evocarem o Oriente 
eas primeiras cruzadas, passaram as maiores migrações espiri
tuais do "caminho de São Tiago". esses rios de oração ciue cor
riam através da Europa e da França até o relicario de Compos
tE,a. Ali foram ajoelhar-se Papas. Imperadores e Reis. Carlos 
Magno foi um dos primeiros em lá ir rezar. E, por notavel coin
eidencia, o Bispo atual. Monsenhor Martin. esconde sob o roquete 
dP Prelado uma alma de peregrino; quando estudante em Bor
déus. empreendeu a pé a viagem até Compostela, onde chegou 
descalço e com os pés sangrando. Mais tarde - usava já as 
vestes encarnadas - repetiu as etapas medievais. percorrendo 
desta vez o caminho que liga São Tiago de Compostela a Notre 
Dame du Puy. 

A paisagem é tão apropriada quanto a historia para esta 
grande reunião. A planície de Velay, tendo Puy ao centro entre 
os dois cumes vulcanicos do Rocher Corneille e de Saint Michel, 
é rodeada dP montes mais ou menos distantes. · 

.Quando tpc'los os montPs resplandecerem na noite fresca. e 
!!. iluminacão da Virgem gigante de Rocher Corneille lhes res
pon<Ier .. rPali?:ar-sp-á o cerco da Cidade Santa. No dia seguinte, 
eaminlrnnrlo <'Omo ~e:: trlbus de Israel. os rapazes dos campos de 
concentr:icão. do "mam1is" e das fabriras. e as moças da clan
destinirlRrl<'! r r.os hospitais levarfo á Virgem a fé. a homPna
gPm. O 8Q'radecimeÍ:1tO de SU8S almas, - de rosario á mão 8 
"l,fs descalços~ 

BINAÇAO em favor dos RR. PLENO USO DE ORI)ENS -
PP. lizidOro Bizzotto e mons. Hum. 
l>erto Manzini. 
TRANSMITIR PLENO üSO DE · 
ORDENS, por oito dias, em favor 
do revmo. Pe. , Antonio Pinto ae 

p_or um ano - em favor dos RR. 
PP. Pedro Henrique, Marino Ple:itz 
Augusto Cherubini frei Diogo Frei
tas ofm. Geraldo Martinclli de Sou. · 
z'I, frei Fidelis Kamp ofm, Oemente 
T-Terti. •rei Leandro Nowak ofm, Izi. 
doro Bizzoto, Valentim M0oser, 
E1,o.-enio Carlos. 

Andrade Redentorista. 
CON.bESSOR DE 1-1.ELlGlüSAS 

em favor dos RR, PP. Antouw 
Pinto de A:1drade, Henrique Barros 
e Eugenio Cal'los e. ss. r. 

FABR1QL;E1RO da paroquia do 
Jardim Paulista em fav0r do revmo, 
.Mons, Humberto Manzini. 

CONFESSOR EXTRAURDINA
RIO das Religiosas: Missionaria; · 
de S. Carlos Borromeu, e lrmazi
nha da lm, Conceição com res1den
cia em Apareéil'.la do Norte,em fa· 

. VQr do revmo. Pe. Pelagio Sauter, 
c, ss. r. · ·· 

CONFESSOR ORDINARIO. -
das Religiosas óe S. Carlos Borro. 
meu e Irmãzinhas da Im. Cone., 
com residencia em Aparecida, em 
favOr do revmo. Pe. Carlos Orlan
do. 

Cô:ieg~ . Aguinaldo José Gonçal
ves, Auxiliar da Vigararia, Gera! 
assinou o seguinte: 

TESTEMUNHAL PARA CA. 
SAMENTO em favor dos oradores; 
Angelo Zanini, José de Oliveira, 

Neves, Francisco Martinez, De
metrio SzeÚWzuk e Lafaytte Ferrei. 
ra de Menezes. 

DIA 28 DE FEVEREIRO 
Mons. Manuel Meirelles Freire, 

Vigario Geral, assinou o segubte : 
ADMISSAO ao Seminario Menor 

de Pirapora em favor de Paulo de 
Tarso Bordini. 

·VIGARIO - da paroquia de San. · 
ta Terezinha em Santo André, cm 
íavOr do revmo. Pe. Dario Moura; - ~ª paroquia de ~~ ,em 

CELEBRAR - cm oratorio da 
paroquia de N. Senhora Auxiliado-
ra. 

· TESTEMUNHAL PARA CASA. 
MENTO em favor do sr, José Via
na Credidio. 

AVISO N.º 140 
TKCURSOS NAS PENAS DOCA
°!':.ON 2.356 DO CODIGO DE DI. 
RETTO CANôNTCO POR HAVE
REM.TENTADO O CASAMENTO 

RELIGIOSO 
De ord,em superior torno public<> 

ao rcvdo. Clero aos fiéis e a quan. 
to~ possa interessar que o sr. Val. 
,10miro Ara:ites Barreto ·e Dona 
\faria Isabel Teixeira incorreram 

~

I nq~ penas de que trata O canon 

r 

?.3:ió rio Código de Direito Canoni. 
<'n nor haverem tentado o casamento 
""fü!ioso na Igreja Matriz de São 
T nsé do Belem, aos 18 de janeiro de 
1041'i. estando já o sr. Vatdomiro 
lln-ado pelo s:lcramcrrto do ~atrimo. 
n:n com a sra. Hilna ,fa Silva Lei
t,;-,.,_ celeb'r"rlo ·!lo dia 2 de maio .de 
1°14. em Riheirão Preto. 

O casamento norlanto do sr. Val. 
. .-1",,,;,.o A,.::intf><" Tlarreto com a sra, 
Ma,-;,. Ts~h,..1 Tehreira, ~ nulo. ten· 
rln. ambos inc-orrido .<':m penas canô
r?!CaS e tamhem todas as testemu
nl,~ s -r,erjuras. 

O c~non reza n· seiniinte: "Bi
fT~nii. idest 011i r.hstante co:ijugàli 
vinculo, a1in~ m1ttrimor.i,,m !'fai tan. 

(Co.nclue • rz.• pã.~): 

com wna embaixa(!a que, VlrreY:' ,1. 

Azevedo enviou a. Ma.dagascar Oom~ ·· 
intensa. alegria. Viu o Jesui~ p~ . 
miados o,. seUs trabalhos, quando., 
em 1613, terminou a. primeira. 1gre-í 
ja na ilha.. Mas a conjuração coo,, 
tra Os portugueses veiu derribar as· 
suas rlsonhas esperanças. o Padre 
fugiu para Gôa com o filho do 
rei, onde batimu. Voltou A missão 
em 1616, P<>rem, este novo crlli~ 
teal foi levado a a.postat.ar. Tl'ést. 
~ezoo ó mlsslona.rió experlmento\1 
~qtUr.u, . sua ·obm. , ei:n.. 162á. , .-
1e21, e ti-& y~ tent.ou. e:di , "iM..: 
Desde arte: ~tilPo o pi-~ f~ 
pa.into a pálmo; · 

~"Ov""AS DlFIOü'LDAD~ 

Entretanto a França entrou em 
cena. A comPa.nhiá. naval das In-1 
dias Orientais, após a primeira v1-· 
sita do navio "Notre Dame , d~ 
L'Esperanoe", enviou 62 marinhei• 
ros, com os quais vefü um ·sUbdiá., 
cono. De 1644 até 1674. colonos fi• 
zeram•se ativos na ilha . sob a.· eh~ 
fia d0 calVinista P.rouis, substitui• 
elo, em breve, por Flacourt, ca.toll
co. Termina.do o antagonismo en .. 
tre calvinistas e catollcos, a. propa
ganda Fidel confiou as missóeá aos 
Padres carmelitas l)escalços . 

o proprlo s. Vicente de • pa,~ 
em 1658, enviou a Ma.dagaacar os 
seus d<;>is primeiros mJsstonartos.
Macquart e condrec 

Em 1653, retirando-se ~ Filhos 
do Cárm.elo, entraram Os La$aris
tas. 

Parcos foram o,. frutos oolhidos 
~té ai. Felizmente o ano de 165\1 
.trOUXé novos missionartos. os ~ 
cem-vindos de Fort-Dauphin, Mor• 
tnler e Boudaise, com H. Foret._1 
prootiraram a.pren~ a 11ngu.a. 
Mons. Macquart traduziu o ca.~ 
cismo. Novos missionarios cbega,< 
ra.m em 1656, que pelos rigores d0 
climà, logo .f!.caram inutilizados. 
Sucumbiram, Porém, trabalhando 
valentemente até o ftin. A ultim" 
vitima foi . Boi.ldà.i~; 1657 .• · Havia 
ep.tão, naquelM J;é~; ·. &00 ·Jà.milia.1 
cristãs, .que .. foram.:· d.eSaperecendo 
com a guerra,. Meillersyà, gàverna
o-0r. da Coloni~. tiedfü á ptopagan• 
da Fldel, Padre/:!. ôapuchinhos; Nâ4 
v.tendida a SI.ta petição, arranjou o 
j,r~guimento d.a emPr~ com . os 
Lazaristas. Eleito Prefeito Apo~ 
liéo Mons. stephan, foi a Mada• 
gasear com outro Padre, . dois Ir"' 
mãos. e um sacerdote SeCÚlar. En
contraram todo o trabalho de M • 
Boudaise em ruinas. Recomeçarant 
logo: levantáram igrejas, fundaram 
um semlnarlo e uma cidade ao lafül 
da fortaleza Fort nauphin; cuj~ 
chefe . assassinou o Prefeito Apos•• 
tolico. Neva expedição em 1665. EIIl 
1671 o superior do., Lazarlstas, de--

. seeperançado por tão pouco fruto. 
ehaniou os seus. Os demais que 
haviam ficado, foram· degolàdos 
pelos indigenas <1678). á 

No Século XVIII, 0i, Lazaristas 
tentaram novamente 1evar avante a. 
empreza de Madagascar. Desta Ve2Z 
foi a revo1uç;ão· francesa· que os im .. 
Pediu: ' · 

PROGRESSOS 

No c o m e ç o do século XIX 
as ilhas de Bourbon .. ou da. 
Reunião foram confiadas, . coma 
migflÕes, aos Padres Lazarlstas; 
mais tarde, entregues aos Padrea 
do Espírito Santo, em forma de._ 
Prefeitura. Em 1851 foi elevad_ll. ~ 
Bispado e tanto chegou a florescer 
o catolicismo, que ·de. 18.7.210 ,habi"' 
tantes. já eram catolieos 177 .929. ; 

Madagascar foi constituida .· Pre
feitura Apostollca em 1844, e ~ca~ 
riato em 1848. Em .185.0 os Jesu: .. 
tas :franceses chegaram pela v~· 
primeira'. 'na Ilha, . 

No ano· 1851 morreu o rei, gover., 
nador de Madagascar •. Sob .F..a.da• 
más . II as missões prosPera.m so~ 
bremodo; Poucos .. a;p.os depois de
sencllldeou-se cruel guerra: na ilha,,-

.no fim· da qual a França &e apos• 
sou da ilha, em'.- 1869 •. A., m.lssões 
floresceram então, · extraordinarla
ment!. · 

Sl'l'UÀÇAO ATUAL 
Atualmente a ilha. é dividida em 

6 Vicariatos Dois sob a !W.Illini..~ 
tração dos jesultas: o: de Fiana .. 
rautzoa em 161. 991 ca.tólioo'.l e ·O · dei; 
Tana.narive· com 147:000 .. os: Pa~ 
dres do F,apirito Santo têm outr~ 
dois, administrando _ às . ilb!IS · Reu~ 
nião e s. Mauricio. Por- fim ~ 
Padres Lazaristas têm a seu rargo 
Fort Dauphin com 31.260 Qa.tóli• 
cos e salett.e em Anesfrabé · <»Dá 
668.481. . 

DR. DURVAL DO Us
VRAMENTO PRADO 

. Clfnica de moléstias dos olhos 
.:... Cirurgia ocular . - a-.: 
Av. Ipiranga, 313 (8.0 andal-> 
- Tel.: 4-458?i - Res.: Aw. 
Angélica, 1408 _. Té1.: S-92'll. 

.... 



----------------, 

J 
fi :As no~ telegraficas da se
mana finda anunciam que Suas 
Eminencias. ,os Srs. Dom Jaime de 
Barros Camara, Arce~ispo do Rio 
de Janeiro, e Dom Carlos Carme
lo de Vasconcelos Mota. Arcebispo 
de São Paulo, partiram no dia G; 
de Napoles, com destino ao Rio 
de Janeiro. 

Os eminentes Prelados recebe
razn, no momento da partida, as 
despedidas do Embaixador Maurl
.cio Nabuco, represen.tante do Bra
sil junto á Santa Sé, e do Consul 
brasileiro em Napoles. 

Em companhia dos Antistites 
brasileiros, viaja S'. E., o Cardeal 
Guevara, Arcebispo de Lima. Se
g-uem no mesmo navjo diplomatas 
italianos acreditados junto a na
i:ões hispano-americanas. 

Os. mesmos votos com que nosso 
publico acompanhou aos ilustres 
Viajantes durante seu perc.;ur~o C'0m 
destino a Roma, acompanJ?am-nos 
agora, que retornam á, .!;'arria. 

• • • 
Os horizontes internacionais a

presentam-s·e francamente som
brios. De todos os lados, as noti
cias são de molde 'l. fa;.c1· pc·ns~ • .
em uma nova conflagração 1,,1:n-· 
dia!. Evidentemente, só uma pes
soa que estivesse nos bastidores da 
inais alta política . internacional 
poderia dizer até que ponto é pro
vavel, ou improvavel, que nova 
guerra venha à ensanguentar o 
mundo. Salta aos olhos que o con
flito seria uma catastro!e. Até que 
ponto as potencias interessadas 
sentem chegado o momento de 
iÍnpo_l! .. àe mundo. esta .catastrofe'? 
Em· outros termos, até que ponto 
julgam" os anglo-americanos que 
podem ceder, transigir, recuar, pa
ra salvar a civilização? Até que 
ponto julgam estar crescendo o pe
rigo? Consideram chegado eles o 
momento de dizer "basta" á Rus
sia? E a propria Russia? Estarft 
seriamente empenhada em se ex
pandir, arrostando até mesmo os 
riscos de uma guerra? Claro estA. 
que a resposta a estas perguntas 
supõe o conhecimento de dados 
tecnicos absolutamente confiden
ciais. Assim, pois, todo prognosti· 
co parece absolutarnente .. predpita-
(lo e inut_il. · ·. 

• • • 
Ha. entretanto, duas atitudes ex

c.Temas, que devemos evitar com 
todo o cuidado. Uma, é do nervo
sismo. Todos os paises do mundo 
se defrontam hoje com problemas 
intern_os verdadeiramente terrivel_s. 
À sombra. da situação internacio· 
nal, · com seus presagios sinistros, 
projeta-se sobre estes problemas. e 
lhes dificulta consideravelmente a 
solução. E' necessario que mante
nhamos o espírito de maxima ob
jet1vidade e calma, persistindo em 
não ver na situação, senão a medi
da exata e real de perigo, que ela 
apresenta. Do contrario, a atmos-

(Conclue na 2.a pag.) 

Diretor: 1 1 Diretor-Gerente : 1 ANO XIX Plinio Corrêa de OHverra São Paulo, 10 de Março de 1946 Francisco 1'f onteiro Machàdo 

A Santíssima Virgem apareceu em Nova York 
Ter-se-á repetido na grande metropole a mensag!m de Lourdes e de Fátima ? 

Eis a grande Babilonia moderna, na qual, segundo faz,,acr.editar o artigo que hoje publicamos, a 
Santíssima Virgem acaba de aparecer para tran,mítir ao mundo a mensagem de salvação que a 

dureza do coração dos homens porfia em não receber. 

Os absorventes preparativos para 

a eleição, a 2 de dezembro," do 

Presidente da Republica, deputados 

e senadores, fez com que se desse 

pouca atenc;iio ao que, um tanto 
laconicamente, foi comunicado de 
Nova York: nem mais nem menos 
que a aparic,ão repetida da San
tlsslma Virgem, vista a principio 
por um menino, depois por nume
rosas pe,1so,rn. 

Compreende-se que o catolicv 
instruido, especialmente o Sacer
dote, se mostre sinceramente re· 

servado ante semelhante noticia e 
_que, ma'is do que as outras pc,st·· 
soas, aguarde a palavra orienta
dora da_ Autoridade 1Dclesiastica. 
Como jft houve fraudes e levfan-

. dades, nini;uem poderá levar a mal 
essa reserva; por outro lado, Lour
des e F'atima - para só citar es
tas - demonstram que o milagre 
não está alijado deste mundo. 1<;m 
pleno progresso da incredulidade, 
verificaram-se os fenomenos . de 
Teresa Neumann, em Konners
reuth, tudo cm nossos dias. E -po
derá algÚem se admirar de que o 

meninr,s, entre os quais o pequeno 
José, de 9 anos. 1 

De repente, uma das creanças 
exclamou: "-'. "oh, a ghost! · - (um 
espírito). José, levantando os olhos 1 
corrigiu: "o, it is the bless~d Vir- 1 

gin" u::· a Santa Virgem). Esta 
lhe disse que, durante 16 dÚ1.s, 
queria falar-lhe todas as noites ás 
19 horas. 

soas de maior estatura, que levan
tavam a cabeça e a moviam de um 
lado para outro, Impedindo-me de 
ver. 

Púuco antes, na rocha, se tinha 
rezado o terço, acompanhado pelos 
milhares de pessoas presentes. Can
taram-se hinos. Todas as noite11 a 
rocha se. transformava em um par• 
que de flores e em um mar de lu
zes. Durante o lU. o e 11. u dia.a 
foram curados nove entrevado1:1. 
Vinham muitos enfermos apoiadoa 
em muletas; terminada a aparição, 
as mães ~evavam os .filhos enfer
mos á roo,ha, donde tiravam uru 
pouco. de terra Outros conduziam 
enfermç,s ao pequeno José para que 
este os tocasse e curasse, 

Tenho que deixar de contar mui· 
tas cousae para não passar a noitE 
escrevendo esta carta. Gente vinha 
de todos os lados, inclusive de Mas
sachussetts e de lugares mais dia, 
tantes. 

Na penultima noite fui outra vez. 
Estavam presentes de 25 a 30 m:11 
pessoas, das _quais muitas perma, 
neceram ali atê a madrugada. Mui
tas tinham chegado âs _ 10 da ma
nhã, trazendo cadeiras e alimentos. 
Durante o dia era uma verdadeira 
peregrin:ição em direção â. rocha, 
cada um'. podendo rezar uns mlnu. 
tos, trazer flores e levar um pouc, 
de terra .. As filas eram intermina• 
veis; os caminhos resvaladfos devi• 
do â.s chuvas, mas ntnguem se ame. 
·drontara. 

Anunciava-se, por alto, o que a 
Snrlta Virgem desejava; rezavam-se 
terços,· cantavam·-s-e ··hinos e se _fa
ziam. atos de contrição. A Vir:gem 
disse ao inenlno que seu ir~ãÓzi
"nho éstav;a com ela no ceu. Não 
sei que- mais disse· ela, . porem, o 
que ·me . produziu maior. satisfação 
foi ali ver inurneraveis sacerdotes 
e freiras. Um Sacerdote, que não 
conheço, rezava o terço todas a.t 

noites com a multidão; outro Sa
cerdote ia todas as manhãs busca, 
o menino José em sua casa pan, 
levâ-lo ao coleglo e acompanha• 
va-o de volta para sua·_ casa. Le
vavam-no tambem á rocha e, de
pois da aparição, â sua casa. O 

. menino frequentava urna· escoll' 
mixta, porem agora vai a ~ma Gal• 

cola catolica. 
Na ultima noite eu estava perto, 

embaixo do lugar onde aparecia 
a Virgem. Presenciei cousas singu
larmente_ modernas: muitos, espe
cialmente moças. portavam-se ·co• 

(Conclue na 7 ... pâg!na) 

e o n f e r e n ci a s 
em Santos 

ft e e e~ iam instruções ~o Kremlin 
os e s ~ iões que a~iam no Canadá 

_ sobrenautral venha· bater ás portas 
e aos corações de Nova York? 

E' justo o desejo de saber algo 
sobre o que inumeraveis testemu · 
nhas relatam, deixando, como é 
natur::.1, a ultima palavra; ao Ma
gisterio da Santa Igreja, 

Recebi hoje (24-11-945) uma 
longa carta de Nova York, es
crita a 18 de novembro de 1945. 
E'· de urna senhora catolica, inte
lectual, viuva. musicista nada vul
gar. Minha parént~ por afinidade, 
exerce de modo _ superior o profes
sorado de piano. Depois dos temas 
de carater particular, prossegue: 

A mãe de José não estava de 
ncordo, porem, seus amigos lem
braram-lhe que não devia proibi
lo, como fizera . com um outro ti
lho que tivera duas aparições da 
Virgem: sua mãe não.o deixou ir; 
o menino sofreu um acidente na 
rua e morreu dois dias depois da 
aparição de Nossa Senhora. 

E assim, todas as noites, o pe
queno José obediente, foi á rocha. 
que estava. cada vez mais coberta 
de flores e velas acesas. Uma mul
tidão que aumentava dia a dia o 
acompanhava., Os jornais andavam 
cheios de noticias. sobre os acon
tr•cimentos. Grand Concurse, em 
todo distrito, foi fechada ao trafico 
de automoveis e outros veiculos, e 
havia numerosos policiais para 
manter a ordem. 

O Centro Frederico 
Ozanam, de San tos, 
uma das entidades ca
tolicas · . de carater ·cul
tural, mais ativas·- em 
nosso Estado, promo· 
verá nós proximos dw 
19, 20 e 21 unia serie 
de conferencias, no sa
lão da Sociedade Hu
manitaria. · OTAWA, 21 (S. E.) _: Revela

se oficialinente :iesta Capital que o 
Partido Comunista Canadense se 

acha intimamente ligado ás ativda
. des dos espiões estrangeiros sendo 
que oitenta de seus membros foram 
indentificados corno comparsas e 
implicados nas negras tramas · da 
espion·a!?ern que visava a toda custo 
obter para "uma pote:1.cia extran
_geira 0 s segredos da fabricação da 
bomba atomica. 
.. O Kremilin financia o partido co. 
munista,: existente no Canadá, for
necendo fundos. por intermedio da 
Rrnhaixada russa na Capital do 
Canadá. 

:rcRONTO~ 21 .CS• E,) - 0. Ca• 

pitão William Dempater, ex.Oficial 
Especial da Policia do Ontario, afir
mpu c~eg0ricame:ite que a Embai
x,:.da Sovietica em Otawa financia· 
va diretamente o Partido Comunis
ta em Toronto. 

Acrescentou que possue provas 
irrefutaveis de que a.referida embai. 
baixada entregou ao Partido_ vulto
sa qm--:tia. 

Serão Punidos severamente o,;, es
esuióP.~ ,sovietkos. - OTAWA, 21 
(S. E.) - foi c'ivulga~o ha dia• 

· ne~ta Capital Que o G<>ver:io Ca
!'1.-lense vni P."<:Ígir ~ retirada_ dé, t 0 • 

<los º" airr,n+~. snvit•+:cn<0 irnplic11-
dM Pffl lltividades de espionagem 
nute »ai1, 

"Leu alguma· coisa aí sobre aE 
aparições da Santíssima Virgem? 

. Elas se deram na -nossa Paroquia· 
de São Felipe Nery. Xo fim da rua 
Grand Concourse .ha um impre$sio
nante bloco de pedra, -a<!l'ul muito 
frequentes; ha · casas construidas 
sobre rochas; parece que t."bda a 
·cidade estâ. sobre· pedras. Diante 
da grande pedra citada. ha uma 
pequen-a praçl\ de boas dimensõe$ .. 
end• eata.vam ~r1no:uido · atcunli 

Parecia-me _ser alguma cousa de 
admiravel, mas, como tinha que 
dar lições nofurnas, não podia ir 
ver. Todos meus amigos foram e 
mE! contavam o que viam. i>e.s>.<a. 
maneira, na noite do dia 10, re~ 
nunciei á aula que tinha, fui a. 
rocha e procurei um lµgar don<le 
ntidesse ver o rosto do menino du
rante a aparição. Impossivel. O 
aperto era tal que não podia. me 
>nover; Na iniAna trut: 4bav1a -..;.. 

Essas conf erenciaf 
ficarão a cargo do ilus
tre orador sacro, e inte. 
lectual patricio, o Rev· 
mo. Sr. Pe. Arlindo 
Vieira, que, com tanto 

\exito, vem . 1uta'-ldo aa 
impr~ns~ na trihuna e 
no pulpito, pela r~8-
tianiz~<:ão de nf)fllsa so. 

..c.i~.ie_,_ 
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fet·.i. de intranquilidadé excessiva. 
dai decorrente, poderia gerar situa. 
çôes com as quais apenas os des
ordeiros e os, elementos mal inten
~~dos têm a luerar, 

• ., * 

De outro lado, porém, é preciso 
cortar energicamente as vazas ao 
otimismo descansado e tolo, ao es• 
plr!to de concessão a todo preço, ~ 

ãqullo, enfim, que o "Legionario" 'e 
C-Ostuma chàmar "mentalidade de 
Munich". 

Jl URSS, estú tomando no mun· 
do ttrr..[l_. n_tit~-1de imens~mcnte -perl
;;csa. Eu1 nos.so artigo de fundo, ~ 

tomentatnos alg'uhs aspectos do 
discüi·so do sr. Winston Churchill, 
ii.ue documéhtain com singular pre• 
é:iaão, esta afirmativa E' evidente 
que utna gueri:à seria uma catas
trofe. Mas todos nós sabemos que, 
mais dó que as vidas que se per
dera üa g,1erra, pesam os valores 
transcertdehtais e inestimaveis quo .. 
o comunismo põe em risco. 
· Assim, uma grande vlgÍlancia, 1 
uma. energia sem desfalecimentos, 
umu disposiçü,o viril e ativa, de ~ 
aceitar a catastrofe se ela for ine
_litavel, tudo isto nos deve anitnar 
a.<> momento presente. 

Só ha tim mei-0 serio e eficaz de 
,nanter a tranqu!lldade mundial: 
laçam-se lt Russla as mais extre
mas oonc'éssões. que a prudenc!a. 
perinitit, mas, isto feito, é preciso 
11.ue ela sinta que as na<;ões alia.
das saberão empenhar com vigor as 
armas, para a esmagar, <,aso ela. 
_!enha a pedir de nús: o impossivel. 

Fora de tal atitude, não ha para 
nos meio alg-·':ll de preservar a paz. 
Pois qüe O medo de um advcrsario 
fraco excita em logar d e a-3 apazi • 
gnar. as nações que t~em a menta· 
lidade iinpel'.ialista da pRSS. 

~ .! ... 
:isto 1)0&tO, telaéir.ea.remos um ra• 

pido ·e111ª1' ~e a situação i:llter-
Daciona-I. , 

Afites de tudo, registr.emos que 

O discurso {tlo -'~ sr.- Winston Churchill 
Parece-nos que nem todos os comentaristas 

estão dando o devido significado ao discurso 
do sr. Winston Churchill. Sem duvida, a fran
queza das palavras do grande·· estadista cla
rearam os horizontes, mostrando de modo evi
dente e sensivel, a gravidade de uma situação 
que de todos os lados se procurava velar. Neste 

· sentido, o discurso realmente representou ·al
go de novo e de sensacional. Digamos, mesmo, 
que tenha sido combativo, se for ''combativa" a 
atitude de quem faz µm longo inventario de 
todos os riscos que corre, e prejuízos que sofre. 
Como se rosse combativo o cordeiro que se 
queixasse das injuri:..s e ameaças que sofre do 
lobo. 

Exceptuado · este aspecto, entretarlto, o dis
curso do sr. Churchill na.da teve d~ combativo. 

Muito pelo contrario, ele constitue antes de 
tudo um apelo para um entendimento entre a 
URSS e as potencias ooidentais. 

Com efeito, o ·sr. Churchill mostrou toda a 
extensão do perigo, mas apontou, como reme· 
dio de primeira plana, uma reunião em que, 
cl~ramente, as potencias do "big-tree" digam o 
que querem. Esta reunião, de duas uma: ou 
traria como consequencia um entendimento; " 
ou o mundo inteiro ficaria sabendo que es
se· entendimento não é possível, e porq!:1-e não é 
ele possível; ~ 

Clareado assim o horizonte, é bem evi
dente que as democracias ocidentais saberiam 
como agir. ~ 

E' muito duvidoso que, aliada a Grã-Bre~ 
tanha aos EE, UU., e estando o segredo da bom~ 
bo atomica de posse . das duas nações anglo· 
snxonicas, ainda presistisse qualquer ·veleidade 
da URSS em .enfrentar o imenso bloco do 
mundo inteiro colirado. 

Diplomacia em primeira linha, firmeza em 
'lv--,••V,,. 
..: ..... o~,, .. , 

Churchill preconiza. 

Se está receita ti\'éSSe sido utilizada pelo sr. 
Chambertain, não terintnos tido esta g'Jer• 
ra. Se :igora, em -vez do "tratamento" á Ql1ur
chill, tivermos um · novo Munich, será inl"vita:~el 
que descambemos para uma nova guerra. 

E' muito prov~-vel que, se os a'festru2es pen-: 

sassem, não estariam de acordo com a polit.i· 
ca preconizada pelo sr. Churchill, eles que es• 
~ondem a cabeça nas a.zas, pa~a, "eliminar" o 
perigo que teem diante dos olhos. A nosso ver, 
o sr. Churchill se portou como verdadeiro pa
cifista. Pacifista do pacifismo viril, inteligente, 
forte, que é o pacifismo dos que querem viver: E 
não pacifismo covarde, mole, tateante, dos que 
querem apenas vegetar. 

* • * 
Mas o discurso do ~r. Churchill não tem ape-

nas este a!>pecto estritamente diplo1natico e in
ternacional. Ele tem u·m reflexo direto na po
litica de todos os paises, no que concerne a sua 
situação interior • 

Com sua larga experiencia de estadista, o 
si;. Churchill denuncia francamente os comunis· 
tas de todos os países, como constituindo wpa 
quinta coluna, a serviço dos designi_os do lm· 
perialismo da URSS no mundo inteiro. 

Infelizmente, se confirma assim o que rei· 
teradamente tem sustentado o LEGIONARIO. 
Mas a nos não nos basta o re<:onhecimento de 
que tinhamos razão. E' preciso caminhar para a 
frent'ê. Posto o fato de que é esta a nátureza 
dos varios Partidos Comunistas, como agir?· · 

o problema é muito grave, envolvendo desde 
logo aspectos juridicos e políticos verdadeira
mente E'Spinhosos. Em tese, a questão nem se-. 
quer se poria, dentro d9 quadro doutrinário 
em que s~ move esta folha. () comunisin9 não. 
tem o direito de existir á face do sol. Mas a 
questão é que qualquer golpe de momento con• 
tra o comunismo poderià trazer reflexos delica• 
díssimos na situação nacional. Assim, por 
exemplo, o que se faria da bancadà comünista· 
na Constituinte? Quem não percebe qne a 
11ropria. existencia do poder legislativo está en• 
volvida, de um ou de outro modo, nesta· per• 
gunta? 

n..l.Jsté:J·..no-,-..os (:e (i;.ia:~;.:ez cc:~sc::~ o 0t.: ·:7.·,:·· 
ticlnio. Uma coisa, porém, é verdadeira. A_ lU• 

ta contra o comunismo deve ser mtÍis rija, mais 
clara mais irredutivet do que nunca. Só assim, 
evl.ta;en1os que se acentue no Brasil um pe•. 
rigo sobre cuja verdadeira na~ure2a e grav_i•_ 
dade as palavras de Churchill . não permitem 
mais duvidas de nenhuma especie. 
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. . UEZ l\'11.NlJTOS . ar ea an oey O ex.premier Wiliían 
O livro escrito pelo Cônego Le· 

def, Seérétàtio de Cardeâl Van 
Roey, Arcebispo de Mallrtes e Pri
maz da Belgica,- sobre "O Cardeal 
Van Roey e a ocupat;ão da Beigica" 
foi recentemente publicado em 
írà.:-ices após haver primeiro apare~ 
c;do etn ;'.arnengo, Este livro edita
do pela Companhia Editora Goetna
re descreve a luta do Cardeal con~ 

cito e para as WAC e 3S.000 pares 
de sapatos novos para homnes mu
lheres e, crianças assim colllo 500 
pares de meas de lã. · 

f 
Hughes e a inf iltraçào 

russa 
1 - Falando numa r~união do par"' 

tido liueral au$1raliano o ;,r. Willian 
Hughes que íoi prum: .• ..i ministro 
da Austtalia de 1914 a lYi8 declarou 
que o mundo está dependendo da 

cooperaçã0 da G1:ã-Gretanha dos 
Estac.ios lnidos e da Russi.1,. , 

ã. polltica ~ China éOniinuá a evo
:w.r com crescente gra vjdad.c. Os 
élei:iientos anti-comunistas oão to· 
leram a violação da paíavra empe
àhãda peles soviet.s, de retirarem 
iDteiramente suas tropas iio territo
il:io mandcb-u. Dafrn. uma tensão 
qflé está provocando manifestações 
e contra-ma,:íifestaçÕl=s que por sua 
.ez, ameaçam deslizar para o ter
ieilO da gllrerta c~l 

* .. • 
Em seguilqo lugar, vem a ques· 

tão colo.uial no Imperio Britanico. 
A lndia e o Egito estão sendo sa· 
~<lidos por imensas rnjadas de des
contentamentoa. Particularme:ite 

no Egito, a situação toma aspecto 
alarmante, .Por toda parte, os ele
mentos comunistas fazem causas co 
mum com. os desc<>ntentes, próett
. rànd0 açulae suà resistencia, e 
agravar as dificuldades já conside
raveis, em que o Imperio se deba
te. 

' tra os alemães e contra os quislings 
belgas dos diversos tipos, desde 
1940 até 1944, Publica os mais im·· 
portantes documentos do tempo dà 
Ocupaçãoalemã. Alguns destes es
tão sendo divuigatlos pela primeira 
vez; outros foram datilografados 
ou mimeografados e circularam du
rante a ocupação .nazistas; co:itri· 
buindo para inspirar o movimento 

OS embarques de viveres incluem 
180.000 latas de Jeite evaporado; 
100,000 libras de leite etrt pó e 
(i7 .000 li1Jras de chocolate e pó de 
.cacau; suco ele laranja em pó e em 
liquido 31 000 latas: manteiga de 
amendoim- massas. e geléias, 45,000 
libra•: cnrnr de•iàrataºda, sopas e 
kgnmcs 143.000 libras. 

Forn.cc-imcnto~ médicos, :nclusive 
25 m:11,õne ri,- tohlctrs d,,. vitnmhas, 
pro,J11•M minPrais, levedo. su)fatia· .· 
zol a•n:ri"t" áddo ascbrhiro, Jdte -
dr tnfin-Msia. figa do ,. ferro: (lua. 
trn m:in .. ;nn s n • raio X· para tra· 
1i::i1hM com M t•,herculosos e ins· 

O sr. H1.1ghts descre\·eu ., empre. 
go do poder de veto pelo sr, Vi
ckinsky, reptesentaMe l'usso_. ;;:io 
()1·ga:1ização das .t,;ações Unid_a,, 

veto esse apre,cntado na questão 
grega ~mo semelhante á · atitude 
de um grevista que se retirasse de · 
uma Corte de arbítrio após uma de. 
cisão contraria. 

"Os rússos - disse o sr. Hughes 
- merecem segurança. O_ trtesmo 
acontece com as outras nações. 
Ni:lgúem está fazendo intriga con

. . •. 
.l!.m terceiro lugar, vem a.s greves 

dos EE. UU, Certamente, amina
ram. Mas ainda continuam ,é·n.;. 
Todos sentem q-ue podem elas se 
reanimar de um momento para ou· 
tro. O que haverá no ."bas-iond'' 
ilessas g"'.'àves? A-iê q11e. ponto in
lhenéiais misteriOs0• e or·,1tns con· 
~ão para agra \'"U ,• term<>f' do 

. . . - . .f.OpqJM Jia '.l ,ª ~- -

, de resistc:icia e manter alta a .mo~ 
tal d0 povo belga. 

A intenção de continuàr a e:1. 
viàr continuamente abastecin\en
tos éin eséala sempre créséente du· 
tante o ano vbdouto. 

Fazendo um breve resumo estes 
embarques incluíram o seguinte: 
aproximadamente 1.000.000 libras 

dé rdúpas para homens mulheres e 
crianças novas ót1· usadas. As 'roü
ra~ t1,!!da< foràm <:"Onsettadas, 1im
.p,s e ptéparatlas pàra uso jmedaito 
:Rot1pas de tri<:"ot novas pr~pa·rndas 
;:,o t>fl;s inte;ro. enscovai• de triari· 
c:n in~lusivé, cé>herlores e ·càkinha• 
rl~ l,n.-rnrl,n. fr~lit~<: rnupa brllnca 
r-~ca l,nnv·n•. m11lhf'r!'s e crianças: 
240,000 Mtet de s~to iiara o exer. 

Atti_gM t::ii, como 10.000 <'?be:to
re~ rlr 1:l e M1 ,..o:,;, .. ..,"' r1e- nr1me1ros 
SO('órros. 1()(),()/)/) ('<rhw1s ~<' dtmtes 
e nacotr< ~" nA ,,,.,.,, -'•nt,-s: mate. 
riat para consrrtar, 30.000 pares ele 
~f'Nt'O• " 1-'.1~º. ,sixn• ,k cOstura, 
10~"'- ........ ~ ..... ,,...e: ~ n,-.1o-t,.,., ,111,-~nte o 
pé-riôifn de 8 m·eses, de 1 de janei_ro 

· dr 10,~ " ~1 rle agosto de 1945, 
:?"~ .Ofl" 1:h~~. nº r<i'·-"'~•- enviadas 

f'I~,-~ ~ fi',,,.ono, fl'm ~e-r~ tftP~eS -
f.',....,.~,ú- :J,.. ,.."•H'\"l:c ,..l-,n.('l'~tir1,.., ff ??!:!:.f)O() 

]ih-r"" tnrnm fpito• r,ara. it F:utopa. 
.,,1,r:-intr n~ 111t:tt,~ ~(';s ·TTH'l~~q ·ru~la 
n:v:s'IO f.;,1oij11lna do Cóh[:rres<;O 
rrf>hrá:,,n .Americano e pelo Con
gresso· Hcbráico Mundial .... assim 

. tra a Russia, mas neste e· em todos 
os outrss i;)aises existem agentes 
russos trabalhando tiara '11-inar suas 
organizações. Que aconteceria se 

, f'nvia~~emos pessqas á Russia. para 
formar ligas democraticas? Essas 
pessoas não dura.riam dez minuto~ . 

bforma a "Jewish News;' dê De• 
troit á 5 ck outubro de 1945. 

Desta qmintidádt-. (li' 6~.0óO 11-
h'!':ls foram cnviàdas para a Russfa• 
39.000 para a Polonià, ,2ó.00ô para 
o c:n"'"º d e <'011i-Pntraçlio dii! Bet • 
r;,rm- Belsen, 14.õoo para a Be1gica 
13.000-nara a. Frnnça e ~:ooo pa.ra 
;i Iugosl:rvfa, 

. \. 

Uma som~ra ~ue 
se projeta .. so~re· 

o mun~o 
""(Conciusão da ultima pagi.tlâ) 

constituem uma ameaça cr~cente 
ou um verdadeiro perigo _'para_ a 
civilização cristã. A perspectiva nq 
Extremo Oriente é ta.nibem · angus .. 
tlosa., especialmente na Mandchu• 
ria. O acçJ"é!o pe .Y.i,lta, do qual 
:,ou signat:1,rlo, era extremament11 
favoravél á. Russia Sovietica; po• 
rem, foi elaborado quando ninguern 
podia imaginar que a .guerra con .. 
tra a Alemanha não se prolongarl~ 
atê ma.is alem do veriio e outono 
d.e 1946 e quand·o a guerra .contr:iÍ 
o .Tapfio se esperava que dura.ri~ 
11),ais de dezoito meses, depois dq 
terminada a guerra contra a Ale .. 
manha.. Sinto-me obrlg;:vlo a falar, 
da sombra que se projeta sobre o 
mundo, tanto no este· corno no 
leste. Pelo que vimos durante 1' 
guerra .. de nossos amigos e aliados 
russos, estou convencido de Que 

. não ha coisa que maia · admirem. 
do que o poderio e·· coisa peta qual 
sentem menos respeito do (l\te a. 
debilidade militar. Por ê!i!ta ra.tão. 

· G inconsistente a. .velha doutrina:d• 
equillbrio de tortas" 

ADESÃO A'RI>OROSA A CARTA 
l>AS NAÇ6ES 'lJ.!\'lDA.$. 

"N5.o podemos nos arriscar ai 
. trabalhar dentro dos limites--estret

tos, oferecendo oportunidade. e.a 
tentações para provas de torças. 
Se as democracias ocidentais ' se 
mantêm unidas, em eéttlta contQr
midade eom os prih<;:iPios da éana 
dn:i Nações Unl<'lnil, 2e:tá ithe.t,t·,-. 
sua rnnuencia par·a levar avante 

: tais. Prlnc!pios, sem ~ue nhiguem. 
se aventure• a molfiÍtá01as." Se, ·no 
entanto, se · dividem ou faltani li.e 
suas obrigações; ou 2e àé d~l..tam \ 
transcorrel' todos elites ànoê ltn .. 
portantelil, então, certamente, tgâo~ 
podemo,.i ver.nos envoividoa nutiu\ 
eatastl'ofe. A ultima vez que vi -a 
catastrore aproxlmal'-se, falei· em 
voz alta, mas n1ntuetn tne fé:i:: caso. 
Em 1933 e qU!ça atê i935,.-a Ale-
manha poderia ter sido salva da 
terrlvel destino que sobre ela caiu~ 
Ja.tnais houve na Historia uma 
guerra mais facil de ser evitada. 
se se houvesse agido a tempo. A. 
guerra que acaba de termlnàr >de .. 
l!lolou tão grandes !ZQhas do gfoba 
terraqUeó que devémos ptocurar 
Impedll' que isso jatnais volte a· 
Qcorrer. Isto somente àé pode con
~eguir chegàndo àgora - érti 1Íl4e 
'""" a bom entenfümertto com a Rüs~ 
sla sobre toda õ:rganlzaç$,o da."J 
Nações_ U:nidas e todos os pontos 
sob a .autoridade geral, màhténdo 
depois ·esse- entendimento através • 
muitos anos de paz .e por 'meio ·de. 
1.1m instrürnento mundial, ·apoiàdo 
p~lo ·poderio ·totit1 do' mundo d111 
idioma iníi1ês e toa.as suas ~ihéu
I~ções,. Se se acrescentar. á p-otn~
laç~~ aos Estados tJnides. a poj>u• 
laçao de fala 1ntieéà do "0otnmon6 
weaith ", com a eoopel:"a!liio 1:tue 
imtilica no ar e no mar, nas den
cias e na industria, não existirâ. 
um · precario ou inseguro etium. 
brio de forças que ofere~a tenta
ções ú. ambição ou âs aventuras., 
Pelo contrario, haverã uma segucw 
rança . brumosa. Se nõs ad,eHtno~ 
ardorosatllehte â Carta. das. Naçõesi 
Unidas e àvan~atnos com fil'theza. 
sém aspirar terras nem tei!!oúros da 
ninguem, ou setn tratar de ·<ÍotnÜiar
os Petrsa.méntos <'los homens: :~. 
todas à.à rot-Gns mãterla.ts ê 'ftHil'U.1s. 
e = convicções b!:'Itahlcas se unem: 
Mttt us voss:.ts é?tí àssõctà:çíto tta
t"erntt}. as ,ampiàs tetas do tuhírQi 
ficarão livres, não Í3Ô parã nós_ 
mas para todos; não s6 para ol!l 
hotnens ~fltetnp·otãnéos, mas í>"àra. 
os seculos futü'ros''. 

Manif es~ção ant~~ 
sovietiea 

CHUNGKING, 2-2 (S. E.)" _..,. 
·Mais de d:e:z mil estudantê·s e 1.SOO, 
professores dec!ararlnn-~ê erlt gre• 
Ve para apoiar o pedido 'de evac·ua• 
~ão imediata das forças sovietka~ 

· da Mà'fidchutia. Os estvdantes di;., 
rigirãm um àp·eío n todôs 0oã· par:• 
tidos politic::os para · quê · ~~qüe'çan\ 
stiãi lutas e se unam em.~~ 
hil'Çâõ q"u~ il.ttjl~$a üma nOilto cri-oi 

lê. 



lncon~rnênt ia própria ~o erro 
... 

· Elementos de destaq™l nas filei• 
l'a.5 do Espiritismo, mais de uma 
rez, oralmente e por escrito, ata
.earam a Igreja Catolica e o seu 
Clero, sob a acusação de recorrer, 
dndebitamente. aos prestimos e ás 
,esmolas dos fieis, seja pedindo, ta
.:xando ou cobrando subvenções. 
' Chamam-na, por isso. de explo
·radora, oportunista, usuraria, e ou
tros denominativos que preferimos 
·omitir, para não ferir a delicadeza 
fios nossos leitorl!s. 
! ••• 
l" Nada de mais injusto, do que 
.essa acusação. 
, Com efeito. 

A obrigação de dar esmolas, seja 
,direatmente aos necessitados, seja . 
indiretamente, auxiliando as obras 
de assistencia social, é uma obri
gação que atinge a todos os ho
mens em geral e aos possuidores 
de bens terrenos em particular. 
~omos todos administradores dos 
bens de Deus. 

Pedir, pois, o auxilio deles para 
as obras do culto, para as campa
nhas de assistencià social e para 
as iniciativas de educação, cultura. 
civilização é, realmente, ajudá-Jus 
a. cumprim um dever, do qual de
vem aliás, dar contas rigorosas a 
Deus. E' ajudá-los a praticar boas 
obras e, conseguintemente, merecer 
um premio futuro. 

Nada de mais natural, pois, do 
; que pedir nos justos termos, e na

da de mais injusto e errado do que 
impugnar esta atitude aprescntan- . 
dt>oa ao povo como se fosse uma 

Pe. Yicente M. Zioni 
DO S. N, D. F •. 

cousa intrinsecamente má e per
ve,:,sa. ..... 

Aliás, se fossemos levar a, ques
tão mais a fundo e ~brissemos um 
inquerito sobre o modo de agir dos 
senhores cspiritas. veriamos logo 
não ser n,u:Lo diversa a atitude 
deles. 

Eles tambem recorrem ás esmo
las e aos prestimos dos seus adep
tos; eles tambem cobram mensa· 
!idades e solicitam subvenções. 

Disto possuímos muitas e muitas 
provas documentarias: reclames 
em jornais, canhotos de cobranças 
de mensalidades, notificação de en
dereços onde pode mser entregues 
os aonaticos, etc. etc. 

Há poucos dias, o jornal çispiri
ta "A Alvorada", de 31 de Janeiro 
do ·corrente, publicava justamente 
um apelo .neste sentido: 

"A ASSISTiiJNCI.'\· AOS XECES
" SITADOS precisa da coopcrarfto 
" de todos para melhor descmpe· 
" nho do sua 'Obra de assistencia. 
" Qualquer donativo pode ser en• 
" caminhado pot· intermedio deste 
"jornaP'. 

• • • 

~~is ai! E]' sen1pre a Iogica e a 
ineongrucncia tão proprias do erro, 
a denunciar a doutrina falsa. 

Aconselhamos aos csplritas que 
antes de atacar a Tgrc>ja Catoli<'a 
examinem bem os proprios argu
mentos para que não suceda se 
ve.l)]1am a ferir c9m a prup1·ia arma 
ulllizada no ataque. 

• Sobre e e o n o·m Ia 
JOÃO V ASCONCELO~ 
E "SISTEMAS ECONOMICOS 

. EXPERIENCIA HISTORICA" 
· <, ensaio sol.lre econcmia sociolôgica 
--Ô11. Eduardô Collier, recentemente 
editado por "Tradição", é um belo 

· estu<;10 em que a agudeza d:i. pene 
·. tração e a clareza do estilo discipli
·. ria.do . denotam lego um esPirito de 
, ordem e wna. segura maturação . de 
.~!dt?ias. . ; 
· Eduardo. Colller escreve sem prc
·tensão, antes eom um ar quasi de 
humil<lade, .uma maneira simples e 
direta, de ferir O assunto que, inOG• 
tra.ndo a.penas a saga.cidade do ar
gu.menta<;1or, esconde o dedo do 
dÓÚtcr sOlene tão encontradiço nos 
tr.abalhós dessa natureza. o nor- r 
·.--: .. -=· ,! - :;-.;:-':::rl:;:,_:- ..,,.~..,-:-·~-~,·. ~·.(' 
·muito mai5 com o m"llhant.c ,:,iuc 

· vai fazer do que com a. estrutura
ção éJ.a. am,lii;e que está cond~in
àÓ- por isso fic:i, na. superflc1e. 
Derrama-se. esrraia-se em vez de 
mergulhar, pois ê ~ell1or nunca 
p,erder o leitpr de vista. Dema~s. 
t!-eséer a profWldidade onde nao 
ó ·possam accn,.panhar em massa 
11s lelt.ni-es, não vale a pe~a. é mais 
eómodo fingir sô que desceu. C?ol-

, ·· lJer . nã;o ~m narcisismos e Po:riSOO 
:fe,g um.a; cousa simples. sem n~

. tiliu.m: ch\\ir:O de suficoenpia. ~a::i 
. . t, mêi;tre.- e nâ.9 se julgfl. superior 
· à.o a,sEJUnto. nem ao leitor. nem a 
:r:ingt.Iem. . . . . 

Tainbem não se esforça para eX1-
bir erudiçãn: pelo co11trario. con
fessa. talvez exagerando um bcca
do·. a sua pobreza franciscana de 
documentação. 

·"Nossa documentação - declara 
ele - essa, meStruj. que invoca~OS 
diariamente em noesas . d iscussoef! 

· ele POnta de calçada. Livros e jor-
11ais atuais que quasi todos te-mc1: 
U-do". Eis uma confissão honesta 
àe lJuem não quer ostentar erudl· 

· ç'ão. mas :;:Ô convencer com a for
çá. duma argumentação logica. com 
/l- el.(,Jquencia duma. expi:slão ela)'ª· 

O que me parece .não estar mmto 
certo é a afihnação de que quasi 
todós leram os livros citados, pois a 
verdade é que quasi nin .uem lê na -
'da disso. Quasi todo mundo cita a 
documentação de CQllier. ma,, pou

_cos leram, na verdade .. Sobretudo a 

"Rerum Novarum" QUe é o centro 
de referencias, informando tOào o 
estudo. se todos lessem mesmo is
so, e lessem de coração limpo e 1n~ 
tdigencia alerta, é clarc que essa 
uobilissima tarefa do comer seria 
desnecessaria. 

A solidez deste livrinho resulta 
àe que o seu autor tem uma con
vicção; há Portanto uma força in
i,erior viva que o anima, dando ao 
trr..balho Jma orientação. uma me· 
dula. A medula dá consistencia e 
dá W1i<lade ao todo. 

O ensaJo saiu vivo, elástico. ajus
ta<lo em todaR as suas partes reagin
do de si mrsm.o sem crder ás ten
to.tiv1.s do leit.or ele destr:iir-llle a 

Collier convida a nossa atenção 
part a Rerum Novarum. nunca su
ficenkm.ntc louvada, apesal' de 
r-er 9\nda · o documento maior da. 
questão social. E deixa claro no 

· espirita do leitor que foi o l!bera
fü:mo. destruindo a.s antigas cor· 
poraçõei:. que criou as lutas de 
classe. auebrando a solidariedade 
r~i~tã entre Patrões e operarios. 
Prn~ser;mindo mostra os g1•andes 
rr.r.Ies 'ao e&pit.alismo promovendo 
uma concentraão da rique-za caaa 
vez · makr. organizando os trustes. 
ocasionando a Msocupaçlí,o d~~ 
massas e decretando a sua propr1a 
f.ll<'ncia causada Por esses males-

Com esse mesmo espírito critico 
com que traçou o- quadro evclutivo 
ao liberalismo economico. sempre 
claro. sempre ao alcance de qual
rn1er b0a vontade, expõe a.s dife-
1 enca

0 
irredutiveis que fe criaram 

~ntre o comunismo tE>óri00 sonhado 
;.,or Marx e a sua aplicação na 
Dus.sia. nada resolv<.>ndo e criando 
r,ovos prob!rmas. mais angu,ti,rn
tps ainda. A derrota de Marx co
meçou logo na imnlanta<;ã~ do 
1·edme. Ele previa nue a adooo do 
c<>munismo seria a c0nsequenc!a lo
~;C'n, da evolução do carltalismo_ 
F~z~e. no entanto. a -revclução co
munista. justamente no mais atra
r.àdo dos paises europeus. onde to
das ac oonauistas e todos oe ma
les capitalistas iam chegando ate
nuados e muito rehrdadnmente. 

Sem trazer propriamente navl-
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UIU ADAGIO --------------- a ser isto: e exei·cwiu aa mediei, 
na é um poderoso meio de_ saníi: 
ficação e leva para o ceu p9rqu, 
leva os que a exercem á pratica 
de muitas virtudes :::omo a mise· 
ricordia, a piedade, a mansid;:.o, 
paciencia etc Daí talvez ser a 
medicina profissão que pode s,-3 
orgulhar de um grande hu -
mero de santos. Querem apenai 
aiguns? São Luc._s, apostolo e 

Havia um ada:;io bastante 
tdioso á nobre classe médica: 
ubi trcs mediei duo athaci -
Oncic estão il'ês médicos, dois 
são ateus. A increduFdadc li· 
vre pensar" ora q1J,erendo criar 
e sustentar o preconceito da 
incompatibilidade entre o es
pírito cientifico e o espírito d,i 
fé, e vendo no médico o tipo 

A Religião 
e os . mMicos 1 

do homem de ckncia, o qualifica sem mais de 
increduio. Entretanto e a classe que mais san
tos forneceu á Igreja depois do sacerdocio e da 
vida religiosa. Médicos canonizados se contam 
ás C:eze-:ias e ,nédicos piedosos e verdadeiros cris
tãos são n:almenta muito mais numerosos que os 
incredulos e livres pensadores. Já dizia o velho 
HiJJocraíes: Qui euim bonus medicu:S est, per 
Dcmrt fidc magis quam duritia mcdetur. 
O Qilc livremente se traduz: o bom e verdadeiro 
méélico é o que cura os enfermos mais com a fé E} 
auxilio de Deus .e alheio a toda dureza. Eis ai ·na,s 
palavras do Pai da Medicina um programa ée 
médico cristão. Cicnci.i, fé, confiança no poder 
Divino e doçura. Outrora exerciam a medicina os 
Sacerdo.tes e sempre a consideraram coisa sagra
da. A Escritura nos manda honrar o médico: 
Honora ml'dicum. ProJJter nccssccitatcm Deus 
Cl'Cavit cuin. Honra o médico. Deus o criou para 
as nossas l'nfermidacles ou, como diz o Livro Sa• 
graC:o, nossas necessidades e aflições na doença. 
E' muito ingrato ao seu Criador o médico des
crente. Deus. nos ordena que honremos e res
peitemos o médico, e este quando ímpio deshon
ra e blasfema o nome de Deus. Felizmente ha 
no mundo bom numero de médicos cristàos e os 
~l"..~~·::0.: "'. ::~.~-:,.~,::-<:-.. :..: .---.~;_J ,·._ -~~, ::~:~ .·..: .. ó.. .. ,-L-~J.. :..:,:.; .. :· .. -:..; 

se ,propala por ai. A mcc"icina é boa escola de 
virLude porque trabalha na escola da dor. 

l\U;DIC0S SANTOS_ 

Quando Pio VI visitou Paris apresentaram
lh~ o grande Laencc, o inventor do estetoscopio. 
benção do Soberano Pontífice. 
O piedoso médico humildemente foi receber a 

- Santidade, disse alguem. aqui está um 
médicn fervoroso cristão. · 

- l\lcdicus pius! ... rcs miranda! Um mé
C:ico piedoso, coisa para para se admirar . mur
murou o Papa, e estreitou o sabio num abraço 
paternal. Apesar de tanta descrença e deste 
grosseiro mater:,lismo em que se engolfa o mun
do, não é hoje "res miranda" coisa de grande ad
miração, um médico piedoso. Encontrar.--.o-los 
agora ás dezenas, e dos mais fervorosos. Alguns 
fazem lembrar Laenec e l\1orgagni. A medicina,· 
1:º dizer ~o celebre Arnaud de Villeneuve, é po
c eroso meio de santificação. Medicinam esse 
tiu~bns h~mines in paradisum ducuntur, ut pote 
qmbns fmnt pronio1·es ad misc1·icordiam, pieta-
1<'!º· 1~ansuetudi11em, castitatem, rcligio1wm et 
al!a.s v1rlutes capcsccndas. O que livremente vem 

e..-angelista, médico e pintor. 
s. Cosme e S. Damião, martires. S. Pantalcão, 
marLir. Sar.to Antioco, 3. Sanson, médic9 dos 
pobres. ~. 0Lriculano, S. Alexandre, S. Ursino, 
s. Ciro médico egípcio. S. Cesario, médico e se
nador.' ~- Uionis10, s. J uvenal, S. Leoncio, etc . 
Enfim meus leitores, eu estou aqui com uma lista 
da ma'is de cem médicos santos canonizados. Já 
não são tão felizes os advogados e lhes aplica
ram com flagrante injustiça o atrevido refrão de 
Santo l'vo. 

CIENCIA E FE' 

Morgnani repetia seni;;>re que seus estudos e 
conhecimenLOs <;;e Anatohlia o haviam levado a 
crer com tar.ta firmeza que a ponto de porem 
sua fe ao al>rigo ate das tentaçoes. 

O' dizia ele, si eu 1>udesse crer cpmo eu co
nheço! Quáo diferente e::;ta linguagem de 'um 
sab10 da que usam pseudos intelectuais dizendo· 
se descrentes porque estudaram. Pasteur aflr
mava sem rebuços peranve a Academià de C1en
cias de Paris que tinha fé porque havia estudad<r 
muito. No::;sos livres pensaCores com meia cien
c1a e pouco estudo se orgulham de sua increéiu
!idade porque... se dizem hom"!ns d:i ~ienrfa.! 
:,~v .. o---i- ... i a I'i.:.S..:~ ... ~- 2 ü iúi-.:..u.!.-.ÀÜ..u ;.:,.\~.:; S"'-.J-u.$ (;i:.;:.::1-
ics, não encontrai'am na ciencill, o obstaculo a 
sua fé. Donde provem pois a descrença no ho· 
iuem de estudos? Da ciencia não pode ser. 
Sempre foi verdade o que afirmou Bacon: - "a 
muita ciencia leva a Deus. A pouca ciencia afas
ta de Deus". Ha portanto no intelectual incre
c;.ulo, ou má fé, ignorancía religiosa, orgulho, ou 
o que é muito comum, o pedantismo, o respeito 
humano o desejo de ser alguem um pouco dife
rente desta gentinha que reza e que cre. Não se 
pode nega.r, ha per ai almas nobres torturll,das 
pelo problema angustioso do çetieismo e sequio
sas àa verctade, mas em geral, não são estas M 
que se gabam de increduli~ade e zombam ~a f~. 
Guardam respeitoso silencio em face de tao di
fíceis e torturantes problemas do nosso destino 
e dos mistérios da fé, mas não blasfemam, nem 
zombam do que é sagrado. O medíocre, o semi
sabio enfatuado orgulha-se da sua descrença a 
que chama de· pensamento livre e zomba cinfoa. 
mente das nossas crenças. Felizmente que rara
mente se éncontram médicos como aquele que, 
dizendo ter feito opl'rações inunca achou a alma 
na ponta do bisturí. São mais numerosos os 
Cisc·ipulos de Morgagni, de 'Lacnec e dos _genios 

que creram. 

* Mo n s. ASCANIO B R A N ·o ÃO * 
<iade, mts sintetizando os enslna
menc;oo uas ooa~ auwndades sob1e 
&. ma&eria, autoridaaes sempre ta
iuuas e que tuaos devenam conhe
cer, Coiner traça um quaaro, pa,
p",ante ae v1cta, da reaiwaae w 
brn a atualis~ima quc5tào cto reg1-
111c scciaJi;;La russo, que até lloJe 
t:Rm vivido tateando, sem podei- tu·
mar-tie. Na ;;uerra ou na paz vai 
se escorando semPre nas maletas 
do ~pltalismo, necessitando para 
Viver, da sua experiencia da sua. 
proteção, da8 suas sobras. 

!'alidade concreta, defende uin s1s
te_ma elá_stico, com virtudes especi
Hca.s para cada região. Nada d€ 
fronteiras Prefixadas para o caso 
brasileiro, ou para outro, ma.s a mo
bilidade ditada pelo bem nacional 
dentro do. )imites humanamente 
ra?.oaveis e cristãos 

A iniciativa priváda, a liberdade 
de associação -o aliás, em rigor, já 
mplicita na iniciativa privaaa _ 
e a intervenção moderada do Esta
do - eis três elementos basiccis do 
regime de bom senso com qlje so
nha comer. 

Sobre. a liberdade de associação 
adverte sabiamente: 

"Nsete terreno é que se :mostTam. 
particularmente largas as perspec
tivas abertas á influencia soeia.! da, 
religião. Um regime desta nature
za de<,,abrocbará tanto melhor qwm .. 
to mais intensamente forem vivi~ 
das as verdades cristãs". 

Creio que é a l}ropria V-OZ do 
Bom senso. A«voga. o estimulo e a 
colaboraç;ão dv Estado com a llli• 
dativa privada que dê aos capitais 
um maximo de regime seta :el e re.; 
duza o risco aos limites m>,turais da 
aventura inerente a. toa.a especula.
c-ão, E termina invocand-0 o maior 
~os nossos capitães de Industria.: 

· de fato é edificante a dcsenvol
cura com que os nossos amigos 
r4ssos vão se apropriando de tuao 
e como vão gradativamente ado
tando os metodos e Processos capi
talistas, dando-lhes apenas novos 
nomes afirmando com a mais san-

Os exames de admissão realizam-se em fevereiro. Matri- ta simplicidade que são criações da 
culas 'ábertas para o curso de admissão. Secções ml!,Sculi:µas nova Russia. 

"O Estado nlto deve Intervir pa
ra usurpar tarefas e funções que 
podem ser deeempenhaaas peks 
indivíduos e associações prlvauas. 

"Esea organização deve. porem, 
estar impregnada de um sent!ao de 
NJ,z social que não exclue ct'rta -
mente a ôefrsa dos direitos e int<>- . 
rE!f\<ies lP-:riti)11os. Se tem como ob
jetivo a Juta de classes. a açã,_, ri'
volucionarja provoca a inter-vença.o 
do ooder oubliCC'. 

"Mauá - símbolo dest.e eentidO 
cria<Ior e JJioneiro - é o tipo que 
devem0g exaltar, o exemPlo capaz 
de inspirar nossos homens dé forc 
tuna. noesos capitães de indus
tria". 

e femininas .. Depois do exame desses siste-
. ··· -· -- !· inas eccnomicos á luz da !11$toria. 

. ,. _ Nota: 9 Curso Comercial não é reservado exclusivamente anontando Oc male!\ inerentes á ri-
. aos Çongreg~dos Marianos; oferece, porem, vantagens inSU-

11
. giaez, qualquer que seja a orlenta-

:"'"''a vels- aos mesmos, assim como às !!"ilhas de Maria. rão. Collier muito humanamente, _________ ...,,,.__.,._______________ cnmo 011em nãn deiõa de olh= a 

'1 

Cabe aos nosSOs técnicos e ho, 
m~ns ele negocio o exame prudente 
da tese de Collier. ã luz da py
pri a ex1-1eriencia. 

Terá ele razão, como parece? 
B..-•c.1/ ~ L<!V-'U"clrQ (ltl ;U)4;8. 
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A casa dos adoradores 
".t\ Casa. dos Ado~a.dores de São Paulo será mais;uma gran- . ( 

·illosa. realização do nosso povo g1neroso e fiel a.mante da Divina 
Eucaristia" .•• alguem escreveu. Com efeito os fatos estão com
pleta.mente demonstrando a verdade da afirmação. 

Graças á -generosidade do povo paulista, o terreno necessa
rio para. a construção, adquirido em tempo oportuno, está livre 
de hipoteca, cuja divida está liquidada, e já as novas ofertas são 
recolhidas no Banco, á espera de chegar áquela. quantia pre· 
estabelecida para o começo das obras. Mais uma vez um sin
cero agradecimento a todos os benfeitores que com suas_ grandes 
tu pequenas ofertas, nos ajudaram em superar com feliz exito, 
1i. primeira etapa da campanha: a liquidação da divida do terreno. 

Continuam, graças a Deus, as ofertas grandes e pequenas, 
como se pode consta.ta.r pela lista. das ofertas. 

Mereceram ainda o Diploma de Benemerencia, as Exmas. 
Sras. Maria Conceição Pedroso e Maria de Araujo Cintra. Ade
.riram á campanha das senhoras que contribuem com mil cru
zeiros por an<>; as Exmas. Sras.: Beatriz Ciampolini, Emilia Bos
•thi. Florinda Alves Pinto e Maria Olimpia Cerquinho Malta. 
Dra, tanta. generosidade demonstra precisamente a fé viva na 
Santa. Eucaristia.; as almas eucarísticas querem de fato que a 
tasa que hospeda os Adoradores da Divina Eucaristia, a Guarda 
de Honra do Divino ~i, esteja ao par da sua função, isto é, dar 
!lma hospedagem mais sadia e mais confortavel, áqueles que · 
relando o Divino Prisioneiro passam horas inteiras do dia e da 
aoite, aos pês do Tront Eucarístico, quais embaixadores do povo 
)unto ao Trono de Deus. Todas estas almas eucarísticas que fre• 
1uentam a Séde da Ador.ação Perpetua, a Igreja de Santa. Uige
nia, e que conhecem dê'.perto as insta.lações precarià.s e proviso~ · 
rias, compreendem facilmente que a .nova construção .não :é -~m 
mo que a obra vai ter, e sim 2jl)enas o que exige uma séde defi
,aitiva: de uma Paroquia e suas Associações; de um Conve~~o 
,armado, isto é, que esteja. e.m condições de hospedar uns vinte 

, >eligiosos ao menos, conforme exigem ~ regras da Congregação 
. Jo SS. Sacramento; e um aposento com dormitorios para uns 
trinta adoradores noturnos, em média, que vêm de todos os ie
eantos da cidade, com salões apropriados para reuniões regula· 
res e extraordinarias. · 

l'ara. bom entendedor, basta acenar que para o regular fun
eionamento da obra, nestes _moldes, a manutenção não é fator 
relegado em segundo lugar. Daí, a necessidade de uma renda, 
que se realizará, só deppis de anos, com a extinção completa e 
total do emprestimo necessario. Mas agora ha necessidade que 
os fieis contribuam, segundo as proprias posses para a· realiza
ção de tão grande e nobre ideal. 

Que Nosso Senhor Íiuscitc cada vez mais almas generosas co
ino esta, cujo nome não nos é permitido publicar, que tendo co
nhecimento de tal necéssidade, telefonou ao Revmo. Pe. Superior 
dos -Sacramentinos, av(sando-o que podia mandar receber, e a 
este, surpreendido com a generosa oferta de dez mil .cruzeiros, 
ela humildemente respondeu, por ser muito devota do Santíssimo 
Sacramento. 

Temos agora o prazer de comunicar que, por determinação 
dos Superiores, os Benfeitores Benemeritos, serão inscritos, em 
perpetua obra das ScJllan·as Eucarísticas, com os mesmos direi· 
tos e vantagens dos Socios Remidos, ist~ é, participação das 
Missas, oficios divinos e obras boas feitas pelos Religiosos do SS. 
Sacramento, em vida e depois da morte. 

O Revmo. l'e. Provincial, que atualmente se acha em visita 
das Casas do Brasil, ficou muito satisfeito com o bom anda
mento da campanha; aprovou e abençoou paternalmente todos 
os nossos esforços e trabalhos. Esperando tempo mais propicio; 
se estão revendo e aprontando as plantas para a Prefeitura 
aguarda-se mais nma ordem, e se dará começo á c_onstrnção, ... , 
Entretanto, benigno leitor, espera-se sua contribuição, que é o 
que mais urge. Queira corresponder ao nosso apelo e a sua con
tribuição virá apressar a hora da construção da tão necessaria. 
Casa dos Adoradores. 
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EXPRESSO VIAÇIO S10 PAULO ITU 

AVENIDA IPIRANGA, 1120 - TELEFONE 4-4?,48 
Serviço rápido de passageiros em confortáveis 

Limousines de luxo 
? ARTIDAS DE SÃO PAULO E ITU 

6,38 - 10,00 - 13,30 17,00 

PREÇOSt 
.JÃO PAULO A ITU • • . .., ,. . • ,., Cr$ 40,00 
SÃO PAULO A CABREUV A _., ;._ ,. ,. Cr$ 3S,00 
SÃO . PAULO; A PIRAPORA . ,. _._ . ,., Cr$ 25,00 ! 
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OS MELHORES PREÇOS 
E A MELHOR QUALIDADE 

PRESUNTO e FRIOO VINHOS FINOS. FRUTAS. 
BISCOUTO$_ e, BOMBONS - G~OS ALIMENT1Cl0S 

EMPORIO MONTENEGRO 
RUA AUGUSTA,i 1559 (Esq. R. Luiz Coelho) - Fone: 7-0Q35 

~,~ERCEARIA AVENIDA 

~ 
~ .. 
~ 
E 
~ 

-~ 

~ 
A. V. BRlG: L~ ANTONIO. 2098 fEm, frente' à lgrejg •, 

bitanilada (;ont'efçáo) - ,fone: 7:-5453 ~ 
· ,trNIC.OS DISTRIBUIDORF.S DA ,: 

MÂNTE:l~A '~ B A N D E l R ~ N J E " à 
~ ,; " , uxxxu uxx.n;ux n;xx;xxn:nx:uxn:xxxxxxx:xxxxxUL 

[ E G r o N '/{ R ,~o 

·~ Jn_!)ispensavel 
; ~ ;t:_;, :~ ~ \\.. . . 

·P ar à ~.DJretpr~es · _ e.
membros de Diretorias de· CC~ 1\1_1\'l. : 

''º Lider Mariano'' 
PUBLICADO SOB A OIREÇAO DO PE. WALTER MARIAUX, 
S. J ., E DESTINADO ESPECIALMENTE A TODOS QUE AR
CAM COM RESPONSABILIDADES NO MOVIMENTO MARIANO. 

''º * L1der -
, 

Mariano'' 
CONQUISTOU EM POUCOS MESES A ESTIMA E CONFIANÇA 
DOS CHEFES MARIANOS EM TODQ O BRASII.. 

* Lider 1\'iarlan·o'' 
DA' ORIENTAÇAO SEGURA E ABUNDANTE MATERIA -PARA 
TODOS OS SETORES DA VIDA MARIANA~ 

* .. 
' 'º Lide r Maria·'DO'' 

PUBLICA-SE EM 5 SERIES: 1> VIDA RELIGIOSA; 2) FOR
MAÇAO; 3> FORMAÇAO SOCIAL; 4) INICIAÇAO .MARIANA; 
6) ORGANIZAÇAO E TÉCNICA. 

' 

* Lid-er Mariano'' l. 
!'!1. BARATISSIMO ;.,.; ASSINATURA DAS 5 . ~ERms: PR$' 8,00,. 
POR ANO. 

A' ~NDA TAMBEM TODOS OS NUMEROS ATRASADOS •. 

Colegio São Luiz - Avenida Paulista n.0 2.324. - São Paulo 

«A Igreja Católica «Livre» do Sr. Salomão» 
. ' 

(Conclusão do numero anterior) 

Vamos agora a uma outra. tolice 
afirmada Pelo snr. salomão no seu 
panfleto. · 

" ... nó século XVIII, diz ele, 
cumulo de uma série de desvarios, 
define o Concilio Vatican<- o dog
n:a absurdo ela infalibilidade. Pa-
pal"... • 

Aquilo que constitue verdadeiro 
absurdo neste ·. caso não é a infali
lidade papal (que está sólidame.nte 
provada pelos santos Evangelhos) 
mas a ignorancia do nosso Salo
mão ... De fato, não foi no seculo 
XVIII; mas no século XIX. em 
1869, que no Concilio Vaticano foi 
definida a infabilídade pontificia ... 

E' curii>so notar, a este respeito. 
que geralmente todos aqueles que 
repudiam a infabilidade pontifí
cia, atnbuem sem perceber. a si 
rr.ésmos uma hfabilidadc maior. 
E' absurdo. diz Salomão, o PaPa 
ser ínfalivcl nas decisões relacio
r:adas com a ·ré e a moral; mas 
não é absurdo ser infalível. ele. o 
Bis;po cismático. que; sem prova ne
nhuma. afirma categóricamente 
(que nem. um papa) baseado so
mente na sua propria ideia. Os 774 
Bispos presentes ao Concilio Vati
cano não acharam nada de absurdo 
na infalibilidade papal, somente se 
discutiu a oportunidade da defini
ção: maQ o snr. Salomão vê ab
surdos, sem dizer todavia como! 
Falou salomão: "causa finita est! 
/men!". 

A infabili<lade papel é absurda? 
E porque? Talvez repugna isto ao 
poder de Deus? certamente que 
não. O proprio snr. Stlomão admi
tindo que a Bíblia contem a pala
vra de Deus, não reconhece com 1s
So mesmo a articular assistencia 
do divino Espírito Santo aos escri
tores sagrados? Então si Deus com 
sua assistencia fez infalíveis os 
escritore5 ~agrados. na Particular 
missão que ·lhes confiava. porque. 
r. ::o pode fazer tambem infal!ve1 o 
Papa· com a mesma assistencia? 
Aliás.' além de ter esta divina assis
t.encia prometida a Pedro. ·nós ve
mos (justamente na babel doutrina
ria do snr. Salomão e Companhia) 
a neces~idade lmPrescindivel desta 
infabilidade ... Si o Papa não fosse 
infalivel. t-~riamos na Igreja Catoli
ca Romana. a mesma salada de 

-idéias aue o snr. Salomãc tem na 
E'l!a "Tot. caoita. tot sentent1ae"-· 
para o snr. Salomão crer um dog
ma ou negá -lo é a mesma coisa, 
iá aue elp ilá · um abraço cordial á 
tndos: prou-stantes, espíritas, ma-
çons, etc-.. . • • • 

O que é absurdo não é o dogma 
da L"lfalibilidailp ;Japel. mas o fa
to aue um hom<'; racional. que 5e 
atrlbuc m.L.~ publi~.a de salva
ção rlaQ almn..,, mude de · :rellgião 
como S<' muda de ca.~aco. De fato 
o snr, Salomii.n, na sua imensa sa
b<•dorla. não chegou a achar a ·ver- -
i!R.rj.,., .~ nii.o.<:Pr -Pa.:sea-ndo,:Por.-todoo 
o. "ri'.'-..:. rll't gama protestantl'-.--. -An-· 
te~ontem ele . erâ presbitcri_ano, a 

Pe. ANGELO SCAF ATI, S. S. S .. 

verdade era, portanto presbiteria
na! oritem ele ·ra piscopalino, a 
vrdade portanto, virou episcopali
na: ontem ele era episcopalino; a 
verdade tambem virou "livre".· •. 

parará ai? quem pode saber? Já 
que amanhã a verdade poderia, Pa
ra ele, virar eepirita ... maçcnica .•. 
e teríamos então a Igreja Católi· 
ce (?!) "maçonica"; (!?) ou quid 
símile... . 

Isto sim, é um cumulo de absur· 
dos, mas não a infalibilidade pon• 
tificia! .... 

Mas a. contradição mais patente 
a este respeito, aparece no fato que 
.o snr. Salomão, para negar a irt· 
falibilidade pessoal do Pontifice ro
mano, reconhece autoridade doutri· 
r:al só aos Concílios ... Mas mesmo 
a~smi, ele se contradiz, já que si 
ele reconhece a autoridade dos 
concílios. como é que se atreve a 
negar o dogma da infalibidade qu~ 

. foi justamente definida no Conc1· 
lk do · Vaticano?. . . Os Concilios 
têm .valor ou não têm valor? E' 
bom exolicar-se claramente porque 
o assunto é de uma importancia 
capital! ou talvez canones e de• 
cutoss do Concilio Vaticano não 
valem porque não tiveram a apro
vação do snr. Salomão? 

continua o planfleto: :~como es
t longe o tcmPo em que'. Estevam, 
Bispo de Roma. discutia livremente 
com Cipriano, Bispo de Cartago ... 
fümdo ensejo á definição da dou
trina catolica ... " 

Mas quem foi que, _no caso_ re
ferido definiu a doutrica católica? 
Não sobe o snr. Salomão que não 
ioi Concilio nenhum; mas o .San
to Pontífice Estevam I. pese:al
mente, como temos lembrado acima? 

A confusão da,:; idéias do nossc 
Salomão não poderá ser maior: ad
mite e combate o valor das defini· 
cões dos concilios; combate e ad
mite (sem se dar conta) o valor das 
definições Pontificiasl ! ... 

Deixo (no meio de tantos outros 
absurdos do panfleto) de· rel~var a 
estupida afirmação que faz de que 
s. Celestino papa resolveu renun
ciar a dignidade pontificla pelo 
fato que "o romanismo foi. . . ~ma 
usurpação. um retrocesso. uma ins
tituição do espírito do século". · . ! ! · 

Então s. Celestino quer antes. 
quer depois de renunciar .ao paPado 
não foi · sempre firmemen~ -.católi-, 
co, apostolico. romano? Então que 
quer dizer o snr. Salomão com . a 
sua frase caótica? TamWm neste· 
caso o snr. Salomão confunde a 
forma ,acidental de vida do santo . 
eremita, com a prófissão es.senclª-1 
da fé romàna Si o grande Celesti· 
no não tivess; tido· a necesi;arla é · 
insubstitutvel 1e,;,~n.~encia á. fé ro· 

·p:iana .. :hoje não $E"-la 11m santo; 
:mas.sim. ,um. hereje,- umi,~lltpostata .. , 
um\Hsn;iático como sã-0 tódPS aqu~·- . 
ks'::Hú~'·;filv.em,par-te ela. Il?r~,ia livre· 
-00 snr. Salomão, apesar <!e, que ele 

àigã. que o seu movimento não é 
um cisma! E o. que é então?. 

A Igreja de Jesus Cristo e uma, 
só. Quem não estâ com a Igr·eja.. 
r.ão está com: Jesus Cristo, ma~. ne
CtBSa1iamente contra ele: "qui non · 
est mecum contra me est" ·(Math. 
XII. 30>, djsse o Divino:, ~C~o/e, 
l)està bela fràse qU:e quero repeJ;ir 
em latim (apesar de o snr. Salo• 
mão ter, não sei Porque,. nojo des• 
ta bela e c}assica lingua). OS lei• 
tores podem neste ePisodio de · S. 

1 
Celestino avalair a ignoranc!a. h1s• 
torica e o insulto á memoria do 
generosd servo de Deus contido nas 

1 

afirmações gratuit.M do snr. sa
lomão. 

E paramoQ aqui. . • já ·que do 
contrario, nunca acabaríamos. Dei• 
xo de comentar a inefável e curio
sa explicação que snr. Salomão dá 
ao vers. 19 de cap. XIV da I car
ta aos Corintias ... Ele que, semi 
ser chamado, Prontificou-se a. 
ser. • . medico. dos imaginarioe ma: 
les da Igreja Romana, pense em 51 
proprio e se lembre que ~- "re~e-

. dio ..... fo.rte. urgente. decisivo, in
teligente para recolocar" '?- su_a. 

· Igrejinha em sua verdadeira tri• 
lha apostol!ca, é faze-la voltar. ·â 
antiga: ,e semPre jovem . Igreja de 
JesWê' Cristo. que não ~ outra _a. 
não ser a· Igreja catolica Apost.?1:J· 
ca Rcmnaa! "Ubi · petrus. (dizia 
já a seu tempo, no século IV, · o 
grande santo Ambrosio ibi Eccle• 
sia" ! - onde portanto (como na. 
Igreja catolica livre) não se encon
tra Pedro. redivivo ·nos seus legi• 
tlmoo sucessores, não se pode en., 
contrar a verdadeira Igreja funda
da por N. s. J:!sus Cristo: mas 
somente a Igrejinha do snr. Sa-. 
lomão Ferraz e Companhia. 
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5 noticias 
das Mi&soes 

t MISSIONARIAS BENEDITINAS NA AFRICA: Secundan• 
do a obra missionaria dos Revmos. Ps. Beneditinos de:sta. 
Otilia (Baviera) 270 Irmãs da Congregação das Benediti· 

nas-Missionarias trabalham atualmente em escolas, hospitais e 
leprosarios, distribuicias por 86 casas de Missão na Africa Orien-

-Assistentes Sociais 

Masculinos·· 
tal, no sul da Africa e no Sudoeste africano. - (Ag. Mis. SVD.) 
Q FALTA TUDO, MAS NÃO ENTUSIASMO: Das Missões da 
_. SVD. no Japão foram-nos enviadas noticias pelo R. Pe. 

Marion Forest: "As concliç9es de subsistenci3., .,o Japão, l 
são terriveis. Como todos os outros tambem os vossos Padres vi
vem quasi só de um pouco de arroz. A' minha visita, os Padres 
me ofereceram pão, mas que pão duro e preto! De pão branco 
nem se fala. Poucas vezes há café e, quando se encontra então é 

• • • 
Uma profissão moderna, ·com ófmtas perspectivas 

nas obras sociais publicas e particulares de qualidade péssima. Os Padres podem obter somente muito 
pouco sal, assucar e sabão. De fato, parece quasi impossível 
comprar alguma coisa nos mercados. Para dizer a verdade, eu 
não sei como os Padres podem ainda continuar a trabalhar; ape" 
sar de tudo a obra vai adiante". - (Our Missions). 

3 FLORES E FRUTOS EVANGELICOS: Escreve um bispo 
da Africa: "Aqui como em qualquer outra parte as aspl· 
rações ele um numero bastante elevado de almas para a 

vida humilde e abnegada, qual é a do Religioso, é o melhor indi
cio da profunda vida sobrenatural da nossa cristandade. Por 
sua vez nossos borui Irmãos indígenas são dos fatores mais efi~ 
cazes de que Deus se serve para levar aefeito a transformação 
fundamental da mentalidade do nosso povo. A exemplo dos 
monges europeus nos primeiros seculos do cristianismo, nossos 
pequenos Irmãos negros-simples artífices, trabalhadores de toda 
ordem de unia abnegac;ão incansavel, e~rcem em torno de si a 
mais salutar influencia. E' do Evangelho o mais vivo comenta
rio e o mais ao alcance da mentalidade dos seus congene
res. - El Eco de Africa). 
AI ESTA siM QUE E' A PURA VERDADE: No hospital das 
l'!lt Canosianas de Hong-Kong (China) internou uni velho de 

80 anos. Alquebrado pela velhice por varias achaques en
contrava-se ás portas da morte. Sabendo as Irmãs que. se tra
tava de um professor pagão, resolveram falar-lhe de Deus e dá 
nossa religião. E uma das Irmãs com extremosa caridade come· 
ça a ministrar-lhe algumas instruções sobre a nossa santa fé. 
O ancião escuta assombrado: aquelas palavras são-lhe uma re
velação do céu. "Oh! exclama enfim, esta sim é a verdade! Du
rante a minha vida ensinei a doutrina ée Confucio; mas que di
ferença! Esta sim, esta é a verdade! - Sim Irmã, creiô tudo 
que me dizeis -" No mesmo dia foi batizado e estava fora de 
si de contente,. - (El Joven Misioneiro). 
~ BIBLIOGRAFIA MISSIONARIA: A "Editorial Missões" 
U (Cucujãcs, Portugal) oferece uma serie de livros desti-

- nados a dar conhecimento integral das Missões: - Intro
duçao ao estuGo das Missões" - Cr. $ 2,00 "A Santa Loucura da 
v9cação missionaria" - Cr. $ 5,00; "O Propagandista das Mis
soes" - Cr. $ 3,00; "Conferencias Missionarias" - Cr. $ 2 OO • 
"Educação missiouaria" - Cr.$ 7,50. ' ' 

.}UE HA COM TEREZA I de idade, goza de boa saudc'e se re-
NEUMANN goz:ja pela !ibe1tação da Alemanha 

da tirania nazista, esp2rando novo 
Te~·esà Nrnmann, a estigmatiza· lC\·antamento ela v:da religosa de 

ia d·é Konnersreuth cuja morte fora 1 · seu pais. A estigmatizada continua 
anu .idada diversas vezes durante a a abster-se de toda comida e bebi· 
go,~rra está viva. Na invasão da da, revivendo a paixão de Nosso 
Alemanha pelas tropas aliadas, as Senhor Jesus Cristo. 
autoridades dos Estados Unidos 

J V,R E PROPAGAR O 
p_±;a:s Q r ,.~~ ... ,.,., ""4ill!o;;ll!!t_.QJ_,.S 

. chegando perto da vila de Konners
reuth designaram guardas especiais 
para proteger a Teresa, que passou 1 
por muitas perseguições nos ultimos " 
anos por parte das autoridades na. 
'listas. 

Teresa tem atualmente 47 a:ios 

••• 
Matricule-se no 

Instituto de Serviço Social 
(Aprovado pela 

estadual 
Autoridade Edesiastica 

permanente) 
,Jispceão 

. ~, ~ ,, ·'. 

abertas 'de 
às 11,30 

Matriculas 
9,30 

1.º 'de fevereiro a 15 'dé ·'março, 
hs. e . de , 20 às 2~ ht 

Rua 
salas 

Quintino Bocaiuva n. º 17 6 - · 
308, 309 e 31~ - Telefon~ 

3.º antiar 
3,,6275 

. ---

----------------------------------------- -
Res~~n~e o Vaticano às críticas ~e 
Moscou so~re os novos Car~eais 

CIDADE DO VATICANO 26, 
(U. P.) - Em editora! da primei
ra pagi:ia o "Osservatore Romano" 
censura fortemente. as acusações 
formuladas pelo lsveztia, que qua· 
lificavam a nomeação· dos recen· 
tes membros . do Colegi.o dos Car
deais como um plano politico para 
melhorar a posiçã0 po!itica da San
ta Sé no campo internacional. 

O "Osservatore" disse que cOmo 
sempre o Izvesti.a, confunde as 
ações religiosas com as política~. : 

Se as novas nomeações - eo:Jti
nua afirm.ando - o proposi
to de aumentar o pre.stigio dO Va
ticano perante 06 Estados Unidos e 
a Grã~Éretanha, a Santa Sé ·dese
ja mais do que isso· o fortalecimen
to de sua posição no mundo látino 
o:ide foi eleito o maior numero de 
cardeais. 

Referiu-se ainda ao editorial ás 
acusações do diario russo segundo 
as quais Spellmann é bem conhe
do pela defesa que fez da política 

fil~~Í\\~onlca do Vaticª':1º e G~iffts 
pelos' seus dicursos a.ntt·c:m.umstas 
e àntl-nazistas. O Izvest1a acusou 
aindaniue todos os cardeais alemães 
cra:rp·,1 filo-nazistas, afirma:1do ~ 

respqiia O "Qsservatorc Ro~ano 
que,_rhuitos. deles. deram abrigo a 
eleínehtos pcrsegudos por lutarem 
pelá 'sua patria. 

.EMPóRIO, PADARIA ~ 
CONFEITARIA f ARANÃ 
Gêneros alimentícios, pães e 
biscoutos de todas as qualidades. 
Apronta-se encomendas para 
casamentos, batizados, "soirées ", 

· · etc. 
AV. BRIGADEIRO LUIZ AN• 
TONIO, 1197 - FONE: 3·7660 

S 
EGUNDO um dos mais argutO!I 

estudiosos da ação das for
çru;i secretas na sociedade 

NOVA ET VETERA dade, lançando-a nos braços do 
. omnlarca que reimplantarâ n~ 
mu~do o paganismo. 

hodierna, a obra revolucionaria a 

que estamos presenciando poderia 

ser representada pelo movimento 

de um pêndulo, de oscilações des

crentes. A humanidade é levada aos 

nardoxi~mos de d<it...-mlnada a;::ita-

Os 
da 

horizontes amplíssimos 
ingenuidade 

1 

ção politica ou social e a.o reagir 
contra os excessos ou contra os 

. erros em que se emaranha, é "di
rigida" para o lado oposto, sem de 
inicio pe1·ceber que está sendo tan
gjda para uma pseudo-reação. E 
assim arrastada de um lado para 
outro, aos poucos vai perdendo a 
capacidade de discernimento e de 
luta, para, afinal, indiferente e em
\Jrutecida, permanecer imovcl e 
mitr!datizada, á mercê <las maqui
n,i,ções do poder oculto . . . .. 

Se essa imagem é bem expres
siva· para a ação das sociedades 
secretas de um modo geral, ela 
tem uma aplicação toda especial 
no jogo "direita totalitaria" versu,; 
"esquerda totalitaria". O Legiona
rio não se cansa de mostrar a la
mentavel ingenuidade dos que sin
ceramente acreditam na oposic::úo 
entre os .dois ·grupos, e que julgam 
ser o totalitarismo da direita um 
movimento realmente "reacionar!o" 
e âe combate á esquerda bolche
vizante. 

A verdade é que a direita tota
Iitaria é tão revolucionaria e socia- ' 
lista quanto a esquerda, provinclv 

das mesmas mãos os cordeis que 

regulam seus movimentos. Esquer

da totalitaria e direita totalitaria 

tão fantoches bifrontes, usados ora 

para assustar, ora para atrair- os 
inge·nuos, · ··num jogo sincronizado 
quo acabará J)or cansar a humani-

humana 

Para ,·impedir tal "volta ao vO• 

mito", a que alude São Pedro, a. 

humanidade terá que recorrer á 

Santa Igreja, e á sua doutrina, em 
vez de apelar para esses fantoches 
"salvadorP_,:, " .... 

\ 
' 
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·1ntamos ~or uma rolonia livre e não 
conseguimos uma uma rolonia livre" 
,A situação das forças polonesas estacionadas na 

ltalia - Declarações do general Anders 
ROMA, - Por ~eorgc Bria. -

O general polonês Andcr, r<;vclou 
que tropas polonesas estão agora 
!;Stacio:.;auas a 0 ,ongo Oe 1 . 3üu 4. ui· 
lometros, na costa italiana no Aelrj.i_ 
tic0, desde Taranto até Udme. Rc
_i;usou-se, entretanto, a fazer quais
quer corneutar:os sobre as acus.1-
çõcs iugoslavas de aLividadcs ue 
suas forças que ·· estariam amea
çando agressivas 1: ostcns1vamen· 
te.,' 

ú governo sovietico, por par:c 
da lugoslavia, declarou ao Lon· 

scillo <1e Segurança da ONU que 
as tropas polu:1esas, na lta,ia, cons
tituíam "possivelmente ~ futura 
ameaça á. paz, á calma e a ordem 
na fronteira iugoslavo-italiana. 

Tanto o comandante supremo a-
1.iado, como o general Anders, co· 
mandante das tropas polonesas, na 
lt~Jia, recusaram-se a comentar a 
medida tomada pelos sovieticos. 

'Cm oficial do Serviço de Rela
ções Publicas do exercito polones, 
em Roma, entretanto, deciarou que 
aenhum efetivo de tropas polone. 
sas estacionou na região converti
da da V(;)llezia Giulio a qual está 
Ocupada conjuntam ente por forças 

anglo amercana-iugos-lavas até o 
ajuste de paz. Tambcm d<.smcnti
raro que estivesse sendo recrutado 
. um corpo poloncs com a lege:1da: 
·"Lutai contra o comunismo na lu
gslavia." 

And1c:rs, em ·e:itrcvista, decla.rou 
q·uc não tfaha quaisquer planos 
quanto ao emprego final das tro-

. · pas atualmente somando 107 ·mil 
homens. Acrescentou que isso iria 
depender do ajuste de paz e qu~ ele 
não via nenhum á vista. Não fosso 
..._ disse ele ""."" olhar esse problema 
:fá luz da paz que aceite um "statu 
quo". 

Pr~seguiu Anders: "Lutamos 
por uma Polonia livre e não conse
guimos uma Polonia livre. Não 
,osso acreditar que se'jam comple· 
~ente desprezados os idciais de 

justiça e de liberdade." 
Anúers 01,sc mais que as suas 

forças cstayam sendo empregada:; 
para um dcyei: de guarda de pr1· 
sioneiros de guerra, dcpositos de 
alimentos e de munições. 

O corpo polones de guarda tem 
estado sob consoantes at«qucs da 
imprensa comunista da Italia. que 
acusa os poloneses ele estarem fa. 
zenclo violenta camJ_'anha anti-co
munista e provoca:1do incidentes. 

A imprensa comunista r-ecente
mentc registrou uma insp<"ção de 
t:m adido militar da embaixada do 
governo de Varsovia. aqui o qHai 
õcusou as tropas polonesas que p !

<liam regre.sso á Polonia, de esta
rem "arriscadas a serem aqui ar>rl · 
sionadas e algumas desapareceram 
sem deixar vestigios." 

Anders, disse que as acusações 
eram inteiramente sem base. Disse 
ele: "Fiz investigações pessoais e 

, tnmhem sugeri que a Comissão A
liada fiz<"ssc as suas." 

Admitindo que incid~ntcs tinham 
ocorrido. algumas vezes, ARders, 
disse que tinha advertido snas tro-

, pas de que s·eriam severamente 
castigadas qnando os choques fos· 

· rem provoc?dos por elas. 

Medicação auxiliar no trata• 
mento da sífilis. 

LER E PROPAGAR 10 

"LEGJONARIO" 
mm,at.a UAI , a2SS1P 

E' DEVER UE TODOS 
OS CA'.tOLICOS 

Auto-Viação Bragança-São Paulo 
para as suas viagens de Bragança à Capital e vice-versa. slr
V'!.:rn-se d0s contor.ti3,Veis onibui, da E'MPRESA AUTO-

VIAÇAO BRAGANÇA - O percurso é feito em três ,horas 

PARTIDAS DE BRAGANÇA: PARTIDAS DE SAO PAULO 
Dias uteis: 7,00 e 15,15: do- Dias uteis: 6.45 e 15.45: do-
millgos e feriados: '1.45 e 18. mingos e feriados 6.45 e 14,15. 

Ponto em Bragança: Ponto ell" São Paulo 
PRAÇA RAUL LEME N.0 10 BAR ESTRELA - Rua Mauá 

TELEFONE 109 n . .- 630 - TELEFONE 4-6905 

------------------------------, 

Prelazia de Gnarujá 
Mirint 

(Agencia Mis.;ior.11ria ..... s. V. 
D.) - A prelazb. do Guarajá
Mirim (Mato-Grosso) tem cerca cie 
60.000 quilometros qull.drado5 e 
uma população escas~a ele 10 mil 
almas, sendo indios. 5 mil. A ·Prc· 
lallia foi ciiacla err .. 1929 e confia
da aos Padres da Ordem Terceira 
de S. Francisco ele As:;is. Na ci
dade vivem apena.. 1. 500 almas. O 
restante da. População ~otá disperso 
ou nos seringais ou nas obras da 
Estrada de Ferro M:adetra-Marmo
ré Os índios vivem errantes no in
teÍicr; algun .. deles são temíveis e 
até antJropofagos. A assistencia 
medica, entregue aos cuida,10s de 
dois Padres médicos ~ de uma Re
li;;iosa enfermeira regist-ra em 10 
anos de existencia: 5.700 visitas a 
domtcmo e 6.500 no dspen~ario. Em 
1941 foi inaugurado um hospital 
no qual são aproveitados tambem 
as professoras rurais, formadas pe· 
la escola da Prelazia. Do Interna
to de santa Terezinha, gratuito, já 
saíram 12 Professoras. Atualmente 
são na media 350 crianças que a 
Fre'lazia alfabetiza. Há até wn 
curso de. piano e datilografia. 

DR.DURVALPRADO 
MÉDICO OCULISTA 

Rua Senador Paulo Egtdio, 15 
- i,• and. • Salas 512 • 13 - 14. 
(Esq. da Kua Jo&é BonúácioJ. 1 

Cons.: 14,30 às 17,30 boras 
fel.: Z-7313 

SCIINTIFICAMENT.I 

as suas rERID1.1 
• Pomada seca.tiva São Seba.e. 
tlão combate cientificamente 
toda e qualquer afec,;:!lo cu~
nea. como sejam: Feridas em 
i::-eral. Ulceras. Chagas anti. 
1rns. E<'zemas. Erisipela. F'rlel
ra.s. Rachas nos p~e e no:, 
~elos. Esx,lnhas. Hemorroides_ 
Queimaduras, Erupcõee_ Pica, 
das de mosquitos e lnsectos 

venenoeos. 

Indicador Profissional 
A D V O G A D O S M t D I C O S Dr. Celestino Bourroul 

Dr: Vicente Melillo 
l'raça dl:l Sé, 23 - i.ci andar 

Sala m. 

Dr. Plínio Corrêa 
de Oliveira 

Rua Quiutino l!ocaiuva, 176, 3.<> 
andar ~ Sala 322 - Tel.: 2-7t76. 

Or. Francisco P. Reimão 
Hellmeister 

Bua São Bento; 224 .;_ Lº andar -
Sala 3 - Tel.: 2-1543 - S. J.>aulo. 

' 
t Dr. Carlos Morais 

tle .Andrade 
BIia Benjamim éoustant. 23 - 4.0 

· ai.id.r. - Sala 18 - TeL: 3-1886. 

ENGENHEIROS 
~àílor C-mtra tio Prado 
~ UQurrETO 

.~r._« .....,__ re-

sa .. ••~--- tA.o ........ V; Siic, 

Dr. Vicente de Paulo 
Melillo 

CLINICA GERAL 

Consultorio: ltua Aureliauo 
Coutinho n. 0 109 

Das 13 ás .17 horas 

Dr. Camargo Andrade 
DOENÇAS DE SENHORAS 

PARTOS - OPERAÇOES 
Da ·Ben. PortÚgucsa, da Materni

dade de S. Paulo 
Cons.: R. Senador Feijó n. 20S -
Tel.: 2-2741 -· Das 14 as 18 horas. 

Sábado ; Das 10 às 12 horas. 
. ' . 

Res.: Rua R;úael de Barros, 457 -
T.'.ll.: 7-4563 

Dr. Hugo Dias de Andrade 
Tratamento pré-nataJ (da criançll e da restante do parto e d.a 

Lactação). 
Cnn.~: Roa Libero Badaró. 137 -
das U ._ n 11,,t. - Tel.: 2·2%70 , 
RI-,; : e- ,,__,. ie Sou7.a. 517 -
das ~ ~ M lw.. - Tel.: i-flSGf-.. 

Res.: Lgo. S. Paulo, S - Tel.: Z-2622 

Cons.: Ru~ '1 de Abril, 235 

Das Z às 5 horas. 

Dr. Reynaldo Neves 
de Figueiredo 

DO HOSPITAL DAS CLlNlCAS E 
SANATóRIO SANTA CATARINA 
CIRURGIA DAS VIAS BILIARES 
Cons.: Rua Marconi. 84 - 3.o an
dar - Fone : 4·8717 - Das 14 a:; 

li horas. 
RcsWência: Av. Pacacmbú. !OH -

Fone : i-2625 

HOMEOPATIA 
Dr. Artur Rezende Filho· 
Médico homeopata da C. A. P. da 
Sorocabana Diretor clínico do A.m
oulatório Homeopático do Carmo -
t:ons.: R. Senador Feijó. %Oi - l'e
•efnne: 2·0839 - Res.:_ 8-M'lL - !· 
Marcar hora. das 3 as & boraa ·pe10 

•9L:i_......., L~ 

A medalha mi~agrosa 
h Era a noite éLc 18 de Julho de 
1830. Soror Catarina Labouré, jo· 

yem noviça estava recolhida · em 
sua pequena cela no dormitorio e 
imersa em profundo sono, O re
logio · batia onze e· íneia, · quando' 
ela ouviu chamar três vezes: Se
tor I,abouré. Acordou co~ple~
mente e retirou um Pouco a. corli· 
na do lado da. cama de onde ouvi
ra. a voz e com grande pasmo viu 
a uma. criança de quatro ou cinco 
anos. Estava vestida de alvissimo 
linho e de sua cabeça e de toda a 
sua pequ~na pessoa partiam vivos 
raios que iluminavam todo o am
bito. E a criança lhe diss~: "Vem 
á Capela, a Virgem santis.sima. 1:C 
csPera". A Irmã, como que esta
tica, mtis indecisa, pensou: .L;
vontar-me? sair do donnit.or10. 
Qualquer uma de tantas compa
r,heira,. ha de ouvir-me. 

O gracioso menino respondeu a.o 
pensamento da noviça: ~ão • te-
1~ medo, são onze e meia, tôdas 
<formem, eu te acomPa:1h~ei". A 
estas palavras Soror Catarma. ".es
tiu-se · depressa e seguiu o menino 
qu ecaminhava -sempre á esquerda. 
despedindo raiOO de 1uz. Cresceu o 
pasmo da. noviça quando a porta 
õa Clj,pela, muito bem fec?ada, ao 
toque da mãozinha . da cnança se 
abriu de par em par e ela encon· 
trou a capela toda ilumina<ia co.
mo na noite de Natal. Chegando a 
balustrada ajoelhou-se e o menino 
entrando no Presbiterio, ficou de 
pé .. 

Pareciam longo" á Irmã os mo
mentos de espera. Mas pela meia 
noite o celeste guia avisou: "Els a. 
Santíssima Virgem, ei-la". Neste 
momento ouviu· do lado direito um 
ruido como o roçar de um vestido 
de seda e logo apareceu uma Se· 
nhora de incomParavel beleza., co~ 
berta de veste branca c dirigiu-se 
ao lado esquerdo · do altar. &:>ror 

DR. DURVAL DO U=-
VRAMENTO PRADO 

Clinica de moléstias dos olhos 
- Cirurgia ocular - Cons.: 
Av. lpiranga, 313 (8.0 andar> 
-- Tel.: 4-4581 -, Res.: Av, 
Angélica, 1408 ;... 'Iel.: 5-9275. 

Labouré, seguindo aos ilnpu1sae dG 
coração, foi lançar:.se aos PéS de 
Maria e pousou familiarmente . u 
mãos sobre seUs joe).hoà como tçria 
f_eito com sua mãe •. Quem poderia 
descrever o que a feliz· nô\Tlça en• 
tão si?ntiu- A Virgem ensiholl7IM 
como devia ter-se nos momentoe de 
pena e o.ue devia lançar-se aos pés 
do sacrario. Em seguida. muit.o tri,s· 
re e entre lagrima }Ãe preii!sse a 
nova revolução francesa e.~ acon· 
tecimentos que se suce~érlam até 
1871 e as desgraças que cairiam Si>· 
bre o mundo por causa. d'lS bla.s• ' 
íêmias oontra Nosso senhor. 

Depois anunciou ·a noviça. que 
lhe daria uma missão, a saber a. de 
cunhar uma medlllha ooriforme à 
ciesenho que em outra. vieão lhe se• 
ria mostrado: devia. t.orná.-la. c,o• 
nhecida por meio da. a.uwrtoade 
eclesia.stica e ela prometeu. grandes 
graça.s a qu~m levasse· ao éolo es· 
ta medalha. DePois de ter -assim 
conversado com a. jovem, a v1,r .. 
gem santissima. desapa.reéeú como 
\:ma leve sombra. So:ror Oata.ri• 
na levantou-se como fora. de si pe
lo que vira. e sentira. Então o_ J?e
nino, acompaµho-µ-a até o dornut,o 
rio e desapareceu. Eram dua., h() 
ra5 da madruga.da. 

As profecias de Nossa Senhora 
logo que se teàliza.ram, a. ra.Pitia '11 • 
fusão, em centena,., de m~ ó& 
medalha e as curas e conv~ por 
eia operadas e a a.i,rovação da sa.n~ 
tl;-. ~ põem fora de qualquer dU• 

v"1da. á. verd~de da apa.riçã.o d~ ~ 
ria. sàritissima. 

CD N G REGADOS 
CAPAS E·. GUARDA·· . 
CHUVAS EM VARIOS 

rAGAMENT()t} 

Crediário Vimar 
DE 

Vince, M~ques & C:ia. 
ltua 1,lbero IJ11d:µ-ô, 488 -

'Z .o' andar - Salas; ·68-69 
TEL.: 6-5949 ..,..;. s. PAULO 

!} ,:zv- r<-'"V,'TIJ: d tz ÜxWXllUX:UXD :r O 'UXX t.':I: xYlC O U-P.: 
· E M P R .t Z A A U T O • V I A Ç Ã O_ . . . 

·· São Paulo -- Santos.· Ltda. 
Cr.$ 20,00 

ônibus diariamente de hora em hora entre. São Paulo-Santos 

,_. 

SANTOS $. . PAULO 
Rua do Comércio N.~ 32 Rua Mauá .N " &70 

Fone ; . 8-'lfl . 'Fone ... i-ffll 
"-.s.."n-i:--:,-1"-i"x-x-xx~-~~X·X~i--'XIXi._ll·_X;,_*,~-;·;.~,**jl·~-*~**·*·~·*'-':x;·#.#l ·· 

Os Reumatismos 
As d\11·es nas juntas o as dores osseas _riem sempre são 

devidas ao reumatismo agudo ou a() reumatismo gotoso. 
Frequentemente as dores osseas e articulares constituem o 
melhor sistema que leva o médico ao diag~osti~. da suills: 
Nesses ca.sós de reumatismo süilitico, um energico tratafuéntó 
do sangue se imwe- - -· · -· · - · 

"§a&no 'd& 
. . ....... _.~~ .. 

pela sua. excelente formula., é de grandtJ utilidade e facil de 
tomar; uma colh,er das de sopa em cada umà das ~etç~ 
principais. "GALENOGAL" é um auxiliar no tratamento da 
Si!ilis. Usai-,o eom·toda confiança. (lM~EC) 

.'· - -·' ... ·: 

·-



7 014S EM REVISTA A Santíssima 
(Conclusão da 2.a pág.) 

proMema social na America do Nor. 
te? E, se oUiannos as coisas de 
mais perto, até que o po:ito podere• 
mos discernir cordeis vermelhos, 
movendo toda está trama ? 

• • • 
Uma coisa é certa. A espi<>nagem 

na parte septentriona.l de ·aç,ssso 
continente é colossal. O sr. Mac· 
enzie chefe do governo ranadense 
j5 declarou que os agentes sovic· 
ticos que roubaram se.isredos cien
tificos atinentes á bomba atomica 
obedeceram diretamente as instru
c;ões de Moscou. Com isto, 0 "pre
mier" canadense desmente formal
rnepte as S.kgações com que a VR
SS, prOC'Urará defender-se ele qual· 
(lrrer co-autoria no roubo daqueles 
!e'gTeclos, atirando as responsabili
<hdes sobre os ombros dos agente~ 
tlipl0mafcos - militares da URSS 
no Canadá. Por outro lado, as ai1· 

torida<le~ nOrte-amerir::nas ara
l;lam de revlar u'a imensa trama, 
(l'te 0 e desenrolava ('ffi torno rle uma 
das fabricas da homba atornira, com 
o intnito ele r01.1har o se.Q.1'('rlo ele 
sna fahricadío. Dec1arações rins 
e 1emeritos oficiais a tr:h11 em aos co
rnunistas todo o comp1ot de espio
nagem. 

• • • 
Rnquanto isso a !i>Ítuaçã0 ".'la Ar· 

gentba, :representando a cristali
saçlio de uma ordem de coisas for• 
rn1lment_e repudiada pelo govc-rno 
riorye-amerlcano, cria terríveis· pro, 

blemas em nosso Continrn'e, e 
e~fg-e toda a atenção e natrio'ismo 
d" nossos estadistas. O Brasil, visi• 
t!ho th Argentina est;'i dire'tamente 
~volvido em tuc10 quanto se rela
e:Ona com o assunto. Nossa politi
e:i interriacinoal atrav~ssa. pClis, um 
rf"-rioclo ·ex'remamC'nte tenso. 

Os comttrtistas indige:ias. pr<?ju,F
éando c'le to-Tos os rnoç!os os funrio
n~mento da Constih1inte. crinm 
tnn:i atmosfera <1° ,lesconfi:mr.a e 
tf:~~·: estar nd p(/1·L<'a lntç·r·:,?., àl_;.lt~:c 
E-'ne. """otnetern tirar os melhores re• 
sultaâos. 

Para completar es.te quadro. o~ 
comunistas, no Ji-an. continuam em 
sua atitude prt>vocadora. Kão sabe. 
mos ainda (fUe '.resposta dará a 
URSS ás notas da Inglaterra e '.EE. 
.UU.. Uma coisa porem, é. certa: 
os ~ntendime:1tos entre o "pte

mier" iraniano e ·o go\•et'.1o ~ovíeti• 
co fracassaram, e a URs:; conti
nua a manter tropas no Iran. 

Cotn lsto, à O}.U fica reduzida 
a pouco mals que um circo de cava
lif!Jios. E as posibilidades de enten
ditlle!ltOs eflfre o mundo "ºmunis· 
fa e o ãhti·côlttufiista a betn dizer 
ficam depreciadàs ao miniillum. 

,. .. * 
No que diz respeito á questão es

panhola, infélimente as possibili
<iades do Principc bom Juan perc• 
cem tf'r diminu:do muito. E os co
co~unfatas •. juhilosos .. corn este re. 
Stt!tado espr.ratn., tirar, o ma~or pro· 

.vi>·to da situação, pais" que se apr<'· 
Sfntarn com "t1rna tmiéa''soJnçâO pOS• 

. il1\+e1 Nltà suqstituir a Franco. 
Se~undo a denuncia de Churchi11, 

e~ t~d~s-?s paize~_ rentrO.europenS 
. o, 1rt1per1:1l1srno ideoloe;ic0 dos sOvie. 
ti_éos ';!t l~ndo de roldão as re• 
s1~•Phc1as. 

'De todó o lado, o panorama apre• 
!lN!til Urna s6 nota cat-artf'ristira: 
àl~h1r'hiM universais promovidos 
pela ms~. . 
LE»-~ ~ROPAnAR ~ w.• tlll ..,t:s:n: : · a · u•:•., 
~LEGIONARIO" 

E' DEVER DE TODOS 
0$ CATOLlêos 

PRAC:0S e 
ANÊMICOS 

. TôMEM 

t fn~a ere1se~,a · 
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Virgem apa-
receu em 

Nova Y~rk 
(Conclu:siio da 1,a pá.g.) 

mo se estivessem em lugar de di
versão. F.ram efetivamente incon
venientes, perturbando o recolhi
mento dos demais. As ondas huma
nas iam e vinham; se alguern cais
se seria pizado Apesar disso, o 
grupo de curiosas que gritavam, 
riam e relinchavam não podia fal
tar. Eu estava _indignada. 

Na penultima noite, a Santíssima 
Virgem mandou que na manhã se
guinte fosse rezada uma Santa 
Missa em sua honra, .Assim se fez, 
ás 8,30, na espaçosa lgreja de São 
Felipe Neri, que estava mais do 
que cheia de devotos. De noite, eu 
olh::n:.o. o Céu sem nuvens, vendo 
fenomenos extranhos que não sei 
descrever. Parecia-me que os ou
tros não notav::im nada, enquanto 
cu pensava: uque luz extranha! 
deixando, logo, de olhar, 

Na ultima noite esperei algo de 
extraordinario. Um quarto de hora 
antes das sete, de repente. algo se 
passou no firmamento. De um veu 
azul de nuvens saiu urna massa re
luzindo corno a lua., porem, não 
era .ª lua.. Redonda como urna 
hoStia, aumenta.va de dimensões, 
tomando a forma de uma cabeca 
velada, como de uma freira, ve~
do-se nitidamente O rosto. MÚitos 
acreditavam que era a Virgem, 
mas eu não PO(lia reconhecê-la; 
pen:sei depois que fosse a Madre 
Cabrini. de quem seguramente 0 
sr. jii ouviu falar. Ela é daqui e 
desde que morreu fal'. milagÍ·es e 
orelo que foi canonizada, Ni"\o fuz 
~iui:o .tempo, _lig::iram seu nome ao 

' '•·· ...... : -~v.!:1.,.•, i,JOi êffJ não ffiê 

reeordo como f(\i. _. A ap:1rlr;ão, 
em pai !d ecend o progresslvam ente, 
desapareceu finalmente. 

Pouco <li?pois Voltou a mostrar•se 
a claridade azul cinzenta, surgindo 
dela, não a lua, ,.ias outra con• 
figurar,;ão: Nossa Senhora. A muJ. 
tidão gritava; .. .Mlracle, the blessed 
VirgiIH''. u~{ilagre, aj;lanta Virgetnl 
Todos tinham os olhos cheios de 
lagrimao.1. Uns rezavam. Outros ex• 
clamavam: "Creio!" Todos estavam 
tristes quando a Imagem desapare
ceu, dizendo: uoh, She 1s gone" 
:Euu. se foi! Pouco clepols a iil1a
gem surgiu novamente. -4 principio 
foi a clnrJdacle nzul-clata, peque
nina, o todos exclamavam: ''here 
:sho comes. ngain, here she is 
agaln 1'·. Aumentava á dimensão da 
claridade: esta se dividiu. Ura 
menino quo. estava ti.o meu lado 
viu ao menino ,Jesus no berço, 
ante o qual estava a Virgem. Du
rante a. àpa.J.1i:ão sobro a rocha. 
não se Via nada no çeu, porem, 
pouco depois s_e repetiu o me/imo 
fenomerio á n9ssa direita, o mesmo 
quo anteriormente se produzira á 
esquerda, Então apareceram duas 
figuras, a da direita ajoelhada. di• 
ante ela S:mtisslma Virgem, nltld::v 
mente, como está reprC2entada em 
"of our Lady the Miracles Meda!'\ 
(a Medalha Milagrosa) extendendo 
as mãos, donde saiam raios ele luz.· 
A multidão estava fa.scinada. 

Mais tarde, a multidão gritou. 
Tornava a ver a Virgem Santa. 
agora sobre os muros de uma casa 
de apartamentos. 

Antes. a aparição no ceu come. 
çou como uma claridade luminosa 
semelhnnte â lua; a principio pare. 
ela uma hostla e continuou à.llsirrt 
até deixar ver Maria Santíssima. 
Esta ::i.dotou uma nova posição, 
ora como lua crescentê, ora como 
minguante, passando tudo rap!da• 
mente. Muitos não viam o que nós 
víamos. Milhares de olhos se fl±a
vam no ceu. 

Disse a Virgem Santa ao peque. 
no Jos.; que sua obra (a dela) es
tava terminada e que ele teria ain
da muito que fazer, Disse que, a 
principio, Maria Santlsslma tinha 
dito que apareceria uma fonte; e 
José mostrou-se decepcionado 
quando, no ultimo dia, esta não 
surgiu. Contudo, se a fonte hou. 
vesse jorrado. teria sido uma ver
dadeira ,:'lesgraça: o povo, impa
ciente. teria subido na pedra para 
ver a fonte de perto, e teriam pi
sado centenas de pessoas, o que se 
evitou. Creio que algum dia a 
fonte virá, enquanto isso, :N"ossa 
Senhora désejà têr um satttuar!o no 
país que lhe toi Mrtsagrado, e ela 
o terA. 

Duránte os· 1 à · anos, muitos bo. 

'if 

Prob.l emas do apoz guerra 
---,.-----------

A MIRAGEM DA FEDERAÇAO MUNDIAL 
O aparecimento da "bomba-ato- DAI.MO EL OR 

mica" fez ressurgir, com dobradO B F T DE MATTOS 
int€>i:ese, o eterno problema. da or- (Livre dO<':ente de Direito Internaciona. 1 Publ~, <la Faculdwe de Direito) 
g::mização mw1dlai. Fala-se, nova-
mente, nfl, con.siituição de wn Su· da multiplicidade de valores cultu- da indepe,n,d-encia. PQ)J,t.iç~ ~~ um 
p,r-Estado, que suprima as sobera- rais. Renunciar por inteiro á.s U'a· Estado Americano" (Julho w, 
nias nacionais, abula fronteil'él$ e ciições. ao conjunto ue elementos 1940). 
reduza os atuais Pai~es, a simples tratados. Soberania que se d?spoja A conferencia do Rio de Janei-
E~tactos-membros de uma Federa- ts.pirituais e materiais - ormndos ro, em 1942, re)·ir::hece varias ve-
çã-0 Universal. do "paideuma" - fontes da ct1ver-

••• 
O sonho não é novo. Vem de 

long-c. Assumiu aspectos diversos, 
ao contacto das "culturas" que se 
sucederam na. Eurcpa. ,E, a.inda 
hoJe reveste-se de inwneros m::-,ti
zes, segundo o· "clima" filosofico
-po:itico em que é ideado. 

O primeiro esboço de organização 
mundial foi um reflexo do teocen· 
t.i:ismo medieval. Piene crucé, em 
1316 imagina a Cristandade, co
mo unidaoe politica, congTegada 
em tomo do P::wado frente ao In
fiel .. 

A "Respublica Cristiana" não 
seria, no entanto, uma Federo.ção. 
Ante., assemelhar-scia, a wna con
federaçâo de Estados soberanos ca
da qual com sua organização pecu
liar, seus reis e principes, escalo
i;adcs segundo ~ hierarquia Ieu-
c"cl. ,. 

O PaPa sexla não um Rei da 
Cristandade. MaS o Agente Pola
n1zador daquela universalidade ca
recterist-ica do espírito medievo. E 
tão bem dcscrita por Zim.merman, 
no curso professado perante a 
Academia de Direito Internaclo· 
1ml; seria unificador de esforc:,o-s, o 
aibltro dO.S litlgios internacionais, 
i:. autoridade que suprimiria a guer
rr, entre Os povos, imporia san
ções ao o.gressor. 

Mas o sonh,) de piene Crucé não 
se positivou. E seu plano foi reto
maào, no seculo XV ·por Jerzy de 
Podjebrad, rei husSista dà Bohe
'Ilia. Foi modificado no "Le grand 
C~'T'"'='", )!! rPapa,!'1cce. sob n capa 
seculariza<la do secd:i .XVlll. au·a
vez de um esboÇo de Bernardo de 
Saint Pierr,e. 

.A capital do mundo ocidt>ntal 
ficaria então em VeneZ&. .A: Tur· 
qttia serrn. facultádo o acesso ú co
munidade de Nações, caso reco
nhecesse 0 8 prlncipios baaicos da 
m<Jral cristã.-

Tais esquemas revelam, ntravéS 
-Oeste raPido bOqttejo,. carat'tercs 
comuns. Imaginam a união de Es· 
tados sobel'anos, com limitações ex· 
póntnneas ao exercido da sobera
nia. POI em, sem renuncia ao poder 
de auto-determinação. E' o univer
salismo - em sua forma caracte
ristica. 

Entretanto, após a Revolução 
Francesa, a este desldera.tum con
tmpôe-se o internn,cionalls1n0. So
nha-se com a Republica. Universal, 
concretizac:.ão politlca da· Civitas 
Maxlma, concebida por Wolff, o 
que Vattel repudiara. 

E esta Republica c;,em fronteiras 
vem atravéz dos c1ecenios, refletir· 
se oQ verses tle Vitor Hugo. n 1:s 
p1:eocupações socialistas de LOUlS 
B]anc. e revertlr. mais tarde, a rou· 
pngem revolucionaria dentro oo 
coletivismo man:tsta. 

Paulo Boncour apresentou em 
Genebrl.\, o projeto da Fe~eraçã~ 
Européfa, que ;seria o embrlao do 
E-ta.do Mundial (1920). 

• •• 
Orá, parri. que fosse viavel tal 

r··ojeto federativo internacionali-
zante mister 5e faria: 

1. º) - A renuncia expressá, por ! 
parte dos Estauos á soberania 
< mesmo restrlcta) _ pois que nas 
Federações !é'Ó União é soberana: 

2. 0 ) _ A existencla d e preceitos 
!'ilosoficcs-jttrldicos, universalmen-
tf' aceitos ~ Que servi,,.sem de bai;,e , 
a0s "princlpios fundamentais da 
Rf·Pttbllca". 

Seria preciso, enfim abrir mã-0 

mens vinhttm toflas as noite!!. A 
ultima· noite um cego recuperou a 
vista. Isto foi presenciado por 
muitas pt\ssoas que estavam perto 
de mim. Seguramente que todos 
esses casos tem que ser examina• 
dos antes de hnver ó pronuncia• 
mento da Igreja. Contudo, grande 
numero dê sacerdotes, compare
cendo, deram n entender que creem 
no fenomeno, ainda que não digam 
nada anes da Igreja manifestar-se. 
Algo sobrenatural se realizou. Es
tou contente por ter podido pre
senciá-lo. José quer ser sacerdote". 

sidade construtva das "culturas". zes ao votar existir eoberarua na-
E isso não seria nem possivel, cional. Reconheceu por exemolo no 

lJem sequer mesmo desejaveL anexo á resolução XVII, a.o referir-
Ainda mais: se tal Federação se á repressão clas atividades eub-

existissP, s::>'!.> to:ma é!ernocratica - verSi.veis; ao regulamentar na Va. 
,kver-se-ia re 1 -'': alg1.11 es um Par- recomendação a ruptura de· rela-
lamento Universal. ções comerciais e financeiras entre 

E, neste conclave, que choques os Estados Americanos. 
imenso.:;! Que conflitos- de oPlniões, O Ato de Ohapultcpec firmado 
o€ habites, de oendores, de interes· aos 8 de març0 do coren~ a.no, in-
:;ea. clue entre os Principios basicos da 

"lei Lnternacional am.ericana" "o 

.. * * 

ora, nunca a Europa e o Mun
do estiveram tão faltos de princi
pios comuns. Nunca houve tal "de
wmogenização", no diz.cr de Hen
lique Villareal. 

curnPre notar que a nação de 
S{)berania estatal permanece como 
presup0sto basico do Direito Inter
na.eia!. Poeitivo, elaborado no ulti
mo decenio. 

Soberania que se auto-limita, nos 
voluntariamente de Prerrogativas, 
ou que restringe, em beneficio · ge
ral, seu campo de ação. Mas que 
perdura 1mutavel em suas caracte
rletica~ de poder jurisdicional den
tro das fronteiras do Estado. ll: ca
pacidade de auto-determinaçã.o po
lítica na esfera internacional. 

&não vejamos: - a carta do 
Atlanticô, em ~eu art. 3. 0 reconhe
ce o principio da auto-determina
ção. A 8a. conf€renc41, pan-Ame
ricana, reunida em Lima proclama 
a · inexistencia de min~rias etchm
cas no Novo Continente. E subme
c1P. todos os -t~s:·r~\r~p;ºltV', r 0 5idl·nt~,S 
no territorio de um F.stado á sobe
?."2.".".'iDI do me~ín,(). 

Nota-~~ cm- Havana uma á.cclara-. 
ção acerca "de teclo atentado da 
parte de um Estado não americano 
contra a integridade· ou inviolabili· 
da.de do terrltorio, da soberania, ou 

1reconhecimento de que ·o respeito 
pela personalidade, soberania e in
dependencia de cada Estado ,Ame-
ricano oonstitue a essencia m or
dem internacional, mantida ·~ 
·solida.rledade continental, e.ie". 
(consicteranda n. • 5 letra g). 

E à Palavra soberania r·.u-ge ain
da, de maneira expressa. em Dum~ 
bauton Oaks, ao se gizarem os Pla
nos de reconstrução mtmd!a.l. 
A~ nas conversações de .Bret
ton ,Y/oods, na conferencia de Po
letam, na "Carta ãas Nações Dni• 
das'\ 

••• 
O mundo não nos parece, pois, 

caminhar Para um super-Estado 
Universal. Nem mesmo para a.s Fe
derações Continentais. 

Cremo,, na. futura reaproxima.çã.:: 
doo povos. Mas uma reaprox.lma
çM espilitual como frizava Bento 
XV em sua Enciclica -"Facem". O 
avaziguamento . que daí decolTerá 
tomará. pos.siveis os blocos econo
micos, M uniões aduaneiras. E' s6 
ma.is tarde - obtida a :homogemza 
ção" do mundo, adquiridos valores 
espirituais comuns - talv;.,z se 
pONs~rn con.3-Zguh' C.'cnfejr,;·:2ç-:-0s ('~0 
Estados. 

Nunca, porem um ~ta.do Unico, 
um Liviathan triturador de' Patrias 
velador forçado d~ eostumes. 

(xpe~icnte ~a. · Cúria Metropolitana 
bal: Pe. Benedito Mario Calazans 
e Pe. Inocencio de Lacerda Santos; 
Ribeirão Preto: Concgo Paulo F •l 
da Silveira Camargo e Pe. Luiz 
:Martini; Cafelandia Pe. Eduardo 
Rebouças de ,Carvalho e Pe. Euge• 

A VISO N,º 142 

PREGA<_.:Oi'.S NO MÊS DE :MAR
Vu CUNSAGKAUO AS, JUS~ 

De or<lcm superior aviso aos rev· 
mos. párocos, vignr10.s e ca.pelãs 
que durante o més de março, con
sagrado ao g:orio;;o S. José, patro
no <lo operario e que coinci<le com 
o sanlo tempo quaresmal, csco1ham 
de prcier<:ncia, para temas as suas 
pregações assuntos referentes á 
questão social ao conceito cnstao 
uo u•abalho, sobre a familia cristã 
e outros que sugerem a vida e pes· 
~oas do gra:ide Patriarca. 

São 1,aulo, 8 de março de 1946. 
(aJ Mons. Paulo Rolim Lourcir~ 

C.:hanceler do Ar:cebispa<lo. 
· REUNIÃO DO REVOO. CLERO 

Segunda feira, ás 14 horas, have
. rá na Curia Metropolitana a reu
nião mensal do revdo. Clero secu· 
·lar c regular do arcebispado. 

COMlSSAO PRO'-UNlVERSI• 
DADE CATOLICA - Caravana de 
Sacerdotes, - De conformidade 
com as instruções de, s. emcia. rev• 
ma •. o senhor cardea,-arccbispo, e 
sob as bençãos dos exmos. e rev· 
mos. srs. bispos da Provi:1 via Ecle
s; ásticas de S. Paulo, brevemente 
irão correr as paroquias do Estado 
caravanas de Sacerdotes •· Bandei• 
iantes da Cniversidade", aiim de a· 
pelarem pàra a generosidade do po• 
vo cãtolico paulista. cm favor da 
Universidade Catolica de São Pau· 
lo. 

A comissão dirige fervoroso apc· 
lo aos revtnos. parocos vigf,rios e 
fiéis, tudo esperando do seu apo:o e 
zêlo para o êxito da campanha. 
. As primeiras Dioceses a serem 
visitadas pelos revmos. Sacerdotes 
são as seguintes: Piracicaba: Co· 
nego Be:1ed~to Marcos de Freitas; 
S. Carlos: Padre Eliseu Murari e 
Patlre Arnaldo de Morais Arruda· 
SorOcaba; Conego J esuino Santilll 
e Pe. José Thurler; Assis: Conego 
Pedro Gomes e Pe. João Pheeney 
de C. e Silva; sa:itos· e J a botica-

nio Sanchez. 
ORDENAÇóES GERAIS 

No dia 24 P· p. domngo da se.xa
gesima, ás 8 horas,:ia Capela (!O 

Se~nario Central da bnaculada 
Concéição <lo lpiranga o Exmo. Sr, 
Dom José Carlos AgL1irre B1spQ 
Diocesano de Sorocaba, conferiu 

or<lcns sacras a 2 diaconos, 7 sub
diaconOs 30 ordens menores e 2l 
tonsurahdos. 

Foram os seguintes 0 s orde:iados: 
DIACONATO -:-- Salvatori.anos; 

Dionísio de Almeida Chaaon é Pe
dro Marques Pascoal • 

SUBDIACONATO - Seminario 
Central: Pascoal Amato, Vicente 
.Miguel Marino, Geraldo A.tevedo, 
Jose Antonio Cirau<lo Marino, José 
Fra:1cisco Mutschele. · 

QUATl{O ORDENS MENORES 
- Salvatorianos: Ambrosio Mas
carenhas Filho, Bonifacio Voss, Es. 
tanislau de Oliveira Lima e Tarcisi{ 
Bezerra de !<rança. 

EXükCl::.TATO E ACOLITA
TO - Seminano Central; <.:onstaa· 
tino Amstalden, Raimundo Coelh-0 
de Alencar, Manuel Vieira Lobáto, 
J oão Lírio Tal arco, Vi tal Fr. Br'a,:i... 
dão cavnlcanti, Tarcisio Gerald•li 
~ilva, Angelo Ramires, Nilo Cors~ 
e Alberto Velloni. 
:Verbo Divino: Fabiano Kachel, Lu.. 
cio Brandão. João Milczewài e Er-
nesto ZarameJa. · · 

OSTIARIATO E LEITORATO 
- Seminario Central :Manuel dos 
Reis, Ari Leri-eira de Aguiar Carlos 
Gomes Malho, Clau<lino do Nasci• 
mento, Pedro Tomazi:ii, José Fran
co da Silva Vito Estanisla0 Kavolis 
Romario Pazzianotto., JOão Vicente 
Leite ; Verbo .Illvino : Domi,ng~ 
---~-·, . . 

Esta ê a carta ,escrita sem preo
cupações, da senhora Claire Bro
vot-Scholzt (2848 Decatur Ave. 
New York, 58 N. Y.) O fato de 
que ela escreve sob profunda lm· 
pressão dos fenomenos, faz que sua 
pal::Wra seja mn.ls Interessante e 
valiosa. Outra Fâtima? EBperetno~ 

1

, 
a palavra - que pode tai-a~ , 

,--------~----------....;_ 
1

1 ASMA BRONQ,UITÉS DE ADULTOS li) CR1A.NÇA8 REtl 

1 
: IIIA'rlSIIIO ,__ DOR DE CABECA CRONICA. ~e etct 

- Trntnlbento -por C!Ontl'tlto de . enn ~~dda • 
Medielnn Poaltlvn de eombat .,__ · · 

da Sahtã Jg'l'eja. 
li'rel :Pedro Slnzi».'. C' 11', M. 

nos "lnromna. 'I'rntamentos ., . . e ... eausaa e não 
ll\TlDttNAS, NERVOSAS M-::T:::e.euo• rapldos para toda• - molétltta•-

. e para - da PlllLlll, de eauaa Interna, 

DR. ARAUJO LOPES 
Rua M11N'ont. 1.3~ - ~~ .. 11ndar _;_ SalaJI 804-G. -
Sitbado dn• 9 4• 12 hora11, Fone~ 4-t2CI& _ Reli.: i"11m1°:: :.C::~º= 

FONlilí G-GnT .,.. UO i-AIÍLG. . . '. -_________________ ..;;~~~:;::~-------..:-' 
J 
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LIBERAIS DA VELHA. GUARDA OU 
ESQUERDISTAS ENCAPUÇADOS? 
. Um exemplo de. que a repressão ao comunismo não 

, 
e • mcompa-

tivel com as normas democraticas de gove~o 
A .liberdade, a menos que se 

1tra.nsforme em liberalismo, \1ã.o de
~e ser usada para o mal. O mal 
não deve ter foros de cidadania 
11em µas democracias. 

Se se permite a liberdade para o 
mal, ·e o mal moderno é sobretudo 
o totalitarismo, o resultado serâ o 
ClUial se v~u na Alemanha. na Üalia 
e está ainda se vendo na .Russia: 
- o imper1o do mal totà.litar1o 
eom todas as suas pompas', é suas 
pbras, e a destruição do bem co
.PUlm. 

DEMOCRATAS AMIGOS DA 
ONÇA 

Eis porque são p1fíos democratas 
os que a pretexto de defesa da de
mocracia se levantam contra as 
medidas tendentes a impedir a 
propaganda comunista. Vêm logo 
esses tais com distinções especiosas 
entre comunistas e comunismo. 

Ora, como bem acentuou o 
faevmo. Padre Valentin Arrieta S. 
r. no recente Seminario de Estu
tos Sociais reaUzado em Havana, 
i doutrina. os livros de Karl Marx, 
& ação desenvolvida pelos comu
nistas, tudo isto é "comunismo" 
.concreto, que consta de forma, a 
ideologia. e de s~jeito o comunista. 
Como traçar uma linha precisa de 
separação entre ambos? 

PREGUEMOS CONTRA O ROUBO 
.l[AS DEIXEMOS EM PAZ 08 

AMIGOS DO ALHEIO 

falso conceito de caridade. Se é 
verdade que devemos detestar o 
erro e amar os que erram, não é 
menos verdade que corrigir e cas
tigar os que erram tambem é ca
ridade. Ou s"erâ que a Igreja, que 
é Mãe extremosa. falto11 â carida
de quando impôs a seu filho o ex
Bispo de Maura a terrivel pena da 
excomunhão? 

O EXEMPLO DA DEMOCRA'hCA 
SUISSA, 

Acreditamos que todos os demo
cratas estão concordes em que na 
Suissa vigora o regime democra
tlco. 

Ora, diante da ameaça constitui
da pelas manobras comunistas na
quele pais, ·ets as medidas de· re
pressão promulgadas pelo Cons.elho 
Federal a 4 de novembro de 1936, 
baseadas no artigo 102 da Consti
tuição helvetica: -

• • • 

empregados da. ·policia. da Conte
deração e dos cantões ··devem fls
càlizar e vigiar a. atlVidade do 
"Socorro ·· vermelho". Os agentes. 
do Socorro Vermelho. são intitna
dos a fornecer todas às informa_., 
ções exigidas e apresentar os do
cumentos relativos â atividade do 
organismo. 

(f Co'tisélho federal dissolverá. o 
SoCfrró veftnelho se as. informa-· 
çõés for.em recusadas;· se torem 
da.das falsá.s informaçllés · ou se 
'umâ. atividade pollt1ca .ou um ato 
ilegal torem éonstàtados. 

Artigo 3. 0 
- .Ficam interditos 

os cursos <le · Iniciação â propagan• 
da ·ou â tatica com1,mista. As au
toridades policiais dos cantões. fi
cam encàrregadas de proibir ou de 
suprimir os cursos desse género •.. · 

Conforme a necessidade,· o de-
. partamento federal de justiça to
marâ essas providencias. 

Artigo 4.0 
- As autoridades po

liciais dos cantões devem interdi
tar as assembleias e manifestaçôes 
comunistas quando se presumir 
que elas perturbarão a ordem pu- · 
blica ou puserem em perigo a se-
gurança do país. 

Conforme a necessidade, o Con
selho federal pronunciarâ essa in-
terdição. 

Artigo 5.0 - O presente ato en
trara em vigor a 4 de novembro· 

.de 19.38". · 

BELOS 

ARAT-JOURS 
o grande fator 

de ambientes 

aprazíveis. 

Colunas de estilo colo
nial e mexicano em 
ferro -forjado. Colu
nas e pedestais em ma· 
deirà esculpida e em 
porcelana, vidro e ce
râmica. · Vasos ou ân~ 
foras com luz indireta 
em linhas de lindo 
efeito ornamental! 

Abat-jours simples ou estuda-luz em 
pergaminho, sêda, nacrolacre e laminite. 
O melhor sortimento da cidade 1 . 

Secção de Abat·jours - 5.ª sobreloja 

CASA ANGLO--BRASILEIRA 
Sucessora de MAPPIN S.TORES 

Artigo primeiro. - O mlnisterio 
publico da Confederação fica en
carregado em ligação com as au
toridades aduaneiras e a adminis
tração dos correios, telegrafos e 
telefones, de confiscar todos os 
jornais, escritos e qualquer outro 
material de propaganda iro.portado 
na Suissa. que apresentem um ca
rater comunista, anarquista. antl
m ilitar ou anti-religioso. Deverão 
do mesmo modo ser confiscado·s os 
impressos e os escritos multiplica
dos por outros processos, em par
ticular as folhas volantes, .os jor
nais de empresas ou de celulas, 
as imagens ou outras representa
ções semelhantes que comprome
tam a segurança interna ou ex
terna do país, ou a tranquilidade 
e a ordem publicas. 

A Suissa ficou menos dem{)cra
tica depois dessa medida, ou, pelo l 
contrario, conseguiu manter suas 
Instituições? • , ------------------------Como traçar uma "linha justa" 

ile separação entre o roubo, em 
abstrato, e o amigo do alheio, em ! 
concreto? Nem se diga que a ima- l 
gem ê grosseira e injuriosa para os \ 
amigos do alheio, pois eles tambem 
são comunistas pratices, ao reali
zarem por suas proprias mãos a 
redistribuição das rendas. 

· Atê certos catolicos incorrem 
nessa falsa apreciação do proble
ma em virtude de um não menos 

Artigo 2. 0 - Toda atividade PO• 
l!tica ·fica interdita ao organismo 
denominado "Socorro vermelho 
sulsso, ·secção do Socorro vermelho 
internacional." Os funclonarioJ!! e 

Contra a a~sorcão estátal dos 
grupos profissionais e de classe 

Um principio que deve ficar bem . claro 
em nossa futura Constituição . 

".ÜD meiados de 1937, realizou-se 
"'em França a Semana Social de 

Oermont-Ferrad, que te:ve por te· 
ma o estudo da pessoa humana cm 
íace dos perigos que a ameaçam -
em particular o perigo totalitario. 

Dada sua opOIL:midade, transcre
yemos abaixo a conclusão reieren-
· eie aos organismos que se situam 
~tre os indivíduos e o Estado: -

" A proteção natural e eficaz da 
pessoa bumana, no seio da socieda
de temporal. implica no reco.::iheci· 
mento efetivo, pelo Estado, dos a
grupam~ aOs quais o homem 
pertPnce e que o ajudam no com
primento de sua vocação. Esses 
agrupamentos., sâ..O os orgãos natu-

rais d;i sociedade politica, guardiã 
do bem comum das pessoas que a 
compõem. Torna-se necessario, 

portanto, que sejam reconhecidas e 
co:isagradas as funções de in~eres
se publico preenchidas na socieda
de pelos 0 rgãos intermediarios en· 
tre os cidadãos e a autoridade su· 
prenia." 

• • • . Trata-se de conclusão de simples 
bom senso: - como esses orgQnis
mos pleitearão seus direitos junto 
aos poderes publicos si o proprio 
Estado os absorve e dirige, como 
nos regimes totalitarios, ou si Os 
desc<>:lhece, como nos regimes libe
rais? , .... ,, .. ,, .. ,. ............................................................... _ ............................. , 

- ' - ' : SNR. ASSINANTE : 
: Ao fazer .reclamações, reformas ou mu· : 
- ' , dança de endereço, queira enviar.nos o ende. : 
: reç.o completo conforme acha-se impresso na - : 
' ~ do seu lornal, inclusive o A. seguido : f de .Ullt numero, afim de tomarmos providen· : j das urgentes·.· . i 
••••••~=~-.. ~~-~-11111:n-••..,.•~••••--•--••••••••••••••••-

Uma sombra que se projeta sobr'e o mundo 
,.,, 

ChurchiH denuncia os perigos da expansao comunista 
Causou enorme repercussão em 

· toào o mundo o discurso pronun
ciado por Church!ll no correr da 
semana e no qual denuncia os pe
rigos da expansão sovletica, neste 
apôs-guerra tumultuarlo. 

Dada a exiguidade de espaço de 
quo dispomos, apenas transcreve
mos abaixo o trecho em que o ex
Primeiro Ministro brltanlco . trata 
diretamente do tema que se pro
pôs abordar: -

A EXPANSÃO SOVIEI'ICA 

"Uma sombra invadiu a cena tão 
recentemente iluminada pela vito
ria aliada. Ninguem sabe o que 
projeta fazer a Russia Sovletlcu e 
sua organização comunista interna
cional no futuro imedhl.to, os quai1? 
são os limites, se é que estes exis
tem, · para suas tendencias expan
sionistas e proselitistas. Tenho 
grande admiração e estimação pelo 
povo russo,· que é valente; e pelo 
meu cgmpanhelro de guerra. o 
marechal Stalin; ha simpatia e boa 
.vontade na Inglaterra - e não 
duvido de que elàs existem tamb.em 
aqui - para com todos os povos 
russos; existe tambem a resolução 
de presservar, através das· muitas 
d)<3se:i;tções e contrariedades, o es
tabelecimento de um'a amizade du
radoura. Compreendemos a neces
sidade sovietlca de garantir suas 
frcnteiras ocidentais contra o res
surgimento da agressão alemã; ou. 
torgamos aos russos seu luga1 
apropriado. entre as principais na
ções do mundo. Contudo é meu 
dever informar-vos acerca de cer
tos fatos relativos â situação atuai 
da Europa. Desde Stettln atê Tri
este se desceu uma cortina de aço 
que atravessa o continente;· por 
detrâs dessa· Unha estão situada:, 

. toda.e as. capitais. de antigas nações 
da Europa Centl'Ql o Oriental; · 
V~~ Jltl'Uma ~ YJtu,. 

Budapest e Sofia. Todas essas ci
dades famosas e as povoações qu., 
as rodeiam caem na esfera sovie
tica e todas se encontram sujei
tas, de um modo ou de outro, não 
somente ã influencia sovietica, mm; 
ta..mbem .ao .. controle" multo seve
ro e crescente, Imposto por l\los
cou. Atenas, sozinha, com sua,, 
glorias imortais, se encontra livre · 
para decidir seu futuro com elei
ções que se realizarão na presença 
de observadores britanicos, norte
americanos e franceses. O governo 
polonês, dominado pelos russos, foi 
estimulado para fazer penetrações 
enormes e erroneas na Alemanha 
e expulsar milhares de alemães em 
situação penosa e inconceblvel. Os 
partidos comunistas, que são pe
quenos em todos esses paises da 
Europa Oriental, foram elevados ã 
proeminencia e ao :Poderio, de tal 
forma que sobrepassa· em muito ao 
que lhes corresponde pelo numero 
de seus filiados e estão procurando 
por todos os meios impor uµi 
"controle" total!tar~o. Prevalecem 
em quase todos esses casos gover
nos policiais e atê agora. com ex
ceção da Checoslovaquia, não ha 
neles uma verdadeira democracia. 
A Turquia e o Irã se encontram 
ambas protundamente alarmada.e e 
preocupadas ante as exigencias f1c>i
tas contra elas e ante a pressão 
que o governo . de Moscou exerce 
atualmente. Em .. Berlim, · os russo~ 
tratam de desenvolver. um partido 
quase comunista em suá zona de 
ocupação da Alemanha, favoreéen
do a grupos e lideres alemãeJ!! da 
ala esquerda~ Ao terminar a luta., 
em junho passado, .os· exercites 
norte-americano e britanlco, de 
acordo com um pacto previamente 
firmado, se retiraram para o oeste 
numa profundidade de uns 260 
quilometros, sobre uma frente de 
qua&G UO quilometl'QS, para per· · 
mit11t MI~.~ . .- yuto 

territorlo que havia sido conquls· 
tado pelas democracias ocidentais. 
Ma.s, se agora o governo sovletico 
procura, por meio de uma ação 
unilateral, aumentar as forças fi• 
locomunlstas na Alemanha, dentro 
d e suas zonas, Isso causarã novas 
e serias dificuldades nas zonas de 
ocupação br1tanica e. norte-a.ineri• 

- cana e permitira aos alemães der• 
rotados oferecer-se em venda ao 
melhor pagàdor: aos sovietlcos · ou 
ãs democracias .'ocidentais. Toto de 
nenhum modo é a Europa liberta• 
da pela qual lutamos para estabe
lecer; nem é uma Europa que ote
reç.a condições essenciais para " 
paz''. 

A QUINTA-COLUNA SOVIETICA 

Diante da cortina de aço existem 
outras causas de ansiedade. Na Ita• 
lia. o Partido· Comunista suscitou 
problemas serios ao aprovar a re
clamação de um territorio que foi 
itã.liano, na cabeça do :Ma.r Adrla
tico. reclamação essa apresentada. 
pelo marechal Tito,· que foi educa• 
do pelos cc.>munistas. Enquanto isso, 
o futuro da Italia se acha na ba• 
lança. Nlnguem pode conceber uma 
Europa regenerada sem' uma Fra.n. 
ça forte. Durante todoJ!! meus anor 
de serviço publico, trabal~el eDI 
favor dessa França forte e nunca 
perdi a fé em seu destiri.o, mesmc 
durante as horas mais sombrias. E 
não perderei essa tê agora. Toda• 
vta, num gra.nd~ numero de paises 
afastados das 'fronteiras russas e 
por todo o mundo as "quinta.-co• 
!unas" comunfstâs estão ativas. 
trabalhando pela unidade completa 
e obediencla absoluta ao cenrto co. 
munista. Com exceção da. Comunt• 
dade Britanica. ·de Nações e os Es• 
ta.dos Unidos, onde o coi:nunls~ 
estâ em sua infancia. os partidos 
comunistas ou as "quinta-colunas'! 

.~MMalN.4 
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C~e~am em breve os ~ois Car~iais brasileiros 
Como é triste ter razão, nos 

prognosticos sombrios! Segundo 
previramos, a politica internacional 
evolue perigosamente para a 
guerra. Escrevemos esta nota na 
tarde de sexta-feira. Qual será a 
lilitu::u:;ão domingo, quando o .. Le• 
gionario" for distribuído? A catas
trofe? E' possível. Tudo é possí
vel. Até uma provisoria distensão 
diplomatica é possível. O mais pro
vavel, porem, é que estejamos mais 
ou. menos na mesma, neste estado 
catolico que é a um tempo de 
••aprês-guerre·' e de "ava n t -
gue1~re". 

!\ão julgamos muito provavel a 
guerra imediata. Nãu :.whamos que 
nos tenhamos aproximado muíto 
da guerra pelo risco concreto e lo
ca.l, dos manejo,; militares sovieti
co_s no lran. ,A que:;t,w iraniana 
é suscetivel de um arranjo qual
quer. Nem a ln;;laterra nem ·os 
Estados Unidos aceitarão nova, 
.guerra. só por caw,a de uma ques
tão cie fronteiras de um país aziu
tico por mais fundamentais que 
seja'm os interesses que ali tenham, 
e ainda mesmo que o bom senso 
mostre que um recuo anglo-ame
ricano apenas serviria para excitar 
ainda mais o imperialismo bolche
vista. O mundo está extenuado, e 
só se decidirá a enfrentar nova 
tormenta quando se encontrar na 
necessidade não apenas certa, mas 
evidente, brutal, iniludível, de pe
gar novamente e~ armas. 

Mas ainda assim, os aconteci
mentos. da semana passada mar
cam uma etapa consideravel em 
dire~~cl ~ iuerra. Porque ficou d~- .. 
monstrad:o,. com- um~cclareza ca'f)l",.~ . 
de._desl11~brar éegó~;jue os piores 
vicios ctiplomaticos .. do nazismo res
surgiram no comunismo. E que 
quando ha uma potencia deste 
feitio no mundo, ou o mundo lhe 
faz a. guerra clia mais dia menos, 
ou se deix<> dominar por ela. 

••• 

Homenagens das 
pentro de poucos dias chegarfw 

ao ltio de Janeiro Suas l~mincncias 
os. Srs. Dom .Jaime de Barros Ca
rrtara, Arcebispo Metropolitano do 
Rio de Janeiro, e Dom Carlos Car-

autoridades e povo no Rio de Janeiro e em São Paulo 
cias, viaja tambem o En1inentissi• 
mo Cardeal Gue,·ara, Arcebispo 
Metropolitano de Lima, no Peru'. 

Grandes homenagens serão pres
tadas a Suas Eminencras quando 

Estão sendo convidados, também 
todos os colegios católicos m_ascu
linos e femininos da Capi~al, a 
fim ele forn,arem em lugares que 
serão mencionados por ocasião do 
desembarque do Senhor Cardeal. 

O Exmo. Episcopado da Pr.ovin
cia Eclesiástica de São Paulo está. 
enviando sua prestigiosa ades!o á.s 

Faleceu 
o Cardial 

No dia 9 pp. faleceu aos 84 anos 
o Cardeal John Joseph Glennon, 
Arcebispo de São Luis, no Palacio 
presidencial da Irlanda. As ban
deiras foram hasteadas a meió pau 
e toda _a população catoli<'a da. Ir- . 
!anda se enlutou, como se ele fosse 
seu proprlo Cardeal. Sua Eminen. 
eia já estava sofrendo de bron
quite quando partiu de S. Luis. As 
longas cerimonias a viagem fati· 
gante e muitas éntrevlstas enfra-. 
queceram-no a tal ponto que es• 
tava doente quando chegou á Ir
landa. a 4 de março. Manifestou
se en_tão a congestão ~ulmonar e 
a uretnia, que o vitimaram.. O 
corpo foi sepuJtado em S. Luis, 
Acredita-se que ·o. Cardea·l Glennon 

+ -~ft~9;rJa ficar, n_~,- ç_ript~-fl~- G<!-te~ 
,, · dral déssa Arqüidiocese construi-
. dá s<:>b sua direção ein 1913 ... 

aludidas solenidades, esperando-se 
que todos os Exmos. Revmos. Srs. 
Bispos e Vigários Capitulares es
tejam presentes á chegada do Se• 
nhor .Cardeal-Arcebispo. 
PROGRAMA DAS HOMENAGENS 

No dia, da chegada do navio ao 
Rio de Janeiro, ao desembarque de 

(Çonclue na 'l,ª pagina) 

na Irlanda 
Glennon 

Kansas City, cargo que ocupou até 
1887. ,Neste ano, !oi nomeado cura. 
da Catedral da cidade de Kansás, 
até que, e_m 1892, foi eleito Vigario 
Geral· d&: Diocese. Em 18ti foi 
feito. AdÍ:ninistrador da Diocese e 
logo llepois Coadjutor do Bispo ele 
Kansas, com direito â sucessão .• No 
dia 29 _de junho de 1896, foi sa
grado Bispo Titular de Pinara. · A 
2.7 d~ Abril de 1903 foi elevado a 
,t..rcebispo-Coadjutor de S. Luls. e 
no di!I. 'J3 de outubro do mesmo 
ano · nomeado ArcGblspo Metropoli
tano. É~ 1913 logrou concluir ,as 
obras da Catedral de S. Lula, eni· 
1915 as 'do Semlnario de Kenrick 
e em 19~0 as do Semlnario PreJ)a-
ratorlo ·de S. Luls. . 
. .. Elel.to .. Ca~ .. , .coro .. mais, .. trêa 
outros Prel!l,dos ~orte-americanô,, 
seguiu para _Roma, .. onde adoeceu. 
Por ess~-.motlvo recebeu. o chaP.{'V, 
alguns dja.s. de_pois •. Viajou para, a. 
Irlanda e ali agravaram-se os seus 
padecimentos, vindo a falecer dl~ 9 
na resldencla do presidente do 
Eire. 

Todos os elementos capazes de 
pr.,porcionar ao mundo uma at
mosfera de pa?.. verdadeiramente 
resplravel. se dissiparam. 

CARDIAL CARLOS CARMELO DE VASCONCELOS 'MOTA 

Monsenhor JÓhn Jóseph Ç}len
non, Cardiàl do título de s.:. Cle
mente Arcebispo· de S. Luis, nós Es
tados Unidos, nasceu em'Kinn.egad, 
no condado de Mea:th, Irland~, no 
dia 14 de junho de 1862. Desde 
muito cedo revelou sua vocaeã.:i 
sacerdotal, sendo matriculado POl' 

seus pais no ''Saint Mary's Coae
ge", em Muillngar. Prosseguindo 
nos seus e,..,t_udos religiosos, formou. 
se no "Ali Hallows College.". de 
Dublin, em 1883, ordenando-se em 

Estavam ao lado de Sua Emi
nencia no momento do trespasse, 
o sr. Sean T. Oke!Íy, presidente ·da. 
Irlanda, e sua esposa; Monsenhor 
.John Cody, Chanceler do. Arcebis
pado de S. Luis; o sobrinho de 
Cardeal, Revmo. Pe. Phllip ·0,1 

Connell, o medico e duas. enfer,, 
meiras. Foram-lhe ministrados i•, 
dos os sacramentos e Monsenhoi 
Cody deu-lhe a benção· espP.Cla.l, ea, 

viada pelo Papa. 

1 

A URSS pertence á OXU. mas 
recusou-se a tratar d:J. questão 
Iraniana junto ao tribunal interna
~onal que ela mf·sma constituiu. 

(Conclue na 2 . a pag. , 

melo de Vasconcelos Mota, .. Arce
bispo l\letropolitano oe Siio Pau
lo. 

l~,n companhia de Suas Em!-

Pi o XII responde a os 
Congregados do Brasil 
Do Palacio Vaticano, 12 de setembro de 19-15. 

Rev. em Cto. Padrt'. 

O Augusto Pontifice apreciou sum_amente os testemunhos 
de piedade que os membros das Congregações Marianas do 
Brasil se apr<'ssaram em lhe enviar, na data do nonagesimo 
aniversario da solene declaração da Imaculada Conceição da 
Virgem Mãe de Deus. 

Deste documento se evidencia o constante e inquebran
tavel ainor e o especial carinho que estas brancas falanges 
de jovens nutrem para com o Vigario de Jesus Cristo. 

E ,o Vigario de Jesus Cristo, aproveitando de boa mente 
o ensejo que Lhe é dado, externa o seu agradl'cimento e con
gratulações a. esses jovens, e os exorta, uma e muitas vezes, a 
que continuem a combater denodadamente na nobilitante 
arena das virtudes cl'istãs e a iluminar o proximo com a luz 
do boni exemplo. 

Entretanto, como penhor dos divinos favores e da prote
ção da Santíssima Virgem, a ti, Reverendo Padre, e aos que 
te auxiliam na direção dessas Congregações Marianas e a 
cada · um de seus membros, dá, de todo coração, a Benção 
Apostolica. 

Ao comunicar-te esta grata noticia, apresento tambem, os 
meus sentimentos de veneração pessoal, e me confesso 

com todo o afeto 

(a.) J. B. 
Secreçario 

Ao Rev. P. · José Coelho de Souza S. J. 
Diretor· das Congregações. Marianas 
Rio ~. J'\DP.jr'l~ . 

MONTINl 
Substituto. 

de sua chegada á capital do' país. 
A proposito das sólenidadés em S. 
Pl!,ulo, a Curia Metropolitana en
\'iou-nos os seguintes comtp1iea(los; 

A Arquidioeese 'de_ S. Paulo ,pa
r::i. receber festivamente ao seu 
querido e venerando pastor, o Emi-
nentlssimo Senhor Cardeal Car- · 
los Carmelo de Vasconcelos Mota 
que acaba de ser investido em Ro
ma, pelo Santo P,tdre Pio XII, da 
purpura cardin:.liicia, está elaboran
do amplo programa ·de comemora
ções oficiais. 

Desde já, a Comissão de Recep
ção está éonvidan·do o povo cato
lico de São Paulo para assi><lir ao 
desembarque de ·sua gniinencia, 
em dia que será noticiado bem 
como para tomar parte. na gran
de manifestação que será levada a 
efeito, na Praça da Sé, momentos 
após a chegada do Senhor Car-
deal á nossa Capital. 

Tomarão pane nessas festivi
dades de modo particular, o Cabi
do Metropolitano, o Clero secular .e 
regular, a Ação Catolica, todas as 
Associa.ções e dem.ais sodalicios re
ligiosos do Arcebispado. 

Nesse intento os Revmos. Padres 
Diretores das Federações da,s Con
gregações Marianas e do Apostola
do da Oração, da Federação Ma
riana Feminina e dos Circulos Ope'.. 
rarios. estão convocando todos os 
seus associados para participarem· 
das festividades. 

NOMERO AVULSO 

CR.$ 0,40. 

1884. 
Seguindo para os Estado.s Uni

dos, logo após sua ordenação, foi 
nomeado. no ·mei,mo ano. assisten
te da Igreja de s: .. Í>atrlcio, em 

José Gustavo 

Cuatu vo ;i... So•,zl\ Cl.ueJroz 

de S-ouza Queiroz 
Nc dia 8 pp., ás 22 1'Qras, fJ» 

leceu no . San~torio · Santa q~. 
onde se encon_trava em tratame~
to, nosso redator e colaborador, 
.)'osé Gustavo de Souzá Quei,roz.: 

o passamento deste amigo 
muito dileto, abre em nossas fi
leiras um claro irreparavel. En· 
tre quantos labutam nesta follla, 
o nome de José Gustavo de Souza 
Quefroz será lembrado, não ape
nas com a simpatia comovida que 
desperta a recoruação de um com
panheiro _que se foi, mas com as 
saudades pungentes e sempre vi
vas, com que SP. chor'l. a perda ~ 
um irmão. . 

Descendente de antigas e tra
dicionais familias paulistas, José 
Gustavo era filho do sl'. Antonio 

Pompeu de Souza Queiroz, .e de d. Carolina Paula ,Leite de Souza 
Queiroz. Tendo recebido uma educação realmente cristã, começou, 
C:esde muito cedo, a militar nas fileiras do laicato catoliço; inscre
vendo-se na Congregação Mariana de Santa Cecília aos .16 anos. 
Desde logo, José Gustavo se interessou a fundo pelo s.odalicio a que 
pertencia. " de que foi um dos membros mais assiduos e fE:rvorosos. 
Ao mesmo tempo que se consagrava· ao '.apostolado mariano, dava 
inicio a uma serie ·de leituras e estudos de carater historico; filoso
fiéo e social, que lhe valeram a bela cultura que adquiriu· ao correr 
do rempo. . · 

Quando se iniciou entre nós a 4ção Catolica, José Gustavo d~; 
Souza Queiroz se consagrou sucessivamente 1ao apostolado d11, JOC, 
JUC e JEC, prestando valiosos serviços nestes varios ramos funda .. 
mentais da grande milicia criada poi: Pio XI.., · · 

Todas estas atividades não impec'.iam que José Gustavo. fre· 
quentasse assiduamente o "LEGIQNARI01', com o qual manteve 
sempre a mais intima comunhão de ideais e principios. Em todá~ 
as fases da vida de lutas, tão acidentada, qu? tem ºtido o ''LEGIQ· 
NARIO" nos dias de triunfo e mais ainda nos momentos sombrios, 

· a solidariedaCe constante, espontane:il,, que. J:osé Gustavo tril:>utaft 
' <cozic1ue· na. 1.• ~ .. 



Universi~o~e Ca
tólica De São Paulo 

.::-.u tlia 15 pp., sexta feil·ct, á.s 9 
bor:is, -rmdi:c:uu-se a .Missa do Espi
rito Santo, para a abertura <llls 
:.=ursus universitarios nesta Capita1. 

Foi celebrante o Exmo. P.evmo. 
-~r. Dom I'::i.ulo dé T:ibio Campos, 
;Bispo Diocesano c.le Campin= e 
:Reitor da Universic.lade Caloliea. O 
'!Uo teve. lugar na Basilica de S5.o 
:Bento, tendo a ele comparecido, 
não só alunos e.los estabelécirhentos 
:Superiores de ensino; ihtegr:.rntes 
da Universidade Catolica, como 
~da estudantes; dos varios cursos 
superiores da Universidade e.lo E!;-

: til.do. 

CONTI

NUAÇAO 

da 1.ª 

PAGlNA 

ao que parece apen:!I.S para julgar 
'9s povos fracos. 

Depois_ desta recusa, iniciou-se o 
IN!gime das "negocio.cõês diretas". 

Phedro descreveu com muitos 
ieculos de antecedericia· está histo
ria, qúartdo contou as "negoclaçeõs 
.ãiretas" ele certo leão a quem um 
!Cordeiro turvava as úgurui. 

Durante as negocl::u;:ões russo
!ranfanas, uma provlrtcia iraniana 
manóbradà pelos russbs "se decla
rou iridepe?ndente" e "ãceitou U·o
pa.! sovietlcas •·. Foi o Azerbeid -
::lart. Agora. bs sovleticbs enchem 
tle trbpàs esta provirtéla, é outros 
terfitorlos, em manobro.s ciuc em 
tudb ii por tur1o, dão a idel; de 
uma préparação paM !ihvildir o 
Jrim e quic::1 atacar a '.f,liréiula, 

Qua:nao· a Ol\"U noif:itfiéiite se 
rêuntr, de düas um:1.: iI1 tfota~11. 
do c>á'so, ou não traü1.r11;, se tratar 
tera. cíe iritlhiar :i unss a ciue re!!I~ 
tltua os téri'itorlos roubo.dos du
rante· a~ fntnos.1s "negoclaçõe1a di
retas". Ningti~m ciuv!c1a que n 

.. URSEk'aõsolutarriertte não se . !m

.. portará, com isEo e inands rá. a 
ONU 6.s favas. P;ta evitar tal <les
fE'cho,· admitamos qué a ONU rtão 
trate ao assunto. !\'este caso, o que 
restá.rã délá? Qi.ierri nó mundo 
~iiaa à tõrriarli. a sérld? ' 

Fot nest:i àtmo~tera !ricartdes
. cente, que apareceu a descompo
nerid'a àe· Stalin contra ·o sr. W!ns
tên Churchill. 

Quando o Revmo. Sr. Pe. Ar
ruda Cámàra, Peputa<lo por Per
Í!.ámbuco, disse i·ecehtemerite nn. 
Cónstltliinte alglirnas verdades so
bre__ os comunistas, certa Imprensa 
~ fol'hiálizôu ao inaxltno. Ainda 
nl'.\ó vimos cillê a mesma imprensa 
êénsui':isse as palavtis vúlgarea e 
grosseifos coin que Stalin injuriou 
p_ sr. Churchi!I.' 

Aqui está uma coleção destas 
palavras: "é imposslvel encarar se
riam.ente as falsas fü,çlarações dos 
amigos dq sr. Churchill na Ingla
terra .•• H; "o trecho da oração do 
,ir. Chui-chill a que o sr. se refere 
~ sifuplésiuetite um emaranhado dé 
ióliêes, de absurdos e de exemplos 
elaros d e falta de tacto "; "suas 
Jl!Udes palavras apenas representa
:l!aln calunia e ofensa"; "essa ê 
precisamente a circunstancia que o 
força a explQsões rudes e sem tac
tó"; parece-me que o sr. Churchill 
éttA trapaceando como num jogo 
!de cartas"; ele não cofupreénde em 
~ue posição ridícula sê colocou, ao 
pronunciar palavra., tão h!pocritas" 

Parece qu.e em inàteria dê inju
ria o que aí está não ê pouco. Ve
jamos se os censores do Pe. Arru
da Cama.i-a tambem se revoltarão 
~tra Stalin • 

;, 

Jil, já que tratamos da éntrevista 
4e Stallri, não nós dispensaremos 
iié apontar nele alguns aspectos 
pul"ioâos. 

Um dos argumentos que ele dá, 
para justificar o pretenso direito 
4a URSS, de ter "góvernos amts 
gos", nos paises limítrofes, ê que 
!"não podemos perder de vista o 
Jato de quê os alemães invadtram 
ia R~ · piela. Flnls.ndla, Polotilà, 
Jluma.nla. Bulgaria e Hungria. E 
Jj1lderam ~ pMQÍle n~ pai~ 
ii1! e~ i:o~--.. hostlá à 
lfniÍo Sc>vtedca. Jiblr2 COD'iieciuéllc!a 
ii.ia !.>a <.•:;.,,ã.o ~, . Q utidl,.,i, S<>vle-1-• péi'.l0u trà'iodia~~tt> sete 

6 ........... 4~1_,"'~! j 

[EGIONARIO São. faulo, 17 'de Março éle 1946 · · 

<<Bemnvcntura~os os ~uros, ~or~ue verâo a Deus» 
l)cpois d:i ::unargui·a mais pungente dos pri

meiros dias, c·.hegamos agora li fase dás rec~r
dações. Aquilo que ainda era tão proximó que 
se confundia com o presênte, começa a recuar 
claramente para o passado. Um passado cujas 
linhas queremos conservar ciosamente na me
moria e no coração, i"nil'e as mais delicadas e 
lufui:iH\sas recordações que nos têm ficado tb 
astrnra luta tlá vida. 

As linhas essenciais da personalidade de 
José Gust~1vo são de unia pú'reza e uma l'leva
çã.o Pôúcll coriiuhs. Elas se identificíhn com os 
ml'lhores e mais altos prittcipios catolicos. Sem
pre que, éin José Gustavo, . se quisesse com
preendei· alguma difetriz essencfal, alguma 
convicção fü.naamentãl, dever 0 se-ia aprlar pa
ra o Catolicismo. E' nas fontes da ortodoxia 
mais pura, que se ericoiitrava () pottto dê pars 
tida de toda a sua orientação espiritual. 

Evidentemrnté, não se tratava, no . caso de 
José Gustavo, de uma destas modalidades tri
viais e falsifiíladas tle Cátolicismo; que com tu
do trahsige, a tudo se afa2, com tudo pactua, 
e da Religiãí> só t~m as aparenciá.s de uma pie
dade asstiêai'áda. 

Peló cotttbtrio, as linhas essenciais da per:.. 
sonaHdade de José Gústavo eram de uma cato
licidade autentica, profunda, seria; de uma ca· 
tolicidade que. llOr isto mesmo éntrava em dis· 

"'sonancia omnimoda com este secuio tão fun
damente descristianizado eín que vivemos. 
Contra seus erros e disiates, José Gustavo se 
afirmou sempre com a intre1Hdez e a nobreza 
de um "chévaiier sa.rls . peur et sans reproche". 

*" * • 
Um dos característicos máis essenciais da 

vida cristã é, sem duvida, a pureza. E' mes
mó à · pifrezã, que Nosso Senhor ptoinete no 
sen:não dás oemaventurahças o premio süprc
mo: ''Üemaientürados os qüe são llínpos de co
ração; porque verão a. Deus". José Gustavo re
cusou-se a entrar no imenso caudal dos moços 
que imolam nos prostihuíos os melhores tesou
ros e energias de sua mocidade. De uma pu
reza de espirito e de costumes que era talvez o 
melhor encanto de sua pessoà, ilurica permitiu 
que o vi~io estadeâsse junto tlelê sua pretensa 
superioridadé, e jamais consentiu em que a vir:. 
tude fosse menoscàbada ou vilipendiada em 
sua presença. Sem tér em relação á sua fir· 
tucie quâlquer falso órgulbo, tambem itão se 
enrtibeceu deia em nenhuma circunstancia .. 
Peio eontfario, viveú·a éofu. dignidade verda
dêirainefité cristã. 

No que diz respeito á súa formação intelec
tual, José Gustâvo efa ihteiramerite tomisia. 
Os ásstihtos ti.Iosoficos o atfaitam bastante. Eie 
chegoú mésfüõ a ffê.qüênt:ir por alguns anos 
os cúrsos dõ iirof. Ateiariàre Correia. Entre
tanto, seu pendor iI1telectna1 ~ais vivo -era oa- , 
ta a Historia e :t Socfüloglà. ' · · 

Jdsé Gustávô fói, em todo o sentit\o da pa· 
1avta, um eontra·revoiucionario. Sua concepção 
dã Historia età a de Leão XIÍI na famosa En· 
cíclica. "Pàtvettü â iâ Vmtt-Cinquieme Année". 
ô füutid,o. ciiíitetfljibraneó sé àssinaia pela des
àgrt!gação dá êiviltzaçãô oéidt!ntal e ci'islã. o 
i>riméiro golpe foi do liumanisnio e da Rerta.s
cençá. Vé!llt _dépóis à. Revolução Fráncesa. Por 
fiin o cotrluiiisfub. E; âú lãdci deste, José Gits· 
favo cóiocavít ó nazlsitio e ô fà.scismo, dos qUais 
l'ól sempre ãtlvetsariü deilididó. 

A ésta iünga e tenebtósa obra de destruição, 
empreéndida pelo espirito lias trevas, cumpria 
opôt í'sfótç1> igual e cõntrátio.. Era dentro des
ta perspectiva, que ele cdns,lderava o aspecto 

. sôcfüi do àpàst(ilatty i!i1tólico. A'. luta. das clas· 
.1,.ses1 (J,l>~, ~• u.n}ãtUti,ltt-ii elas. Ao espirit~ de re
. vôIUção-;·opàr u es1fü1ro de hierarquia. Ã' opres
, sãó -U~!>-, pobres. pel!Js riebs, opôr o espírito cris-

_tão ·9C -paternal proteção do tico ao pobre. E, 
. ao espirito de_ revplta do pobre contra o rico, 

opôr o respeite que ó Apostolo recomendava 
aos t>rimeiros cristãôs pata com seus arrios, 

ratos, desde os mais transcendentais acortWci
íuentos políticos até efêriieH>s~.episódiôs de sâ
lão, seu esforço era todo neste sentido. José. 
Gustavo se colocou inteiro, ao serviço deste 
principio. Foi sem a menor preocupação pes
soal, e no puro interesse ideologicl:> de suas. con
vicções, que cohfôhtiiiu segundo estâ linha. a 
sita pers01ialidatle. 

Para isto, o ajudava uma. longa e digna tra
dicão familiar. José Gustavo era um aristoerii· 
ia· "inilé". Seu físico delgado e erecto, suas lon.;. 
gas mãos bem tràtàd:ls, suas manélras simples 
e tão fidàlgas, súa couversàção viva, variáda1 

inteiigetité, aquele seu riso 'álegi;~. iu~irto!io ê 
discreto, seu modo distJnto de trajar, tudo ·unhà 
nele um que de aristocratico. E' o que se no
tava tambem em seus gestos. Em materia de 
passatempo, preferia à musicá. Em mâtériá dê 
exercício, a equitação. 

Mas José Gustavo, em tudo isto, tinha, uma 
simpíicidacie encantadora, umá simi.>Ucidàtte 
aristocratica e cristã, que o mantinha nos li.nti;,; 
podas desta coisa préténéió'fa, ;.:._ e que ser\a 
monstruosa se fosse mipâz de quá.lquer grande
za - que é o graiifii:iisítiô. 

Sem se vulgarizar jamais, José Gustav.Q. era 
gentil com todos, e fez amigos sinceros e dévo-. 
tados, em todas as classes sociais. Em S. Pau
lo, empregava por vezes longas horas em .,cofi;;. 
versar com operarios, m(ldestos comerciarios, 
moços da pequena burguesia. Na fazenda, U
nha verdadeiros amigos entre seus colonos. Pa"'. 
ra não apontar outros exemplos, quantas vezes, . 
ôüvi dele casos, epiSodios, aventuras dê m.éitmo 
e conversns de m~ó que tinha com üfu efupré
gádo dà fazeiidà: com quem brincou em m,eilhiô 
e de quem se conservou amigo até o fim. "Ami
go" significava aí verdadeiramente. "àmigô''.
Estas rela\•ões não tirtham. o . carater de úmà 
pretenciosti e desdrnhosa deferencià, füás Üé 
uma afetuosa e intima interpenetração dê es~ 
11iritos. . . . 

Era assim este José Gustavo "racé': e consér;. 
vador, qt1e, visto só sob um aspécto, e do ponto 
de vist.a dos preconéeitos libertafios, tão p-0úeos 
compreenderiam. 

:lo * * 
Esta personailtiade tradiciônnlistâ, . tão. ,mê~ 

1'éntê e harmoitiosa, deveria ter por forçá, úm 
pendor muito vivo para à vida. dé iayoiíra. 
José Glistàvo estimáva - é o tei·fuo - imen-· 
sarnente ~üi:i!i fàzeiidas, pór eiàs se iiitéressavà., 
colabóràVii na medida dó nêcessatio, pah\ a diª 
recão delas. As questões de plantio e êi'iàçãé 
o átrairam sempre. Desde que se tornasse ne· 
cessaria para ele assumir álgum dia ll dir~çâo -
plena de suas propriedades agricolas, estou cer0 

to de que ele se teria revélàdó um àgricultor é 
criµ,dqr de plena competencia. . . . 

Ultimameilté, . tàmbeth a' ihdustrià chamava 
suá atenç.ão. Ele adqüil'iu bens em São Sebas
tião, e tinha o projeto, já. em vias de reà~a,.. · 
ção, de instalar ali uma industtia que desejava 
vivamente incrementar. . 

Não sei'là justo silenciar, nó rol destas süàs 
prefereitciás, uma . sifupàtia constánte pela 
C. P. E. 1"., á qual elê se sentia viric~ladó, inais 
do que por interesses; pelo orgulho de paulista 
coi.ltehte e1n sê associar e em àdtilifar ésta brl
lhante realização dê nossa gente bàndeiràitte. 

* 

"etiam discoles". 

E, \'oltando a uma ordem de coisas mais ele~ 
vad:ts, seriá. preciso mencionar ainda o espirito 
de familia, em José Gustavo. No momento em. 
que a instituição da _familia pâ_rece ruir de ~'":.; 
dos os lados, José Gustavo foi .por _exéeléjiciil. 
um homem de famiiià. Estütlavà . té~t!ã.ª 
logia, nã.ô por. fatuidadé, màs peio i!atlniioso 
respeito .. qu~ se deve á memoria dos maiores. 
Conhecia seus paretitéséos iios grátis mais te- .. 
motos, e disto fazia praça, não somente com 
parentes cuja relação lhe fosse de qualquer· ma- ' 
neira conveniehte ou vantajosa, mas ainda com· 
parentes ohscu.rôs, remotos, pobres, Uma· das 

"' * * coisas que m~is apreciei em José Gnstii.v-o foi 
A Ígrêjá dá aos eàtôlicos, a liberdride de que nunca '> vi desabonar, ocultar, ou ao menos 

Preteriteth esta ÔU áqtiêfa dentre as formas li- evitar de mencionar um parentesco meiios bri"-
citas de governo, Jí>Sé Gustavo se pronunciou lhante, como os J1a em todas as familias nume-
sempre pela. monarqiliit orgaúicà e tradiciona- rosas. A dignidade pessoal e a probidade de 
listo, segundo o espiritó dos "requetés" espa- vida eram titúlos suficientes para (!ue ele se 
nhois; dos legitühistas :portugueses, e da mo- sentisse ligado a todo e qualquer "primo" ..• 
ilár(jíd:.i habsbútguesa. · em gràu por vezes Quase infinitesimal. 

Em função desta posição poUtica, citie àbrà- ,. " "' 
Çava eom atdór e QUê justificava coiri argúmeit- . Tal _foi O nosso José Gustavo, que aprouve :.1, 

tos tirados de lohgos estudos e leituras José . :i.- • .. . 
Gú_stavõ. e_fà táfub. em úfü p· artidârio decid' i"'o· da Deus tirar ~ao cedo a noss:i amizade ê a nosso 

u convivio. De tudo qüantó disse dele; ê do que 
forma. aristocratica dá organizáção sôciâi. d · - · · · · Etratiâ - gross_éiramente, quent visth nes·ta· s ain a poderia dizer, parece-me que a nota do· "'' minante que me. ficà nd espirito é, entretantó, 
posições ideológicas apenas tentil.tlvas d.e ei1- a que eu àssirlalei .de inicio. 
grand_eçiiü~ntô pessoül. José Gustavo em toda Se eu tivesse que fàier párti Jl>sé Gustavo 
a medida dó qüe pôde, lutou por afifrttar nossas um epitafio, colocaria apenàs esta frase evan~ 
~l'adições nacionais, tantas vezes deturpadas e gêlicâ: .. "ili:'máventurados os· Jjtiros, perqu~ ve-
malb.ãratãdâs pela lhflttência do êSplritô mo- rãó a Detis". 
dermsta e. revolucionario. Em âtte, êitt liti~ra- É' esta á promessa que sé cumpre presente-
tufti; em musica, no íilódl> de apreciar todos os mente púi'a sua nobre alma, nó Reino de éeu. 
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Afirmou, ainda não hà muitó; · o 
li<lei· ~iidü Raiiiauâm :hl tiUaliittt 
chéíe da. c.Íêleagçãó de seú páls -há. 
ONU Presiden,te do CóiÍsêlfüf ·Si>~ 
eia! e Econímico; que á Ôrgitniza• 
ção dá-s Nações U.~ilias â'éie ter 
âínpla juflsdlçãt>, s'dbre às següiá
tes màtêrías : êasaihent0, ·difofêio 
e sticêssão, sítuá.çãd (ia fuuihh, e 
ou ireis assi.íhtôs essêhciais. l:.éinbi-e~ 
sê que, êm. pfihdpio, â b. N. U. re·· 
prêsêlila úm tipo ·aê àssd'éfaçãa iri
ternaéiohal müilõ filais âpértii'tfo ao 
que a iintiga Liga tlas Naç€fês. iA.
liás• a própria é.:'cpressãõ - "Nlí;áfr 
Uiiidàs" sugere â iliêà dê Unifíêa. 
ção, de úlli góverhô ühiêb; ·· ·s11tifa• 
oacidnal, pafa t"ôdd b uiih .. êÍ'§'o. 
Mesmo por4ue, esià; é uma !~~à itbe 
esíá temanáa cbrfio eá'da fê'z ma:s, 
é já ha qúefu afiflhê iquê; âpés a 
descõbéha da bombá âtiliflitin, ~u 
es,ta ic.Í éa se c'onci'etÍzà, OU o füüiitlO 
não pódêrá sobreviver. !: pfevíivel 
que muitos cibstàéull;is sé !i.tiá\ies. 
séiri aida ifo eàihihh6 tlê!Wê , pláfia, 
A condição prévia aestê ghlhtle an.. 
preendimehto é· o p~i-íeitó ácórdê- \to 
.. BlgTi-ee", e tal . aeoi·do Sê te>rn.a 
cáda vez mais precario. ·, P:arêhi.: 
Umà véz soluciOnâtló ô eas~·-tntré ·O 
totalitarisfüt; vehilêlho e as dt!'iho • 
ci·atias ôcitle')táis (e esta ~óht~o 
virá dê tiínâ fofu,á 0ú dli! ·butta, 
dentro d~ peiueó Üiihp~), aqÚélê Jir~ 
jeto se tomará r~aliclatie, â prhaG 
lêêererli ~ a.tüais' fufués dá h •• 
iiida'dl!. . _ 

li; .c:m :iace destas prerhissas q\le 
dc::ve ser cons1<1erada a .reiv1ndi1;a. 
ção do, líder indu d.os assuntos ina
tnmonia1s, educacionais e do e-nsi• 
no para a jurisdição da O. N. {J. 
'l rata-se de recons truit ' b mubd<!i, 
a êivilazaçà0 e a cultura sG>b a hi~ 
tela de um' governe supra.:i.ac1«>nal. 
universal, Ora, hG>Uve um moitn«nto 
n~ _1'!,isi@ria em que taiiiheili se pô$ 
<> ~rdbfema dé- i:ééons;rmr ufu fuún.'. 
d,õ_ pê'.os ; ~Jicei-c'es_. . .Nêsla· Í;;câsfti'Õi 
fo1 taml5eri1 um pdtler .. universál >e'. 
su·~bHia'l!ióilàl que IE!vêti ã' cabd· ; à 
_pe,ada 'ta:re!á ; ·. A . l~eja, <làtoliêá. 
E- Os ·principáis instrumentos ie qJê 
se serviu· a lgreja '.leste (!Olossàl 
empreendimento foràri1 p{"edsameii
t!. a educação, o ~nsinij é a fainÜ1*, 
Ein outrG>s assuntos, ela se JiÍhit<iu 
a dar o· primeiro irii.pulso e a zélár 
pela observancia des :ptinêip1oi; 
mas estes ass\lnfüs Eia as J~s~ 
pára si; agindo ~iréta ~ imedil'l.iáa 
mente. E isto é perfeitamente e¼.
plicavel. Por pdttco· que se ~flitã •. 
ver-se-á que d casáinento; a educá. 
ção e o ensi-io são os pó.ntôs mais 
ôelíéados .· e fuhda#léhtàis pai-a à 
fotthação de üD}I!, s~l~àtle , · Íi~· uih 
ufo.à d'tilizàçíid-,. ~is têt~. ele~, 
tal Será d inundo que dêl;s Íl~SG~ 
ri. . . 

.. 1:'r~tênde.sé ágôra atribuir a 0 j1*. 
r,1d1_íão :':ibr\! .este pÕhto à Grgahl. 
zaçao das--Nações, e, p\iíffunto,. á(l· 

fu hlro gôyêrlio uiil vefsál. (jt1e · 6 -o 
cor1làí-io logico desta Oi-gaitiiiaçãó. 
A o. N. u. será assliíi ilite~ª 
de êxténso peidei- ésf>ifituaic outrora 
~ec&í.Tíécid~. á ~~éja, ~. d~ q®.1 · E,\a 
Jamais abriu nem abnrã mãó. •. N~ 
tá.se, assim coiflô j \êfmj~ oíismadb 
<íüe os hôillên~ peréêMtatit 'péi-fél~ 
tªinêntl.! qúe não bàstâffi "as fórri1U-
1ás 'pôiiHcas pârà T11ãntéf 6 , êquj}jc 
?~ .. do ~undo. ~s qüê se llil~· 
áhtes de 1:nal-s ná'dà, 0 thbaJ;ho- in.1&. 
ridr so'f>té ás êônt*ncf.às; .t>etce-~ 
clanunente em nossos dias a- ne.çes: 
sidada:.,~ '.,Vt!cl!'.>r!:S, , en,i;t-JtlÍáti-~_,-ç 
~esmo da . .R~liITTiio .• J?w~rn,":\.~ JI: 
qner r;conhecer na I~ja- ,~~~ 
a Igreya de Ctisto. a uniea vei'tlâ • 
âfüa. á fil.\ja iltihitidlidEl dê ~oS dé. 
vfflt @trvãM~. ~ih. h~ dtF.lá• 
pr~ mte~.--~~ ~ da1lJ . ,,,,,... - ...,.1 
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-~~Tiafu . Abraão, ·Eremita 
í A vida de Santo Abraão é' uma 
~ ma.is ediíic.a.ores e c<llllovcntes 
.ide Igreja Mesopot.amia é a terra 
~de nasceu Abraão. .Pais religio
i!>ÓS e nobres deram ao memino uma 
p;,d.ucação otima. Tendo ele chegado 
'!i idacie -propria, 0 pai lhe íez a 
prop()S1a de um casamento com 
r.in:ia donzela. di.5 tint1ssima por ele 
~smo escolhida.. Apesar de ter 
llomàd'o a resolução de permanecer 
~e.lil>a~~io, os pais se opuzeram á 
icste sett voto, e assim, para não os 
~ontrariar Abraão contraiu matri. 
moÓ:io,: âbrá.çàndo · wu· · estado que 
fl~() ç<>rrespondia a sua indole. 

, · .No d.ia <10 casamcnl.o declarou á 
fiovem c,;posa. ser sua vontade per
i!llªneccr O.ô. \:.>lac..lO de l,)CrlCll.a cas
/\Jdaúe, Levae10 por este desejo a. 
pall(i.onoU a D;llill1cr e ret.irou-~e da 
i:-oc:iedade. .l!.s,e seu passo causou 
igràód edor, e indignaç«o 110 seio 
((lc sua fantilla.. que ludo 1cz vara 
iaescobrir o paraueiro ao ::,auto, 
;l.><,po1s de uma busca de dezessete 
!(11a,i foi _encontrado ,::iuma cela de 
~emita perto de Edessa. Em vão 
1-éiitaràm persuadi-lo de que devwa 
iicà.'r com a esposa, Abraão perma
néceu inacessível as · argume111.açóes 
toe/,~ pots era sua vontade não ter 
~unicação nenhuma com o mun
~o. Doze anos viveu na sua cela, 
'!iedica::ido.se wlicamente a obras de 

· p(~dade .e peni;cncia, quando rece· 
beu noticias da morte de seus país. 
µ;ra.nde' era a herança qµe lhe cabia. 
;Fá,ra fugir do menor apego ás eou
:tí'-s do mundo, pediu a uin fiel ami. 
go _fizesse _distdbúição de todos os 
.CICu& bens éntie o.s pObi'es e neces-
~~do_s. · · 

· Ent.r.çtanto sua santidade come
óça va a l.or:iar.se. conhec:da. Perto 
(ie, Ede'ssa havia unia vila. cujos 
8J.abità:ntes es,avam entregues à 
mais grossa idolatria. Todos os 
~sforços do Bispo de E<kssa pa
l'a_ ~nverter aquela gei:i.te, eram 
deb~ldados. Dirigindo-se ele af:. 
t1âl a Abrahão, o santo eremita 
c.o.ói suas. oràções, prqlicas e pc
tliteucias de· tres anos, consegui'.! 
gue os i-dolatras largassem seu cul
t.o e se có:wertessem ao .cristia-
lii..smo. · · 

"Abraão tinha ·um.a s<lbtirtha·muito 
jovein de nome Maria. Abraão no 
irí'tµito 9é _dispensar-lhe uma· edu
ução otima, chamou-a ao Jogar 
ónde de morava e instruiu-a na 
ciençi!I. de Deus. Rapidos eram os 
progressos que a donzcla fazia e 
e·i;_n · pouco tempo tornou.se modelo 
perfeita da vrtudc e penitencia Sa 
tanaz, :- p<>rem, espreitando ocasião 

P 
AR.4. que possamos compreen

~er exatamente a natureza 
._ dos problemas po!iticos, eco

:nomiços e soci(lis do . m uudo mo
de.àió, será forçoso quo' reJ:1Üneie
l'nOS á. tentàç;ão de apreciar OS fa, to~ cu ·aconl~clmentos é. as lutas 
ideoi'oiica.:i ' tais quais se aprésen-
1.a.tn. ·:êrii ' .. seu aspêcto pura.mente 
e:ii;te'rn:o: N~eéssario se torna que 
pe~crutemos por.detrás dos b;µ;t!
dores, ·que tra.vemo:s conhecimento 
com .os "trucs" usados na encena
çã.Ô, :quê. éonheçamos o "contra• 
\"!3tt'a..<1" ·e tiue entrevistemos o 
•pçinto". Do contrario teremos uma 
tmP,.ressã.ci epidermica dos aconteci
b'\ento11 _I?_ éopfundiremos a vida real 
dos ato.r_el!l com a comedia que re
prçsentam. Aqui está justamente 
& 4ife~ençil, · entre o esplrito geo
-.nêt~ico e ·o "esprit de (inesse" a 
oué aludia Pascal. Não nos dete
?!.hài&iÓs nas aparencia.s externas 
das coisas, tanto tio campo ideo
logico quanto na esfera das reali
·za.çõt,S praticás óti politica.s, mas 
-procuremos indagar suas segundas 
·intenções, · seu significado real e 
profundo os desígnios ulteriores 

--..:a,gtrel~:'que as suscitam ou .pro. 
novem·,:·. 

~ .... 
, a·. Igreja, inimiga. de superficia• 

tida.d és 'il frloleira:s; ·não -podl.à dei

w de· ·ênearar esse importante 

asÍi~~t~ '}i~bter~eo dos fatos po; 

liti~c;>s e ~ci~s. E tudo que se 

d~r.-em torno da "Rerum Nova

ruli'l"--e da "Quadrageslmó Anno" 
não pa.ss{/,ra de pura declamação 
ou "falar de mais alto". segundo 
!1 Pà.dre Vielrá se- nãó ·-se levar· em-' 
wnfa: essa. :·1ut,a'. iit;;fd~·;·gue0'.as for~ 
~- _'do :mil 'd9{!tni.ae1a:m 'contra á·· 
ü~çã.o católica. · ... •,: ·.' ~~ .. \ . : 

• • • 
N~ é apen~ t>el2 ""1umlta dos 

propicia para preparar a queda da 
joven, achou meio de a perder. Pa
ra este fim .;erviu-se d~ um eremita 
perverso e impi0 que costumava vi· 
sitar Abraão com o pretexto de o 
consultar, Lste infeiiz tomado de 
paixão pela jovem e armou o laços 
contra a virtude da mesma e (e.la 
cair .. Maria refletindo no que fize. 
ra encheu-se de horror mas em vez 
àc confiadamente se di-rigir a Deus 
e implorar o seu perdão,entrcgou
sea demasiada lrbteza que a levou 
ao desespero. 
Saiu da companhia do tioi para a 
cidade proxima, o::1de se desmandou 
comple:ainente, Abraão ignorando 
o que havia acontecido a sua sobri
nha chqrava amargamente a desa. 
pariçã.o. 0a mesma, pedindo a Deu1., 
que se compadecesse dela. 

Quando d~s anos dcpo~ chegou 
a saber que vida Maria levava, di
rigiu.se á casa da mesma e pediu
lhe hospedagem, Como ~e disiarça· 
ra em viajante, Maria ·:1ão o reco
nheceu, (Jua:1do, porem, estava á 
mesa Abraão deu-se a conhecer e 
com a voz entrecortada de soluço; 
disse a sobrinha: "Maria minha 
Fiiha, ainda rr.e conheces? Ond'-' 
está o teu vestido angelioe> de tua 
virtude? Onde estão as Jagrimas 
que derramaste na presença de 
Deus? O:1de estão as peni'encias, 
que eram tuas delicias? Como Filhi-
11ha m :nha, chegaste a cair no abis
mo? Porque m'ativo oeulta,te.me a 
tua queda? Si soubesse o que te 
acOntecera ter-te.ia reconduzido ao 
caminho de Deus, 

As palavras as lagrimas de Abra
ão impressionaram vivamente . a 
Maria, Cobc1·ta de vergonha, cheta 
de arrcpcndrncnt,~. permaneceu imJ 
vcl, qual uma esta'.ua, Vendo isl?, 
Abraão c<>s as expressões mais 
ter:-ias .procurou erguer o espírito 
da moça, "Não te deixes levar pe!J 

desespero minha querida Fi,ha ! 
Todos os teus pecados cu os tomos 
sobre mim• tem cOnfjança e volta 
comigo, Meu fiel amig0 Ephrem 
está inconsola vel por tua causa r 
incessantemente reza por ti. Afas
ta de ti a clcsconfiança e o desa11i. 
mo; todos nós somos pecadores, 
todos -:-iós podems cair, pois grande 
é a nossa fraqueza, Pede a Deus 
perdão Deus não quer a morte do 
pecador, mas que se converta. H -

Maria animada por estas palavras, 
prometeu ao tio ohedecer.lhe em 
tudo é volt011 com ele. Quinze ano5 
v:veu 11:i solidãn E"ntreg-nc a ohras 
àe penitencia. Dia e noite chora. 
,-a sua infidelidade. Deus lhe per
cioOu e glorificou.aa com o dom de 

PRÊ .. tNCOI-MIDAS f\lÃO ENCOLHEM MAIS f 
-··'"' .. 1 

tt\n>ti'tCAMOS. ""' nolin's confec~õe•. M'\terfaf 
da melhor qualidade. Mesmo assim. molhanto, 
longamtnte a c.asimira. 05 aviamentos, e qüalqucd 
~ça. ainda que r.tja um pequeno fundo de bolso) 
Rrsulta de ta1is -cuidados que as nossas roupas, 
,ão pré-cnco~idas oferecendo plena ga~antia dtll 
-:nhuma ddormabilidadc futura. Que1ra fazer 
ma visita à nos~a Seção de Roupas Feitas::. 

concluirá que ê uma inovação. pois aindat 
,ão se empregou material de tão alta qua .. 1 

<idade na Conf"cção de Roupas Feita~ 

, fm 10 pagamento• pelo "Plano Suc,110'" 1 

s 

milagres. Sua mo1·te foi edi fica:-i. 
t:ssima. Sant.0 Ephrrm- que a \'ÍU 

morta- ai:rma q11e set1 rosto tinha 
c,plrndores ~obrcnatuicaes e que 
não havia duvida que um coro d;: 
ar._ios le\'aram aquela alma bendita 

a;dões para receber a bc.1c;ão do 

sã. nto servo de Deus. 
Seu tumulo foi glorioso, Só pelo 

contato com as roupa de Abraão 
n;•,titos doentes readquiriram a sau

de, Assim escreve o San'.0 Ephrem 

que foi t~stcmunha ocular de todas 

essas cousas, 

· Cinco anos depois morreu tambcm 
Abra;io, Sabendo da sua doença, 
de todos os lados confluiam as rnul. 
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NOVA ET VETERA 

O· socialismo na ribalta 
. . ';,; •.:: . '-;. / ' 

documentos pontifleios e dos au• 
tenticos representantes da. inteli
gencia, calolicá que tomamos co
nhecimento desse verdadeiro mun
do subjacente. A verdade, diz o 
Evangellsta. não !ica para eempre 
escond·i/la, mas acaba surgindo em 
praça publica e por sobre os telha
dos. -E se o normal é que fora cla 
Igreja esses fatos se for,:iem co
nhecidM de modo parcial e incom
pleto, nã.o· deixa, entretanto de !'er 
interessante que eles sejam obser-. 
vados em quadrantes idcologicos 
tão _diversos. Lemo,;_ assim, no 
"F1i;;-aro·' parif.::iense. de ~3 de n1aio 
de 1930 as seguintes curiosas re
ndações: - .. , .... 

"Não se pode negar que certos_ 

seres, mesmo a grande distancia, 

impõem sua vontade a outros se

res tl;lais fracos. Em Paris como 

em Berlim, em Londres, em Nova 

Iorque, u'a multidão de pretensos 

magoli! ·e:?'erce um temivel imperio 

sobre variados rebanhos de gente 
credula ,ou de vitimas. Ordinaria
mente eles se contentam em os 
a'espojar; outras vezes, arrastain
n:os irresistivGlmente a atos culpa
veis. 

.. Dever-se-á supor que um poder 
o'culto e formldavel exerce as me:s'-· 
1nas influencias sobre·· a. 'col~tivi
dade hum~na em bloco? Q'uando 
v:emos toda a especle ·hu~anà nas 
l}orta.a da demencla, e os povoe se 
pl1ieipitarem âs cegas no abismo, 
será fora; de proposlto imaginar 

1.1m enyolvimento coletivo, cuja ur
didura seria feita em antr.os tene
brosos? 

• • • 
Sem remontar a epocas afasta

da.a, somos obrigados a conyir que 
a historia do.s dois ultimos seculos 
se torna ininteli;;ivel sem um co
nhecimento pelo menos aproxima
do das sociedades secretas. de seus 
laços mutuas, de sua afiliação, de 
sua atuac;à.o. 

Os nomes de Mesmer e de Ca

glioslro são familiares ª" publico 
dos t·omances-folhelins: mas pouco 
se conhece de '\\'cishaupt. Do duu
tor l!'alk, desencadeado sobre a 
Inglaterra cm 1740, até aos Ru
dolph Steiner, Leadbeater Àleister 
Ct·owlcy, Blavatsky, Krishnamurti, 
Freud e Haspoutine; do iluminis
mo e da nosa Cruz á Ordem Uni
versal aos Iniciados do 'l'hibet; 
das i~discrições de Disracli ás re
velações de Walter H.athcnau e ás 
"Prcdic;ões" de Cheiro, a pista 
nunca se interrompeu. As ideias 
mestras, as diretrizes se mostram 
analoga.s e convergentes. 

E' logico concluir que elas ema
nam da mesma fonte. 

Já nos referimos, ha tempos, a 
um singular romance publicado na 
Inglaterra sob o titulo: - "The 
N'ameless Ordem" (A ordem sem 
nome); assinalamos hoje uni <?stu
do aparecido sob· o titulo: 
"Light-Bearers of Darkness" (Os 
porta-luzes das .. Trevas): seu autor 
anonimo conélue pela existencla de 
uma conjuração contra a liberdade, 
contra a civilização, contra a alma 
dos novos, dirigida por 11sse poder 

terrlveJ, cti~'o ·-nome;·, .. ccinio o de 
Tahvé, não ·dev'e ser protiunéi;,_do. · 

Contemplemos o asp·ecto · do 
mundo neste in1c10 do seculo. vinte, 
e decidamos se a hipot:ese é ab
surda". 

• • • 
Ora, á vista da documentação 

existente sobre o modo de agir dos 
mentores ocultos da revolução so
cial que 88 procel;\sa no mundo ho
dierno. oomo explicar a atitudé de 
certos estudiosos, alguns dos quais 
estadciam sua qualidade de catoli
cos e que, no entanto, apresentam 
a. chamada "nova ordem proleta
ria ~ eomo simples fruto natural da 
luta desencadeada pelas massas 
proleta~ias contra as elites bur
guesas? 

Terão bastante . candura . para 
não perceber que por detrás dessa 
massa se acha uma elite de auda
ciosos, e que de dentro dessa "cli
que" de agitadores sairá o /litador 
que em geral coroa essas aventu
ras revolucionarias? Ou de fato são 
falsos defensores da liberdade e 
das reivindicações populares? 

De um modo ou de outro. tais 
analistas dos fatos politicos e so
ciais se identificam com aqueles 
cães mudos a que se refere o pro
feta Isaías. E aqui ocorre outra 
pergunta relacionada com as duas 
que vão acima: - Tal sl!enclo no 
que diz respeito ao aspecto subter
r,.neo da revoluc:{io social será di
tado por !'imples nrudencia earnal 
ou completii impermeabilldarle a 
e~tes fato!' notor-io~ e contundentes. 
- ou antes será inspirado pelo 

( 

Hora santa das em.a 
pregadas domésticas 

A Pia. União cias Filhas de Maria 
do Externato Sá.o José convida a.s 
empregadas' domesticas a tomarem 
parte na Hora Santa a realizar-se, 
ás 17 ):loras de hoie, na capela d&-'! 
Srrvas do Santl,.,,imo Sacramento, 
á rua Barão de Iguape. 

Festa em 
José em 

-----

honra de Sã, 
Vespasiano 

Realizar-s-B-á no proximo aia 21, 
cm Vespasiano, uma festa em hO" 
menagçm ao glorioso .São José, pa
droeiro da Juventude Feminina dE 
A. e .. por ocasião da passagem do 
3. º aniversario da. Fundação do Cir 
culo Operar1o em Vespasia.no, 

Teve inicio sexta-feira passada o 
Novenario, trn::lo havido todcs O!i 
cias exercícios d Mditação. reza 
do terço e canto das Ladainhas, OI 

quais tê:n contado com grande 
afluencia de fieis. 

No P!"oxhno dia 24 haverá mi=. 
de comunhâti G€ra.l das criu.nç-as 
setores de A. C,. A.ssOeiações Au
xiliart>.5 e Jocista.s, A 's 10 horas 
Missa solene cantada por 3 Padres 
A's 13 horas terá lugar a magna 
Assrmbléia comemorativa do 3.• 
aniver~arlo do Circulo Operario, sO' · 
lenidade esta que contará com a 
presença do Presidente· da Fedel'à• 
ção '.10- í. e_ O. O, de Minas, 

Encerrando as festividades. sai 
rá da Mat,riz magnifica proclssãc · 
rendo 1eva,1a· a ima~Pm do patronc 
,·os oP,'rarice, São José. 

receio de quem, por morar em casa 
de enforcado, não deseja falar em 
corda? 

Deixemos. as respostas, em cada 
caso partic1.1lar, confiadas á àrgu• 
eia de nossos leitores e continua
remos, de nossa parte, a concor: 
rer, na medida de nossas força.a; 
para ·o pree.nchimento desse vacuo; 
mediante· o estudo de certos aspec
tos desse trabalho que se desen, 
volve por detrás dos bastidores. 

* * .• 

Neste sentido, iniciaremos opor
tunamente uma breve historia· de 
socialismo contemporane_o. 

Antes, porem, queremos frlzar, 
mais uma vez, que fugiremos do 
esquema arqui - explorado pelas 
forc;as s~c1·etas de separar a histo. 
ria do socialismo da historia da 
direita totalitaria, que tambem é 
socialista, que tambem ê revo\u. 
cionaria, que tambem acaba por 
conduzir as massas para a esquerdl\ 

Já. dizia Leão XIII qcae e fina
lidade constante da maçonaria.. 
alem do naturalismo e da inllife.
rença religiosa é a supremacia. do. 
Estado. E qu~ é a supremacia. do. 
Estado senão o totalitarismo? Ora, 
se de acordo com o mesmo Sobe• 
rano Pontifico o liberalismo, o eo
eial!smo, o comunismo, são armas 
usadas pelas seitas secretas nesmi; 

mesma 'luta contra a Cidade do 
Deus - não incorramos no erro 
de abrir fogo contra as peças d<' 
artill,aria e contra as forta.l.esaB\1 
sem VlBI"' ,.... reSJ>'ilctivas ~,, 
ções. 1 

Iniciando estas notas ligeu"lU! eo,

bre a.a orig11ms ocultas ao socla.11&• 
mo, reiteremos nosso proposito de, 
pisar na cabeça da serpent,;, e nãô, 
no rabo, como costuma acont~_•J 
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Os criminosos .. de guerra e a lei natur ai rrinclpais fatos ~e umauloriosaJ1istóriô· 
(CONCL:{JSÃO) 

Nesta mesma balada afirma 
Claud<>I que os nazistas aprende
ram de seus filhos que não ha di
ferença eÍltre '.~Sim·~ ·e '"nãó". Aco·n. 
tece, porem que a moralidade de 
uma ação ~ão é um c~nceito de 

' fal modo subjetivo e elastico come;> 
eles bem teriam gostado qu-, fosse. 
E' em virtude da moralidade, que 
damos aos atos humanos (livres e 
deliberados) o predicado de "bons" 
ou "maus". A moralidade, portan
to, cono,\ste . na relação transcen
dental do ato humano á "regra dos 
..!osturnes·'. Pois o atq humano, 
que por sua natureza ri_em é de
". <>rminado para o "bem"'. nem 
para o "mal". torna-se moralmente 
bom ou mau por sua ·conformi
dade- ou diformidade- com a regra 
dos costumes. 

A regra propria do ato humano, 
que o regula enquanto'. é livre e 
indeterminado, - chamarse "lei", 

A lei pode ser considerada de 
modo essencial e então . ela reside 
rio supremo regula.dor, em Deus, ou 
pode ser considerada participativa
mente e então ela reside no re
gulado na creatura racional. 

A lei essencialmente cortslderada, 
que reside em Deus, é a'."lei eter
na" ou o "plano· da sabedoria di
vina que dirige todos ,,os atos e 
movimentos" (S. Tomaz -::~ Summa 

· Theol. Ia., Ilae._ Q .. 93>C.ad 1). A 
. lei eterna é, portanto, à' ordem, 
' que existe na mente di\;Jnri., desde 
toda a eternidade para 1irigir to
d~ as coisas ao seu fim '\11timo, 
~ lei par.tkipativament~ éon:side

rada. que reside- na criafüra racio
nal é a "lei natural". Esta é uma 
participação ou promufg-ação da 
lei eterna que se· efetiva···-pela pro
pria natureza humana .. ''A lei é a 
regra propria do ato humií-no; o ato 

· humano porem é regÚ!ado pelo 
conhecimento; · qualquer, lei, por 
conseguinte é participada· pelo co
nhecimento, isto é, por Uma pro
mulgação. 

A lei natural figura ifi-a -mente 

:, 

humana <'Orno pnrticlpa<;ão dl'I lei 
eterna. Bsta part.icipa<;ii.o ,;e cha
ma· "natural", porque .é a proprià 
natureza humana que conduz o 
inteleclo ao conhecimento da Je. 
eterna, pelo conhecimento de si 
mesmo o hot-.em, - cedo ·ou tar
de, - 'chega a conhecer as incli
nações de sua natureza que o im
pelem a comportar-se e agir duma 
maneira determinada. São justa
mente estas inclinações naturnis a 
manifestação da lei eterna parti
cipada ás creaturas. Deus, quer 
que as creaturas se cornport<"n1 e 
proc<'dam em conformidade com a 
sua propria natureza. Por i~so é 
o conhecimento das inclinações na
turais ao mesmo tempo conheci
mento da ordem divina (al)strain
do naturalmente da ordem sobre
natural): é a lei eterna de Deus 
participada â creatura racional por 
meio do conhecimento. 

Falando em "inclinação natural" 
pensamos numa ordena-,;ão intrín
seca. 1dentica co·m a própria natu
reza humana. e n~o. nu1na dü~po
sicão efetiva qualquer ou num cos• 
tume adquir.ido. Estas ultimas !n
clina\:ôes podem ser mesmo desor
denadu.s e até contrarias á lei 
naturril. · 

Segundo a ordem das inclinacões 
naturais detennina_mos a. ordem . 
dos preceitos d.a lei n_atural, (S. · 
'fomaz, Suinma T., Ía .. Iae., Q. 94; 
ad 2). 

-Disting-uimos ·no homem uma· 
·triplice inclinação n·atural: 1.". -
o homem enqua·nto é substancia; 
2. a - 0 homem enquanto é ani
mal. e 3.ª - o homem enquanto 
é racioná!: 

1 .ª. O' homem enquanto subs
tancia tem a inclinação natural de 
conservar sua própria existencia e 
em conformidade com esta ínclína
c;ão a lei natural proibe o suicid!o 
e manda aquilo que diz respeito 
á autoconservação, como por ex., a 
nutrição. 

Os R:_e u m a t i s m o s 
As dores nas j1'iÍtas e as dores osseas nem sempre são 

devidas ao rcumat~i:no agudo ou ao reumatismo gotoso. 
Frequentemente as 'dores osseas e articulares constituem o 
melhor sistema que, leva o médico ao diagnostico da Sifilis, 
Nesses casos· de -reumatismo sifilitico, um· energiêo tràtam'ento 
do sangue se impõe. 

"§afeni!!J.át 
pela sua excelente •,formula, é de -grande utilidade e facil de 
tomar: uma colher das de sQpa em cada uma das refeições 

1
1 

• principais. "GALENOGAL"· é um auxiliar no tratamento da 
,,_., Sifilis. Usai-o com toda confiança. <144-EC)-

- 1 

Bento Costa 
2. ª Enquanto é animal, o ho

mem te111 a iuclinaçúo de conser
var. a: pi·opria especie humana:· pela 
geração e pela educação. da prole. 
Encontramos então em conformi
dade. com essa inclinação natural, 
os preceitos que dizem respeito á 
geração, ao matrimonio e á edu-· 
cac;ão das crianças. 

3. ª Como ente racional o ho
mem possue a inclinação de co
nhecer a verdade e de viver em 
companhia de outros homens. Em 
conformidade com essa inclinação, 
a lel natural prescreve ao homem 
instruir-se e' prescreve obter uma 
formação adequada a suas condi
ções de vida. Preséreve outrossim, 
não ofender os outros homens com 
os quais precisa conviver. 

Já se vê: o mandamento prin
cipal da lei natural, que inclue 
virtualmente todos os outros pre
ceitos não é outra coisa, a não ser 
o velho axioma: - ·"Devemos pra• 
tlcar o bem e fugir do mal" 

' ''Bem··. porem. é aquilo ciue ~tá. 
E'm · conformidade com_ a lei natu
ral. 

Apllcanao estes prlnctos ao caso 
dos criminosos de gue_rra aparece 
bem claro que os diversos memen-. 
tos._supran,encionados,. como a ju
ventude dos acusados, ·a lntensida, 
d·e da propaganda· nazista:, etc., . 
-não podem· ,diminuir coli.sid"eravel-_. 
mente a culpabilidade dcistes a.cu-· 

· sa·àos. Pois," é a prÓpi·ia naturez~ 
·huntan;:i. que se le"vaJlÍ:a .contra es
tes criminosos, acu_sando-os de ·ter 
desprezado a eter-na lei de. Deus_. 

. Niio sei se o tribunal interna.•. 
cional adotou ·o ponto de vista· do 
Direito Natural, porque por en
quanto não se . pode obter relato
rios detalhados dos processos. Te
mos entretanto, motivos serios pa
ra acreditar que os promotores so• 
vleticos Jamais quer~rão· aceitar 
um sistema ju_ridico que se funda 
na autoridade. divina,. Es;tr siste• 
ma não é .creação da moderna fi
losofia cristã nem foi inventado 
por Sto. Tomaz e muito menos por 
Hugo Grotius. Já São Paulo apli-. 
ca os· princ!pfos de Direito Natural, 
supondo em. seus leitores a· fami~ 
llaridade cc;>m estas ideias, quando 
escreveu na Epistola aos Romanos·: 

\; "Todos,·a;queles;·-que sem lei pe-.. 
càram sem iei perecerão; e todos 
aqueles que pecaram com lei, pela 
lei serão julgados. Porque não 'são 
justos diante de Deus os que ou
vem a lei, mas os que são obser• 
vantes da lei, esses é que hão de 
ser justificados. Pois quando os 
gentios, que não têm lei fazem 
naturalmente as coisas que são da 
lei; estes tais, não tendo semelhan
te lei, a si mes~os servem de lei. 
Eles mostram a obra da lei escrita 
nos seus corações, dando-lhes tes
temunho a sua propria consciencla, 
e 08 pensamentos entre si mesmos 
acusanqo óu tambcm defendendo". 

·,.;, ~-.... --------,-----------..... .,...;--~:-:,,----.... -------.,...;-----,.-...... ------~ 

"-!f n d i Ca d óf?fJ-foii ss 
A D V O G A:D OS 

Dr. Vicente Melillo 
traça da Sé, 23 - 2.0 andar 

Sala 215. 

Dr. Plínio Corrêa 
de Oliveira 

Rua Quintino Bocaiuva, 176, 3.0 

andar - Sala 322 - Tcl.: 2-7276 

Dr. Francisco· P. · Reimão 
Hellmeister 

Rua S. Bento, 224 - 1.0 andar -
Sala 3 - Tel.: 2-1543 - S. Paulo 

Dr. Carlos Morais 
Andrade · de 

Roa Benjamim Constant, 23 -
4.0 and. - SI 18 - Tel.: 3-1886 

.. . 

ENG ENHE:l R OS 
Amador~ Cintra do Prado 

EN<:l'.SHKIRO 41hl\'1Tf:TO 
,lrquiv-t.r,., _,,~. row~ios, .......... , ........... 
... Lib. ....._ ·w - &. Paalo 

MÉDICOS 
Dr. Vicente de Paulo 

MeliHo 
CLINICA GERAL 

Consultorio: Rua Aureliano 
Coutinho n.0 109 

Das 13 ás 17 horas 

Dr. Camargo Andrade 
DOENÇAS DE SENHORAS 

PARTOS - OPERAÇÕES 
Da Benef. Portuguesa, da Mater

nidade de S.' Paulo 

Cons.: R. Sen. Feijó n.0 205 -
Tel.: 2-2741 - Das 14 ás 18 bs. 

Sabado: Das 10 ás 12 horas. 
Res.: R. Rafael de Barros, 45~ 

Tel.: 7 -4563 

Dr. Hugo Dias de Andrade 
Tratamento pré-natal (da crian· 
ça e da gestante, do par-to e da 

lactação) 
Cons.: R. Libero Badaró, 137 -
das 1!- á"' 17 hs. - Tel.: 2-22'1il 
Rei..: K. Th_om«õ de Souza, 517 . -,
das 18 as· 20 hs. - Tcl.: 5~0565 

ional· 
1 

Dr. Celestino 89urroul 
·. Res.: Lgo. S. Paulo, 8 Tcl.: 

2-2622 - Cons.: Rua 7 de Abril 

n.0 235 - Das 2 ás 5 horas 

Dr. Reynaldo Neves 
de Figueiredo 

DO HOSPITAL DAS CLINICAS 
E SANATORIO STA. CATARINA 

CIRURGIA DAS VIAS BILIARES 

Cons.: R. 1\-Iarconi, 84 - 3.0 and. 
- Tel.: 4-8717 - Das 14 ás 16 hs. 
Resid.: Av. Pacaembu., 1.044 -

Tel.: 5-2625 

HOMEOPATIA 
Dr~ Artur Rezende Filho 

Médico homeopata da e. A.'P. 
da Sorocabana. Diretor élinico· 
do Ambulatorio Homeopatico do 
Carmo - Cons.: R. Sen. Feijó, 
205 - Tel.: 2-0839 _ Res.: 8-64'71 

!\'Jarcar ho, .. , .!;:.::: !'? às 6 ho
ras pelo telefone: 2-0i,~; · 

No dia 10 p. passado, a Santa 
IgTcj3, celebrou a · festa, doe 40 
Mart1res do Brasil, denodados mis
sionarios da Ccmps .••. ia de Jesus, 
n:assiu:rados em pleno mar pela sa -
nlla de corsarío~ protestantes. 

. Esta. festa traz. naturalmente . ao 
e1.pirito a recordação dos inume
ros beneficios com que a Compa
nhia de Jesus favo-receu a Igreja e 
o mundo. 

Publicamos aqui uma resenha 
cronologica dos episodios · princi
pais da glorfosa historia daquela 
banemerita milícia espiritual. 

·1521 - 20 de Maio: Sto. !na.cio 
é ferido no sitio de PamPlona e é 
conduzido á cas;a de seus pais. . 

1522 - 24-25 de Março: sto. 
Inacio vela suas armas diante ~a 
Virgem de Monteeerrat. e deposi
ta sua espada de cavaleiro no al-
tar· de Nessa senhora. . 

· 1534 - 15 de Agosto: stp. Ina-
Ció e seu~ seis primcJ.ros · ' compa
·nheiros, em · Montmartre, na cape~ 
la de s. , Díonisiti, fazem votQs de 
pobreza, castidade e vida apcstolí-
e~.· . - . 

1537 - Dirigindc-se a Roma· sto.: 
Inacio, numa ermida prox1ma ,a 
Roma. teve uma visão na qual o 

. Eterno Padre o recomenda ao Seu· 
Divino Filho. que se mostra cem 
a cruz ás costas; e Jesus, voltando• 
·se a Inacio, lhe diz:· ."Ego vobia 
Romae propitius ero", "Eu v_os se
rei favoravel em Roma". -

. 1540 - 27 de setembro: Na Bula 
Rçgimini Militantis Ecclesiae, Pau-
10· III dá a aprovação canonica ao 
ir.stituto da Companhia de Jesus. 

1542 .:._ 6 de maio - s. Francisco· 
Xavier désembarca em Gôa e inicia 
as- Missões --no Oriente. . 

1548, .... Paulo III aprova o. Livro 
é:os ·Exercícios no breve Pa.storalís 
Óff}cii'. . ' 

1549 -:- Os jesuítas na. America: 
R. i?. juan AzPilcueta, sobrinho de 

·. São .Francisco Xavier, e outros cin
ci-. dão começo á missão do Bra.:. 
sil. · 

1551 - Inaugura-se o Colegio 
;Romano. que no tempo de Grego, 
riorio XIII recebe o nome de Uni
ver$i-r1 ade Gregoriana. 

1552 - sto. Inacio funda o Co
_!egh Germanlco. 

1556 - 31 de Julho: Sto. Ina
cià morre cm Roma. A companhia 
conta jã com 1000 membros. · 

1570 - 15 de julho: 40 jesuítas 
enviados ao Brasil pelo Geral dos · 
.Jesuitas, São Franci.sco .de Bor,ia. 
são martirizados em alto mar pelOs 
huguenotes. · · 

1583 - o Pe. Mateo Ricci da. co-
meço ã Missão na China: -

· 1583 _ Na Bula Quanto Fructuo· 
sius e · em · 1534· na Bula Ascendente 
Domino,-· o papa-Gregorio 0 XIII con
firma a Compania e defende e 
aprova alguns pontos controverti
dos do Instituto. 

1599 - O quinto Geral, ·pe, 
Claudio Aquaviva promulga a cele~ 
bre Ratio studiorum, o plano ae 
e,;,tudos dos colegios e universida-

1 des da C,ompanhia. 
1622 - 12 de Maío: São canoni

zaócs Sto. Inacio de Loyola e São 
Francisco Xavier. 

companhia de Jesus exhala suma 
fragrancia de piedade e santida
de ..• · Aprovamos,-~ " .-confirma.mos 
.,com . autoridade -apoetolica .as -apro· 
vações dadas - . Por no~s· .. prede-

· ·· · cessores" ··' · · .- ;,.· 
- '1767~i7~ :::,_ ·. "J?i:agm;i.jJca.· ~ção 

: co réi de EsPahhá Carlo{l m expul• 
sando · da Espanha. e de todas as 
colonias os jesuítas por razões "que 
eram guardadas -em aeu real pei• 
to". 

1773 - O Papa ,Clemente XIV 
a.ssedíado e ameaça<lo pela corte 
bourbonica e sens min_lstros enciclo• 
pedistas, firma ~· em bem da paz". 
o bre.~ D<>minus __ ac _Redemptor, pe
lo qual suprime ·a Coml)anhia de 
Je<:!US· Esta, sem embargo, subsiste 
legitimamente na · RusSia; · Branca, 
::.mparada por Catàrlna II, e com:, 
awcvação, no principio verbal e 
mais tarde explicita da . .f,anla.: Sé. 

1804- -e-- O . Papa .Pio.VII pelo 
.Breve ."Per ali.as"., rest!!,bel_ece a 
Companhia h;:> _Reino d~ Duas Sb 
emas: 

1814 - 7 de Agosto ....,.. .O _Papa 
Pfü VII, acompanhado de todos os 
carde.ais residentes, · ·· de ·Pri"ncipes,. 
prelados e uma centena de· jesuitafl 
anciãos, depois de ·celebrar .Missa ·na 
Igreja .. de S. Pedro, promulga a 
Bula ".Sollicitudo omnium ecclesla· 
rum:•, pela _qual ,restaura em todo e 
mundo a compania .de Jesus, . "anu• 
iandÓ todae as disposições· éontra• 
rias e cóncretainente ·o . 'Breve dE 
Clemente XIV". 

1873 - O Pe. Geral Pedro Be
. cks é expulso de Roma pelo Gove~ 

110 de Victor Mantíel .e. fixa .residen-
cia €nl. Florença. _ ... 
. 1886 ...,. O pap~ Le&,o xnI M 

Breve· "Dolenius inter a'l.ia". con~ 
firma tciqos o~ ari.tigós - previlegio t 
õa· Cómpanhia. · · · · 

1892 -'-' O-· t'lO'VO"Pa.dre Geral Luif 
J\'.:art.in volta -·a, estabelecer · a. casa 
generalicia . em .Roma, sem .ser mo"' 
lest!ldo. pe_lo Governo . .- , 

.1909. - o .Papa Pio X inaugura ti 
entr3ga á é'ireção · da · Companhia/ 
o Instituto Bíblico Poritil'ic!o. 

1917 -'-- O papa Benedit;r XV\ 
funda . e confia á ComPanhia 
Instituto Oriental. 

1922 _ O papa-- Pio XI declara; 
. ~to. Inacio pat.rcno_. de todos os 

Ex!'rcicio~ Espirituais,. . · . 

o 

1933 - O papa Pio 'XI nromul· 
' ià as Letra·s · A''1,..•talicfa.s 'Pat.ert'.a. 
'Caritas r>élos' quais'· .;_"o ·rnstit~ 
<lá Companhia ae': J'?sus · 'é -conf1r .. 
mado éle n0vo. _. ('lepnif' i!e :promul• 
"~ ,, " o Codigo de Direito. Canoni• 
'cn". _: .. '. • : _' _ .. '_, . . 1 

1940'.:..: cidta Ap~"'tolfoà a;; s.s •. 
r,· pa,_,,, .. , Pio XiJ ºâó M ··tt. · P ~
ral Wiodi"r-niro· · T.;é~"~h"W~k! ·, fel1ci• 
t-<tndo-:O' -tJelo·· :4.-° Ctmtenarln da. 
C<'!Y'Dº"hfa:, e ~r,:Q'is,n1P,•: l'; apoiandol1 
o Iru:tituto e :suas obras. . l 

J,F.R li: PIU)PARI\R O. 
www•:z '-• .• • '- a , .sa a 

"L ~ G I O NA Rl O" 
.!l~Ql!!'tj.'-±;;Z!!!!2- -~ 

E' DEVER DE TODOS. 
os e A 'IÜ (1 e os 1 

1688 · - O Sagrado Coraç9.o de 
Jesus comunica em uma Visà-0 a 
Sta_. -Margarida Maria Alacpque que 
é sua vontade que -a companhia se 
encarregue de difundir por tqdo o 
Mundo· a nova devoçã,o. · · . 

1765 ~-O Papa Clemente·XitI· PUs< · 
élicà · a 'constituição "Ap·ostôlicutp,,, 

.-,-paz;cêttfil 'mlmtls" ·contra ·os··Wml'-~ 
: ;:os·:-oda, '· Companhia., especialmen~ _ ~ 

jan!lllnistas, regalistas. .. enciclope-;. 
·c:.istas e ,maçons. "froclamaiµos ~ ·, 
· declaram-OS -que o Instituto da· 

s ---Medicação:, au,cillar--_-no ~trata
, ... '::.,_i;cmeíitó .. dii-'-:sttilisi -.. -

SMA 
BRONQUITES DE -4.DULTÓS E CRtAN(;A!! - REll. 

A . MATISIIIO - DÓR .DE CA"BEÇA CRON.ICA etc,",_ ete,, 
rratament., ·l)oir contrate, de cura carantlda. 
Medicina PositlTa de combate ás- caasaa e ·.DA• 

. aos slntomna. TrotamentO& por l)l'O(!e&SOÍil rapfdo11 para todall aa mnJéatlaa 
lNTEllNAS. llõERVOSAS MEN'f'AIS e para ... da PELE de cansa -Intera&. 

DR. ARAUJO LOPES 
Rua Marconi. 131 s. • andar Sala.s 804-6, Daa 2 ú 8 fao
Sábado da11 9 éa 12 horas, Fone, ·-&-2201,t; - ·aea.: 4.Yeatda Pem-,éla. »:111, 

FONE, 1>-67i7 - s.a.o PAULO. 

""O :n~ ... -~.-~TO"'.XY.tJXJ;XX:XXi.X:t:i.)' ixi' y 'l' '.:t't:'.fi'.J'f;t uxxn.z:a 
· ·.E M P R t Z. A A U T O - V I A Ç Ã O 

São Paulo - Santos Ltda. 
Cr.$ 20,00 

1 SANTOS rl -s..,ttAlJLO 
__ ,R~ '.do Comércio N.• 3i Rua M_aui N.• 1'10 

~ ,., . . . .··· Fone: l-'177 ,. . Fone 4-3171 
· :i~xxxxxxxxxzixxxx_~*-''ll*********''*~nx:111111111111,,.. 
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As artiman~as ~o conmnismo 1 

Pe. Arlindo Vieira, S. J. 
o· comunismo amoral, inimigo 

1i-reconcllfâvel de Deus e dos ho
·:· mens, é verdadeira.mente diaboli
. co não sõ quanto ao fim que tem 

-em vista senão lambem quanto 
tos meios de que lança mão pa
ra atingir esse mesmo fim. Isso 
explica . .o relativamente e1evado 
coeficiente de votos que alcarça
ram na ultima eleição os assala
ria.dos de Moscou. 

A sós, interpela-a a patroa; co111 
!agrimas nos olhos, e a pobrezi· 
nha re:;olye esclarecer o inistcrio. 
- E' que no partido nie disseram 
que tudo vai virar ... - Que quer 
dizer Isso? pergunta-lhe a patroa. 
l-;lts me disseram que eu vou ficar 
no seu lugar e que a: senhora vai 
me servir. Desfeita em· lagrlmas 
acrescentou a empregada que 
amava muito ·a sua patroa e não 
tinha coragem · de ver-se serv)_da 
por ela. Por esse motivo resolvera 
abandonar a casa. 

JOIAS últimas novidades 
de ouro, 

JOALHARIAS MODERNAS 
e brilhantes 

em 
rubis 

PRESENTES 
Grande 

GRANDE 
variedade 

ESCOLHA EM OSJETOS rARA 
em RELõGIOS · das. melhores, 

. 
marcas su1ças 

1 •••• ,, .... , 

CASA BENTO L,OEB 
.... . ... 

RUA 15 DE NOVEMBRO 
A Joalharia preferid;a, pela alta sociedade 

~-º 331 
HA 3 GERAÇÕES .... , . ... ~ 

As credenciais de um . Rotary-Club 
Aproveitando-se das facilidades 

do codigo eleitoral, que hoje são 
objeto do merecidas criticas, es
tabeleceram por toda a parte as 
escandalosas "escolas relam pa.gos ", 
que cm 24 horas adestravam su-
1folentemente um cidadão analfa
beto para votar. 

· Creio que não ha exagero em 
sfirmar que cerca de 20% dos que 
correram á.s urnas em todo o pais 
eram íl-nalfabctos. Nesta capital, 
numa das seções da Escola Riva
davla. um eleitor que mal conse
guira rabiscar o nome não pôde 
ler o proprio titulo que lhe apre
sentou o pres:icl_ente da mesa. 
Quem e- alistou. exclamou a autori
dade, não viu que o senhor era 
analfabeto? - Foi no partido co
munista, respondeu ele. 

Em muitas cidades, como suce
deu em Barra· do Piraí, adestra
ram os malandros alguns caboclos 
ma.is espertos· e no dia da eleição 
os colocaram ás portas da cidade 
com ceclulas do partido. Detinham 
os colon-os que ee aproximavam e 
catcqui:mva.m-no:, fadlmente, ofe
rceendo-lhes as ccdulas que tinham 
em mãos: 

1 

. diplomata de carreira 
Acaba de ser publicada, a noti• 

eia de um donàtivo de 300.000 cni· 
zieiroe feito pelo Governo do Esta·· 
do ao Rótary Club para as despesai• 
oa :XVII Conferencia dos R. C. &"' 

Brasil. 

O alistamento ex-offlelo tambem 
favoreceu muito os comunistas. 
Disse-me em São Paul0 um grande 
brasileiros poucos eram os que se 
il)dustrial que entre seus operarios 
deixa;vam em bair pela. a.stucipsa i 
propaganda co~unista: os acl<'ptos 1 
do partido recr_utavam-se em gc:·ai l 
entre estrangeiro~ espanhois, ju• 1 
deus, hungaros, poloneses e ele 1 
outras nacionalidades. Ora. segun
do declarou o antigo ministro 1 
fa Justiça, na cidade de São Pau-
,o. graças ao alistamento ex·offieio, 
votaram 70 .000 estrangeiros e 

· muitos deles nem sequer eram na

turalizados. 
Aiem destas vantagens <le que 

l!OUbe valer-se em larga escala O 

fanatismo bolchevista. convcm as
sinalar toda sorte de embustes ele 
que usaram os}emissarios de Stalin 
J)aJ'a ih>.quear a boa fé elo povo 

11!mples e Ignorante. 
Como para eles o fim justifica 

OI! meios, não hes!taram em buscar. 
os mais indignos artifícios para 
l!leduzlr as turbas Inconscientes .. 

Em São Paulo con,.egulram eles 
a,s plantas· das mais Importantes 
fazendas. Dirigiam-se aos colonos 
e lhes ofereciam generosamente 
dez ou vinte alqueires da proprie
dade de seus patrões .e, mais ainda, 
lhes .davam um pretenso documen
to que lhes garantiria a posse das 
terras após o triunfo da revolução 
comuni.sta. 

Em Lins,. varlos colonos rece
beram o mesmo quinhão. Houve 
pi;citestds e comentar!Ós maliciosos 
qu~ desmoral!zaram bastante o 
partido. 

l 
! 

Prometiam aos inquil!nos as ca
sas dos senhorios e. â.s empregadas 
o.·Jugar do suas patroas: <'m Copa
cabana tinha· dist.lnt;f.famllia uma 
excelente émpr~fâ'dt( · n=;oça de to
da a conflanç;a e. 0 já.:in.tegrada. na 
Tida do lar. Era ... tratada mais co
mo filha do que como empregada. 
Certo dia manife~ta a seus· patrões , 
a resolução !rrevogavel de deixar 
o emprego: Recusa0se a apresentar 
razões e rejeita todas as ofertas 
que lhe fizeram. 

- :f: nestes que você deve votar. 
São estes que vão dar tudo para 
nós. Os oµtros ·são nossos inimigos. 

Os procc8sos indignos de que se 
serviram os cornunislas cutJR<tratn 

indignação em toclo o país e são 
comentados em toda pal'te com 
gen;I l'eprovação. 

Já não falamos elo estado Ias-
. timavel em que eles deixaram nos
sas grand,es cidades. _f3orraram tu
do, desde os postes da Llght até 
as paredes das casas particulares. 
!\a proxima eleição os 'transeuntes· 
e os passageiros devei-ão andar 
cum cuidado para que o p1Ghe ou 
o oleo lhes não il'.Jutilize a roupa. 
A impressão_ que a citlacle eleve 
causar ·aos estrangeiros que .nos 
,·isllam qual po<.lerá ser senü.o das 
1uais de~agrada veis? 

• • • 

A expcriencla que acabamos 
<le fazer mostra a que extremos-
poderemos chegar se a horcla bol
chevista não for reprimida. 

Todos sentem u·m inclefinive-1 
mal-e;tar. Bsboça-se terrivel a lutâ 
de classes, 
de todo. 

mal que ignoravamos 

Tuuv isso se deve á ação corro
'siva do 'comunls1110 que pretende' 
vesear em aguas tµrvas. _Afirma
ram-me varios operarios catvl1co<, 
que n"'s faoricas os que p1·ocuram 
trabalh~·- conscienciosamenté e'· v1:;;···, 
ver em boas rela1,ões com seus· su• 
periores são objeto da sanha dos 
comunistas. Estes procuram se
mear odio onde quer que encon
trem uma piu·cela de amor. 

o que mais nos espanta é a ce
gueira dos ciue não querem ver tais 
Coisas. 

Mal se concebe como a propa
ganda comunistà tenha conseguido 
narcoti?,á.r oe povoa. Se aqui ou na 
velha ll:luropa tentasse alguem fa
zer reviver o nazismo despotico, 
quão violenta e pronta viria a re
a~âo contra tal insania! 

l'oil!l que diferença ha entre o 
comunismo e o i:,a.zismo? Se al
guma ht, é ela desfavoravel ao 
comunismo. l!l' este mais selva
gem, m;i,is brutal e mais sedutor, 

Desligado .de Deus e de todas as 
leis humanas,. entrega-se de corpo , 
e alma a todos os desmandoe mo-

rais. 
Tudo isto vem (le uma falsa con

cepção da democracia. Não é licito 
confundir democracia com o ·reino 
da desordem. 

Para os semeadores de cizanla, 
para os promotores de d'esordem, 
ha lugares reservados em todos os 
paisee policiados. 

\"irá. tempo· (e este não está. lon
ge) em que todos os pclvos que 
desejarem viver em paz e evitar a 
anarquia (leverão por o comunismo 
fora da lei. 

Se pctsistirum, em nome de ums 
falsa liberdade. em autorizar o 
mal, hão ·ae pagar bem caro sua 
temeriliade. · 

CONGREGADOS 
·CAPAS ._ GUARDA 
CHUVAS EM VARIOS 

. P~G.UU:NTOS 

Crediário Vimar 
DE 

Vjncf·, Marques & Cia. 
Rua Libero Badaro. t88 -

7.0 anda1 - Salas: 68-69 
TEL.: 6-6949 - S. PAULO· 

Pe. Adalberto de Paula Nunes, S. D. S. 
E' do conhecimento de todos 

quantcs veem acomPanh~ndo o . i 
movimento. político nac;'.'nal que o 
Brasil. no. ano pa~aclo. restabele
ceu as relações diplomaticas com o 
Governo· da u. R. s. s .. 

Embora até a presente clatz. ain
da não se tenha efetuado a trcca 
dOP representantes diplomaticos dos 
cóis pa!ses interessados, a impren
s.; já divulgou e um diario comu'. 

'nista que ,;e· edita na. capital do E.a
tado veio cc-nfirmar que o Governo 
Fovietico de M~ou já fez a esco
lha de &'U representante aqui · no 
Brasil. 

O representante do marechal 
Stalin. ou. do re!lime tntalitario que 
ele encarna, é o sr. Jacob Zakha
rovltch suritz quP- é "um diploma
ta ncs mais ae1;tacad0s do comi~
eariado do Exterior ela Uniõ.o So
vietica ", acrescenta o diarlo co
munista "HOJE"' de 7 deste. que 
vê nesta. designação .o "interesse que 

J Go_ve,rno de ~?sCOU dedica á 
Amer100. Latina_ .. 

. Quem scrâ este tal de J:...cob su
·ritz? O que terá feito Para obter 
esta tão grande distinção? 

E do mesmo dlarlo comunista 
que vam0S fà+er algumas transcri
ç·óes sobre a atividade "diplomati

' Ca." c1aquele qt;.~, em breve (?), se
rá o representante comunista junto 
a. nooso. Govert1-0 e ao nosso povo. 

O. sr. Jacob Zakharovitch Suritz,. 
que já representou o seu pats no 
Afganistão. na Turquia. na Fran
ça e na Alemanha, é "descendente 
de familia judaica possui grande 

. .folha-de ,serviços- · i,reeta:d0s á cau
sa rt>volucionaria. Já em 1915, seu 
nome se torncu conhecido na Es
candinavla, que era centro das ati
vidades dos revolucionarios marxis
t..s russos. Nessa ano. suritz (é o 
nosso Jacob ... >. Kolontai e Sch
lmpnikof foram expuls~s da Sué
cia ..• recusando-se todos os países 
:-. conceder-lhes asilo, o c;ue slgnifi
cav,i. a Pxtmcão. para a Russia cza
rista. E linha.s depois "acrescenta o 

jornal vermelho de São Paulo: 
"Suritz, desde lvgo, ligou-se ao cir
culo de revolucionarios russo.s, da 
c,t:,al fazia!TI . pa.rte Boris Kamkoff e 
Urit:?.ki. mais tarde o Primeiro che
fe da Tcheka e outros revoluciona
rios ". D€Pois de outrca postos que 
ocupou no seio do partido. Suritz 
iniciou a sua carreira propria.mente 
<liplomatica. 

Eis alguns. traços biograficos do 
homem que o ditador qe todas a.-; 
Russias vem nos pres,ntear, no
mea.ncio seu r·eprcsentani-e Junto ao 
Gc,·érno do Brasil. · Pi·opositada~ 
mente sublinhamos algumas pala-' 
vra.s nas transcrições .que· acabamos 
c:e fazer P?,ra. chamar a atenção do 
ieitor- para certo ... aspectos da vida 
do sr. Jaqob Sµritz, que acaba de 
ser destinado a v:vcr entre nós. 

Nada temos que ver com sua aes~ 
ft~ndençia "el' eemine- Abrahac·• 
desde que o sr. suritz nada tenha 
c-om o judaísmo internacional e que 
to.nto contribuiu pela causa revolu· 
cionaria: do movimento comumsta. 
O que, porem. não resta a menor 
dt;Yida é o seguinte fato: o sr. Ja
cob Suritz é um revolucior .. arlo 
in°c:orrigivel, como atesta . o pr0:
prio jornal dos comunistas tndige
Las ae São Paulo: Tem uma largá 
folha de serviços â causa revolu
cionaria; seu ncme está ligado á·s 
at1víc1ades revolucionarias aa Escan
dinavia: foi expulso da Suécia por 
causa desta. atividades e pais ilen
hum quís oferecer-lhe asilo; llgou- • 
RE' · ao circulo ·doa revoluctonar1os · -
russos; foi. amigo _de Uritz, o Pri

·meiro .chefe da. tamigerada "Tche-, 
ka". que t-Odo mundo sabe que é a 
"gestapo" russa, anterior á nazis
ta e que lhe serviu de modelo em 
tudo e por tudo. 

E este revolucionario vem para o 
Braeil para externamente dirigh 
uma. embaixada estrangeira. 0nde 
o. direitos de inviolabilidade ex-. 
traterritorial e niplomatica lhE' fa
cultarão uma ampl11, e extensa rede 
ele at.ividade "diPlomatica". O 

lndispensavel pa.ra 

.Nao podemos, contuc10, aprovar 
glsvo~ que pa~rocinam agrem,açõe11 
mcte.seJavew. .i:-~1que, se é verdade 
que 'o· Rota.ry diz querer a valor~
çào '. ao honwm, é tambem ve.l'da.
de ,que o Rotary Propugna por 
uma, moral de oose natura!!Sta por• 
t.ah~. talha e mexequivel. Alem 

: disso,. como jâ .· t1vem0s ocasião de 
i;rovar 1a1'é.amente nesta folha, 

1 
o 

Roi.ary é uma agremiação suspel• 
ta, ,pela sua h~rcditar1a ligação 
co~ o.juua~o e c;om, a. maçona-

. ria, ... ,a.s, o.u~ grandes fontes da re-
. volu!(áo social. . 
· · Tà1ye:i;, . querendo · "beatificar" 
_niail;. ~a v·f!;l. e· RÓtary, du--se-á que 
fô1 lida uma ·confe'rencia do ilustre 

· Jtsuità P. ·Pierre· Crale~ no Ro
tary:,-Olub do Rio de Janeiro. Já se 
E,€>i:!t!,,~ceram do caso do Vigario de 
Teresopolis que o Rçitary disse te!' 
km\:u:lo parte na XVI Conferencia 
P.,otâria? podem · estar · certos: , toda 
Propaganda de conciliação entre Ro
tary' e catolicismo é ilusoria. Ain
ea ha pouco. a "saudàçib á mu-

. lher ;:. no.s veio ccnfirmar esta ver
dads .• -

i;:uiqta-colunismo sovietico que vem 
.11x~u.lando suas forçà. desde Jr·,~ 

ga data tomará, indubitavelmen ... 
novÍ, impulso e nova orientação (jâ 
que';.,\rem ,-en::lo a.esmascaracto por 
aqueles que na . terminologia corou• 
njs~ l:Rem o nome de "reaciona
r1<'§,,', "fascistas"'. etc.) sob o co
màtl'do de um homem tão ache
·gacfo a um regime que vem escra
vii:ando · um grande povo e a.11-
niénTo. · pretensões· expansionistas em 
todo- o mundo. · 

N.Q: momento em que a espiona.• 
gero,' rµssa·· nas Américas é um fato 
inega,vel· e admitido Por todos quan·• 
tos não se acham iludidos pela "de, 
moérae:;la" · dos senhores de Krem,, 
lin, a vinda do ·sr. suritz só pode 
nos causar apreens&>s e duvidas. 
E' o que, aliás acaba de denunciar 
a todo o mundo o ex-"premier" 
sr. Winston Churchill. 

e 

mefflbros de D~fft-ic~~. Ue Çc~ MM. 
Lider·~· Mã'ria·111,', ''º PUBLICADO SOB A D1REÇAO DO PE. WALTER. MARIÀUX 

S. J., E DES'I'INADO ESPECIAL1v1ENTE A TODOS QUE; AR-· 
CAM COM RESPONSABILIDADES NO MOVIMENTO . MA~IANO. 

''º * Li.der 
·1 

Mariano'' .. 
CONQUISTOU EM POUCOS MESES A .ESTIMA E CONFIANÇA 
DOS CHEFES ~!ANOS EM TODO O BRASIL. 1 · . 

* I~ider Marian"f,,, 
DA' ORIENTAÇAO SEGURA lll .ABUNDANTE MATERIA PARA 
TODOS OS SETORES DA VIDA MARIANA. , 

* ''º Lide·r Mariano'., 
PUBLICA-SE EM 5 SERIES: 1) VIDA RELIGIOSA; 2). FOR
MAÇAO; 3) .l!,ORMAÇAO SOCIAL; 4) INICIAÇAO MA~IANA; 
5) ORGANIZ-1\ÇãO E TllJCNICA: 

''º * Lider Ma~iauo'' 
E' BARATISSIMO 
POR ANO. 

A' VENDA TAMBEM 

Colegio São Luiz 

ASSINATURA DAS .5 SERIES:· Cr$ 8,00 

TODOS. Ol3 NUMERO$ ATRASADOS. 
/. . 

Avéitida Paulista ~;~ 2.32.4 - "'São~ fiauió 



rRomantismo e casamento" De 
' Júlia éle Freitas Guimarães Ablas 

a bis m o O · espiritismo ne o a · os· espíalos 
N"'ao ha quem não aprecie o progresso ou deixe de admira1:

llie as variadas e multiplru. formas. E' realmente louvavel que 
o homem procure, numa intensa atividade, tornar .. mais ade
quado, ma.is comodo e util,' tudo o que possa servi-lo na vida 
pratica e faze-lo feliz nos rapidos 111.sLant,es de sua laboriosa 
extstencia. Entretanto, não se pode negar que por maior que 
seja o progresso material será ele sempre ab;:;olutamente inca
paz de satisfazer esse ente racional, feito á imagem e semelhan
·ça do proprio Deus, pois que o C:eixará se?lpre ávido de bens 
maiores; forçando-o a· reconhecer · que o unico Bem e Progresso 
indigpe~veis á sua verdadeira felicidade são. o discer~imento 
l'lincero dâ. verdade e a pratica generosa da virtude: trilha se
rmra gue '? conduzirá á posse_ ~esse De~ ~terno, a fim de saciar
) )e a sêde terrivel de perfe1çao e de mfuuto. 

Conscien~mente alguns, inconscientemente muitos outros, 
,\i.tirmatnos toc;lo.s essa verdade, e se não 'temos a coragem de 
µrocla:ma~la bem alto sentimo-la, entretanto, no intimo ~~ nossa 

.J.lma, decepcionada com tudo que ardentemente amb~c10nara, 
por verüic;ir, a cada passo, que nen?um bem pode satis!aze-la 
plenaiµente uma vez tomado realidade... Inconstancia hu
mana à.penas? Não: Providencia paternal de Deus, que nos 
criou não para desfrutarmos alguns anos de felicidade material 
~ incompleta, mas para Uina vida eternamente digna de nossas 
mais legit~ru. ambições. .. _ 

In!el~ente o progresso material, de que tantos _com razao 
ae orgulpam., não vem sendo acompanh~~· C?mo ~ev1a, do J?rO
gresso ~pil"itual, dai resultando o dese.qmllb~io S?Cial e a agita
ção .febril que hoje atingem a humanidade lll:teira .. 
· Nestes formidaveis tempos da bomba atomica, muitos ha que 
se gab?,m de terem evolulq_o, de serem. G?. nosso seculo. ~ada 
parece atemoriza-los tanto-~como a possibihdade de serem tid~s 
por á~dos ... · De identica mania, nota-se que sofre princi
pa;l.tnente a nossa juveutuq~. a qual, no entretanto, carece de 
pfogres&,, em muitos ~tore~_~portantes .. Vejamos por exemplo 
·a meiltalida_de de certas mocinhas de hoJe: - para elas a vida 
se resume em mil futilidades rid.iculas. Vestir-se, enfeitar-se, 
aparecer, são notaveis ayo:Ô.tecimentos na ~esfe_ra es~reita e oca 
de suas idéias desprovidas de ideal... N!i-0 lem, nao estudam, 
não pensam, nem se dedicãm. Ou qua.1:1do se aplicam_ á leitura 
é para devorar romances baratos, o mais d~s vezes fnvol~s, se
não imorais. Adquirem naturalmente com isto um conceito ab
:mrdÓ da vida, embora se tenham em conta oo raparigas de 
espirito pratico. 

!numeras ha q:ue sonham- com um lar - o que é muito justo. 
Mas a noÇão que têm do casamento é deveras lamentavel. Sem 

. a menor preparação e sem -outra preocupação ou assunto que 
n~o Seja "ele", coriso~em -preciosos anos de sua mocidade, que 
bem poderiam ser fe'cundos. em devot:a,m_entos, na es,?ectat1va 
incerta e por' vezes malograda do "Prmcipe encantado , que as 
despertará, afinal, de seus:.,sonhos extravagantes. . 

Vivem assim, infelizmente, tantru. moças numa epoca pro
gressista como a de hoje,< mergulhadas num romantismo pie· 
gas!. ·.- E sua ignorancia c:.a se:iedade da vida, aliada â: va:,iez 
que lhes é peculiar, afuge_pta, nao raro, o pretendent~ cnte~ioso 

-e inteligente, que se va.i dí!sencantado com .a bonequinha lmda, 
cujo cerebro vasio e coraçãó frívolo tanto discordam de sua apa-
1mcia interessante e graciosa. 

E wún é que fundà.m levianamente uma familia, prepa
rando a propria infelicidade e o que é mais grave: a desven-
tura alheia. ' , .. ·.' ' . . e: ' .. ' 

Transforma-se multiplas vezes o casamento, que por Jesus 
Cristo foi elevado á dignidade de sacramento, em sacrilegio, não 
admirando, por isso, que não encontrem os conj uges na vida 
real a felicidade almejada. 

, A vida matrimonial não é feita. apenas de flores mas tam
bem de espinhos, e necessita da graça divina para abriga-la dos 
caprichos e dos egoismos, que decepcionam e causam magnas. 

Assistimos, com efeito, em pleno seculo XX, a esse espetaculo 
etl,l"ioso: jovens ultra-modernas, imbuídas de passadismos inacre· 
ditaveis, e sonhadoras mfopes, que tomam por realidade baixezas 
perigosâS, numa incoerencia perigosa e desalentadora. 

Péixem as nossas mocinhas os romantismos pueris de lado, 
bem como a grosseria de .falsos realismos - porque. indignos 

.. ·e··diminuirão certà.mente os casais infelizes, esse especial objeto 
,· - de. coinpai,xão para os divorcistas insensatos. 

-. ,.,_, Melhorarão, sem duvida a familia e a sociedade, tão abala
das, ;unbas, pela inv!),Sâo materialista, se, encàrando o crusamento 

,. eôi:l;t a· devida. elevação e seriedade,. op11Serem as jo·vens que· se 
.: preiam m:n dique mais que oportuno e <indispénsa:vel a.os ·in,fa-

: . mes atentados de que são vitimas, hoje em diai ã· dignidade fe ... 
minina e a santidade do lar cristão. 

Santos, ·Março de 1046 •.. 
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em abismo 
No grito rebelde de Lutero e caI

'Vino Se envolviam afrontosas· muti
lac;óes da verdade; porem. ao me
llOG o ap<'go á Biblla conservava algo 
<ia doutrina catolica. 

Em virtude do imPU1so .ca.tollco 
imprimido á.s sociedades onde pe
vetrou a Reforma, ~ primitivos 
protestant.es aceitàvam o s0brenatu
ral e guardaram ~ dogmas e 
sacramentos. Porem sua. grande re
volução religiosa devia. sua origem 
a um formidavel tumulto de paixões 
qtJe encarcerariam e perseguiriam a 
verdade, ou melhor se enca.étela.
riam em ~ m~0s em um insolen
te dCSPrezo para não vê-la. A' for· 
ça. de assediar a. Igreja ca.tolica, se 
considerou ootno essencial na nova. 
religião o protesto, ou seja, a ne
gação. 

Na realidaide, o moVimento hc
retico podia aparecer como uma 
conspiração COI!Btànte contra. Ro
ma: mas era apenas uma guerra 
1:a fronteira. enquanto no i;eu inte
rior a Reforma se dlluia, em vlrtu· 
de de sua. proi,ria estrutura. 

O livre exame, pelo qual a.Iar
dea'lla o protestantismo ser mais 
crltltãó· que a Igreja romana, se con
verl.eu, no cerebro mesmo dos pro
testantes, no Iivm pensamento, que 
é a ncgaç.ão do cristianismo. Re· 
cusou-se toda autoridade doutrina
ria entre 06 homens. eob o pret.e:xto 
de que Deus nos ilustra Privada
mente, e depois não se fez caso de 
nenhum ensino divino que aspiras
se a. se impor com autoridade ab
.rnluta. E' que não era jâ, a v0z; de 
De11s que cada protestànte perce
bia por intenneõio da Bíblia: eram 
acentos human.cs que, crendo es• 
cuta.r a. Deus se ouviam a. si mes
m0s. Poeto que a voz humana só 
realiza. obras hum11,nas, o protes
tii.ntL<;mo não teve maior dliiculda
ôe em que o homem. sem maior 
elevação de espírito. pun esse viver 
,sua vina facil ainda que a cu«to 
da doutrina. Lutero e seus cole
ITTtS deram o &xemplo. removendo da 
crenç.a o que se opunlJa a seus vi• 
cios. 

Ainda, durante a vida dos gran
des here"Siarau;, muitos proeestan
te., aumentavam ou dimlnulam tan
to o dogn1a. que os chefes se in
quietaram: as violencias dos prin
ci pes alemãee, aconselhadas por 
Lutero, e a. pavorosa inquisição cal
vinista. de Genebra, procuravam im
~ a.s tnovaoões audazes. E:n:\l 
sã. razão. não deveriam inquietar
se os dirigentes da Reforma. por 
tantos excessos. cujo caminho eles 
mesmos abriram. se a grande de
~ord em não se corrigisse !'eia fo
g,ieira nem pela tirania. o dcscre
qito era Para o livre exame. 

Porem. ao menos. uma. aparencia. 
de ortcdoxia, um fundo de unfda,. 
d~. fazia falta a. um.a religião que 
o,ucr!a convencer. · Apelou-se para. 
a;. formula~ de fé, como melo de 
concordia Isso já não era o livre 
exame ... · APesar deste parentesis, 
o prlnciPio era. medular no protes
til,ntismo. de modo que o remédio 
foi nutil: não se redigem formula· 
rios de fé quando não ;e tem uma 
me•ma. crença. nem se pode por 
eses formularioe em vigor quando 
só prima. a. autoridade individual 
nem se ª" conserva. em seu sentido 
propri-0, quando a fé varia com as 
pe~soaa. 

Hoje, quatro seculos dcpoi 8 ela. 
Oonfissã.o de Augsburg, os teologos 
eostnara.m qUe os simboloe em cre
dos não. têm força. dogmatica. 

Esse deslizamento, para a nega;, 
ção totaJ. se impunha no protestan
tismo. Infiel á autoridade sobrc
nátu.ral da. Igreja, se viu privado 
dos recursos ele ordem divina. que 
56 41. Igrs,ja. ))05Sue. Como consequen 
eia., tanto repassar os textos da 
Escritura sem a graça de wna. fé 
divina., levaria o protestantl.smo a 
rechaçar o sobrenatural, e a es• 
tudar a Bíblia como se estudam 
as· obras de Tacito: é o raciona,lis· 
mo puro; ou então. tirando da Bí
blia, o obscuro; o agno&tlé!smo, 
quer dizer. a não religiã.o de mui
tos inteleetual.s protestantes. Ape
nas algumas seitas con9ervam os 
dogmas da Trindade e da Encar
nação com o sentido tradicional. 
Já em 1550, os socinianoo negaram 
a divindade de Crlsto; porem, 
on1Jualmente, não é mister ser soci
niano Para nega-la; esse erro tão 
gra.vo cabe muito bem em qualquer 

mio luterano. ~licano ou ca.lvi
'nistà. E. eom desplante irrita,nte 
n~sos a.dversario,. protestant.G,g se 
chamam cristãos verdadeiros. 

Cristã a religião que converteu a. 
'Cristo em um como sentimento, 
como uma. ilusão! Porque o Ctis• 

·tmnismo, sob a. Influencia do senti· 
menta.listnc ou elo subjetivismo. de
generou tanto entre os proteatan• 
tes, que já não se pensa em uma 
soeiellade visível .. ~ Igreja de Cris• 
u;·, mas numa coleção de homens 
impressnonado,, por certo afeto para, 
eom outro homem que se chamou 
J~"11S. . 

ô protestantismo. pois, não vi
,-l"U 11 Integridade da. fé: é um cor
}')O morto que se decompõe; tUn 
ediflcio em ruínas, cujas elementos 

:r 'T. y_ 

Universal, etrtrc os povos, é a 
crença, 114 existenda dos espíritos 
bons ou maus. Pode-se mesmo di
zer que não há Povo na terra, onde 
tais. entidades sejam de~écidas. 

E' porque todos os homeas,. alem 
dos s.crés materiai.s .que. os ri:,<lei.am 
e com os quais, riecessaria.niente, 
convivem. sabem existir outros, des 
tituidos de mater.ia, semelliaútes á. 
alma humana. porem, mais rniste
rios ainda porque do:.ados de uma 
natureza t.odo especial. · 

Este conheciment.0 universal, 
conquanto vago cm con:sequencia 

das deturpações da ig:iorancia b.u· 
mana. fruto do peca.do OrigÍ4la!, é 
resultado da primitiva revelação di. 
vina. razão porque todos os i3grll• 
pament.os humanos, inclusive .º~ 
nwnos cultos, manifestam vestigtOs 
proiunc.ados d~sta crença _univ~
raL 

••• 
Se, de um lado. a· existeneia. dos , 

espiritos é cousa admitida ~ to
dos. de outro. não há ir:iifortnidade 
no modo de eicplkar a n<1,tureui e 
as dP('.l"ações de taii; seres. 

Para uns, os espiritos são seres 
sem corpo ou matéria. de especie 
alguma; São substancias puras, do
radas de inteligencia e essencial· 
mente diíere:ite de queisquer subs· 
ta. n cias materiais • 

Para outros os espiritos são as 
mesmas almas huma·:1as, separadas 
dos seus corpos e, Pot"Ísso mesmo, 
inteiramente livres de todo vi11culo 
C(){"rcitivo· da sua liberdade de ação. 

Ou.tros admitem, para· os e$piritos 
uma natureza ·intrinsec;i.me·nte mix· 
ta de materia e de ·espírito; sér:t 
per1:i:l1~r ciue tal aii1niação cmba. 
te contra a razão humana. 

Nem faltam, finalmente, os que 
n<'gàm . a existencia de quaisquer 
t>:t!idades . eSl)irituais, superiroes á 
simples ma teria .. 

P~ Yicente M. Zioei . 
DO S. N. D. ••. 

te "negam a cxistei:icia de toda 1!t 
qualquer eutidi!,de espiritual, 
. Com efeito: 

a) NEGAM A ALMA, ~ . · 
não admitem o seu verdadeiro c<liú" 
ceito de substancia· espiritual in- · 
completa, essendalinente · dí~sa 
dOs espkitos. pois na doutri,i,a espi,
rita. a alma, peLa simples separàção _'. 
do corpo, adquire a naturezà e a5 ~ 
p!'oriedades essenciais dos espiri• 
ta o que é contra. a logi.ca. 

b) NEGAM OS ESPlRITOS -
porque não aceitam o seu v~dadei· 

· r0 co:ieeito de entdade~ es.piriµ~á 
e.ssencialme11te OU es()Cci.fka.mentc: 
diferentes da. alma, visto como, a 
doutrina, kardeeista identilica o ~s· 
pirito com a.s almas desincarnad~s. 
o que é contra essencias das COIJ• 
.sas. 

e) Logo identifica.do duas eouse.s' 
.inconfunáiveis, os csph'.itas aletll de 
as destruir, eram, pela im;i.gi6.àçio 
e fantasias, tnna nova enktades · q~ 
tal como eles a idealizam,. não exiis-
tc obejctivà e realmente. · 

'E' o caso de lhes lembrar que e 
ato criador, pel0 qual o ser princi• 
pia a existir, é ~xdusivo de Deus • 
nunca poderá · ser comp!l,rlil~o por 
nenhuma criatura, seja ela Kardee. 
ou . qualquer outro c!Mlente ~pi. 
ritista, O qUe é mero fruto da iQla• . 
ginação humana, só existe eia més• · 
ma ima.ginação, ' ' .··.· 

A ignOrancia da filosofi:i. ·~tt _cie(, . 
ci-a de todas as eousa.s, .Produz ·• 
ignorancia universal. E, se os qué 
não a pOss,uem, se arvoram em c<>n 
dutores de povos e de a.h:nas, . se' 
rão "lccessariamente. 
CEGOS A COND'UZIR CEGOS ' 
PARA AS PROFUNDEZAS ÍlC 

ABISMO. 

Retiro· espiritual no Rio · · 
A Congregação M~ de Sta.. 

••• 
Nestas ligeiras obs~rvações. não 

pretendemos criticar ou refutar 
cOusa algnma. Tão só nos limita• 
remos a salientar bem qual. a posl
,iío dos espiritistas com relação á 
existeneia e á natureza dos espirltOs 

T eresinha, CQm se.de á. · rua. C013Se 
lheiro :Moreira de Barreis 992, :i-ea. 
lizou durante os 3 dias de éa:ma, 

'

. val o seu retlro. · 
. Cerca de 4Ó. congregados pa;r#ct._· 
param de tão uU1 eXercicio espiri- .. 
tua.l, qué foi· preg-ado pelo· Revmo. 

a) EXtSTENCIA DE ESPlRI
TOS. - A doutrina: espírita. ;... não 
há negar - admite violentamente 
a existencia dos éspiritos. ·· Digo 
"violent3me:ite", pÓrque, na apre~ 
sentação doutrinaria dos seus prin
cipios religiosos, os espíritas cos
tumam afirmar a eçistehcia: dos C!I 

piritos como si eles fÓsscm os seus 
U!!.ÍCOS defensores e comO Ce todo O 

mun<k, alem de não admitir e pro
por a hostilizasse fan-aticamertte. 

Por isso ao eqpor a eqistencias 
dos espiritos el<'s s.e tor11a111 ,um tan 
to arroga"1tes e agressivos. 

Remedio contra este mal seria 
2conselhar-lhcs um poueO de estudo 
das religiões em i:;:-eral, e da religião 
católica em partkular, que eles 
tanto combatem sem nada conhe·;. 
cu, . . 

b) NATUREZA DOS ESPIRI
TOS: Quanto á llll-tureza. dos espi~ 
ritos. Os partidarios de Kardec não 
tem ainda uma posição :bem defini· 

da. Co:tcordam, entre ·si, ·mais ou 
menos, em alguns· pontos apenas. 
P0r e<;emplo: 

·1.º quando dizem que os esp1r1tos 
h!3-bitantes do Além, não são mais 
do que as almos desinearnad~s do 
cOrpo: 

2.º quando afirmam que tais espL 
ritos, assim c0mpreendidos, podem 
agir com plena lihcrdade,· utilizan• 
do-se de todas a.s suas. faculdades 
superiores. 

Pelo esposto, os espiritas só ad
mitem uma categoria de entidades 
i:tdependentes da maleria, por eles 
denominàdas "espiritos~. resultan
tes da fusão de dois conceitos, aliás 
inconfutiivcis: "alma",. ou substan
cia espiritual ineompieta que se 
com,pleta pela ttnião com o córpo; e f 
os "espiritos" ou substancias esi,i. 
ritttais completas e i,ndependentes 
de qualquer união corporal. 

Conclusfo. 
Em rigor, portanto, devemos con

cluir que os espíritas, teqricamen-

são disoorsado., pelo vento dos er· 
ros ·que profesSaJn. "", 

Em ultima analise. que vale o 
cr~o das Jgreja,s pro~st.a,n~: 
tes. se continua li, se dirigir ·pàn 
o abismo f:i,ta.1? Vale o que valem 
as paixões, o Q'1le vale o e1To per
tinaz porq11e só ele se dobra dian
te de Lutero, Calvino e Henrique 
v.rn._: a... obstinn®" ~ ~~-

Pe. Avelino Cailazã, S. so, · · ·· 
-~ ,. ,~-;. ' . . .',: 
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São Paulo, 17 ãe Março 'de 1946 [EGION'ARIO l ------,------------::-----------------------------------------------------------..;.... __ _ 
O .atentado de 20 de Julho 
de 19 44 contra Hitler, 

o Papa e as Coõgre- -José o u s 11 v a 
g .. e.a· . ç· ·o~ e--· s·'· · · M~ .-· ·a-r·1a··· n;. "'a· "S"_·· · · ~ê'onêlttiãa ~ 'üftimit· p~inâ) -

eôlli todas as veras . dâ âlfuã a liõãáas- âtltücies, f3rlnêlpi&s e teses, 
· hão etl:hh~ééü ~elipses, rêstriçõe-s tjU -eêvardias·, · f e hl i n i n a s duçã~ui~i:l:~~~~he:a ªr~ê~==t~b:abs~~ê:::;~ ~~e~~!~e~~:i~ 

dl -Sau2a Queiroz 

Ó Bispo .dê Chichestei: r~veloú rto "éo~teín,porâry Review" suas 
relaeões cofii os hômens de 20 ~e júlhô, 9 Bispo ~ritrevistou-se em 
maiÕ de 1942 êoih o tlr. Schi:ihfeld 'El b Pástôf Bdhhóffer em Esto
eolmo. Ele foi informado ca existencia chunà grande conspiração 
e-0ntra Hitler, da qual partiéipavam não som.ente génerals e I outros 
0f1cials, mas antes de tudo círculos burgue~es, os sindicatos ilegais, 
e at agremiações eclesiasticas tanto protestantes quan~ catolieas. 
O prot:traina. quê es coilspiradorés al:lresentaram por irttermedlo do 
:13i,~po aos alladQS continha os seguintes pontos: 

1 

Uma nação alemã, governada nó espírito do Direito e da 
Justi~, ue ai:lmihistràçãd plenamênte dMcehtfálizada. 

Umà transfofmaçã.e de ee'onomis. 
vista sociai.s, em vez da autarquia. 

canfürfu~ pontos de 

Col.aboração estreita co:m as outr:is nações. 

Estreita concatenação economica das economias nacionais 
wme garantia mais forte eontra uin militarismo europeu. 

êenfeder:içáo eútopéia de EstadC:>S livres ihelusive a Grã 
Bretanha qúe dêverla colaborar estreitamente com outras con-. 
fedetaçõl=!~. Expressàfüetite meneiona-se a inclusão de U_!lla 
.Poloriia e de 1.Hna Tchecósiovaquia livre nesta confederaçao. 

Um exercite euí:t,i;Jeú e um Conselho europeu devem ga · 
rafitir a coerência e a seg\irança da cenfédera(;ãe. Revoga
ção das leis rac!Stàs e restituição dos bens dos judeus. 

0s alemães pãrticiparãó plenairtente nos ·esforços comuns 
para . a repáfu~ãe "1os te1Tit0ri0s destruiC::os 011 prejudicados . 
peia gúeri"â. 

. Ao Bispo qué tráhsmitiu esta.li propostas aos a.i1acios escréveu no 
&lia 17 de .júlho ó ministro Edên iiue o governo se tinha decidido a 
não considerar estas ptópostas. Muitas das pessoas que participa
ràm nesta téiltàtivà de. revoluçãe já no verã.e de 1942 derain entrada 
numa ·prisão e hêjê hãó. se ,eii'éôhtram mais entre os vivos. Entre 
elas figuram o Pàstoi' Getclelet e e ex.;.tiünisti:o dé Educação C:a 
Prussia, Dr. àflliim.e. Chefes da oposição eram: _Beck, Hammers
tein, G0:rd_eier, i.eusehher -e Jak'eb Kalsér .e o et-fuinistrô Hermes .. 
Na opos1l?âe feúi::iiii·se umti multidão pertencente ao mais variado 
numero d~ p~~tidos í:"íahtlcos e cbnvicções religiesas. O social-de
moorata Iieusehner, Jâkol:> Kaiser dos sindicatos éatolicos e: dó par· 
tido catolicô íiê Z-éntrufü, e éX-'diretor da agremiação de comercia
iios conservaC:fü-es Haóermahh,. cbmóateram latia a lado. Pos sin· 
dicatos cristãos morreram Bernhàrd Letterhái.1s e Nikôlaus Gross de · 
Colonla, Helnrich Korner de Botm, Fran§ Léciriiíigef de Breslau e 
ruuitos outros. Tornaram-se conhecidas os cohseryáâores &ue per
tencerâfü à veíhas fám!ilas da alta néi,breza aieinã: os. eeíides von 
Tresckow, von Witzleben, von Stâuffenbefg, Yórk von Wartenburg, 
conde Sêhwerih, c\:ind~ Doiinâ e conde Móltke, d prel~dci ~-to Muller, . 
o -padte Delp da Companhia de Jêsus, o chefe da A~ão Catoltca Otto 
Wifülef. é díitf:bs tidvctgâc'tis comô .Reinhold Frank é LudWlg Sch
wainb, o. pastor Dietrich Bonhoff~r e os deputados Hatiu:n _E! Bolz. 

' . . - . ~-." . . ~ 

] DllS. EM REVISTA 
(Co-.JClusâo da 2.a pág.) 

,nilhões de seus fllhcís, '' Do que 
,3ta.11n tiN>u a seguinte·' conclusão: 
.. àet-â que se pode estranhar o fato 
dé a União Sen1et!êa, dl!sejosa de 
ise proteg-er, no futuro, esforçar-se 
por asseguràr o estabelecimento; 
;nesses patses, de governos que lhes 
asejàfu iéâlS? éefiüí é que ire pod&, 
-a não ser que seja louco, quall
ftcar dê tenâêhc1as expaiullonhitas 
essas pi'8v1denc!as e aspirações da 
:União Sol'letiéâ ?" 

Em primeiro h1gi~·_.ha neste to
plco, qtüi.iiio ~ PôloJ.iiã~ _'ütila f:ilsl. 

,clade flagrante.,. ~ P~fonla rol ln
'.Vàdida pelos alemães .e amigavel
Jlléiltà partilbada.-: entre estes e n 
:Russia num tritado 'eseancialoso 
em q,;e Rlb&~rlifôp .:e'--Molotcif se 
apertaram . cot.Üalfuéiit:e às mãos, 
IJQbi:-e o ca.daver do Justo. 
. Em Se&"llndo lugar; ê curioso que 
.,um pais que presume ser a malor, 
,ou da.a maiores pote_ncias do mun-
4.'Lo, julgue nãa poder subsistir se 
tit'er a hostilidade de, seus peque. 
íidê vlz1iíhos, 0 regime comunista 
·DÂO l, liÜià márá'tllha? Éntãé; por
~· não .,;oiii!êg-itê ele fortitlcàraàe 
t,~t~iê ~1'i1ti-á muros•, i,ãra fasier 
tace ao invasor? 

Per r1:fu a.ti! ondé vai um riwtõ. 
~lnto d;stes? Pai'(Júê àm:inliã à 
iêli\â§ potieh\. cieelá.rar éiue ã âün
•ra sô bÁli> Sérâ lnva.didà se iama 
~ à Austi·Ía for ií;avéi'nadà por 
n pais amÍ&'o dos âovlets, etc. ijfo. . . .. 

E, por falar ea Austrlà, hãó áá
bétt>.ós se o sr. churchiii tém reài
:mlÍiaíe 11. ti:cell!nté Idéia qüê lhe 
11tf¼tue st11.Uii, dê réstaúr'àr a mo. 
Aàhtula dual austro-hungara. Se
riá. a unicà solução posiílvel para 
4S ptoiiiefuti ~nübiâno. Dê iiulii-
41ier toriná, como óusa staitii ât1r: 
:inát ·q-úe os Hâbsb-lii-g B4ó •iiêiihó. 
.á-ês dá tàça fascista;,? 

Ô ihiiiido 1nteirô íiàbé qüê à lnis 
~~i<átrit zíta. e o Aliiúiduttue ótô, 
iiéu ilifü,, )ltmà.ís i>à.êtuâram éorli º 
i\úlSíf!o. Que os nazistas contfsca
raifl ~ os ieus bens, e que eles 
tn'ólli'lôii ~ •iram obrlgtidos a til~ 
gíJ., éÍíitnte ·4a tiivaal\ó, liido dnar. 
;116 no:-'ca:nadl. 

eotíái:k:ê fj'ô,~f~l ·*'~~t_ -a.ill!lm a 1'ft•a.e1 .. , , . . ._ · 
·"' .. 

· li:ill.--mà.teria c:le negaçll.o evidente 
~ ~ ~~ qilê íiailiúiia 

ex.:,ede a esta. 0lz Stàun.; •como 
' é sàbldo, . apenas um j,artldô dom!•. 

ha ;ua InilnteHá, o Partido Traba
lhista; e os partidos da oposição 
viram-sé privados do direito dé 
p.artictpar do governo, E' a lato 
que o sr. Chúrchlll chama de ver0 

da.deli-a· ciemoqr~ia? Na Polonla, 
Rumanla, Íú&-Q~ÍMlà, .B'iiihr\á ê 
Huhgrln., estão no iõvernô blo'Cos 
dé vários partidos, de citiatro n 
seis, e à oposi~ão, sé têm carater 
1eal, é asségtiradó o direito de 
pàrt!elpar do· gov~rn.S. llolas a lssd 
o sr. :ChurchiÜ chama de total!tas 
rismo,. t1i-àiúa · e· doinlnto da torça. 

••• 
Slm, chàrriâ., e com razão. Por-

que o mundo Inteiro sabe que sE! 
trata ai de mero· jogo de palavras. 
O que ê esse •carater leal" que 
Stalin exlge para que as oposições 
tenham direito à vida? Ele mes
:ríto o e~pltcou rinrii' topko que 
ti-â.ii~revernos Pôueo áelfua. E' ser 
afeiçoado ã URSS. E' ser comu. 
nistâ., .,;11 simpatizante. Se não ba 
este Hcarater léal~, este ptoposlto 
de servir com •1ealdade" os objé. 
tlvos sociais e dL1>lomatlcos da. 
URSS, iaão exbte oposlçã0 com dl• 
ro!llto á. vida.. 

• • • 
éi>startamos dà tâ*êr a stalln 

ufuà pergunta. 9e· BÕ ê . dêiiiooi-à-CÍ& 
um regime governado por melo de 
coiígo.qõ'es partldarlás, êôfuo pré. 
ie-nc1e ele süstêntar iiuê à ÜRSS ê 
nma dema\-êrà-dta, quando ê i!u6i1co 
é oricfai qué .os êiànninlstké Mo ad .. 
mltém 1>ã.Htcio il& otiààh:Ào ira 
Russls.? 

• • • 
:fü com tstó énéêrrãmôs os êo. 

mimtarios de bõje. Qüâ>ndo âã re. 
vela tão claramente a lnexlstencia. 
4e quaiquí!r propoliÍto dé llsúrá, 
concordla, holié.stidâdê, ê ou iiliõ .;, 
verdade que se pei,cebe que o mun
dõ caminha para no.,a guerra? 

''LÉGIONARIO" ·· --· ---.·Tnr r·-rw·-,.• 
r i>Evfi DE Tõi>ôs 
os . óAfijj.içõs 

Ruberta. . .. ,., d~- a Universidade 
Strasburg~ 

A Üniversid-ade · cie · Stfasburg.o· 
(AlsáCià)' qtté âürãiite à ·guêd-a tk 
nha sido trànsferida d~a· G:leffucht 
F~ ~<ii ~~ mw.a-

(êonciusio da ultima paginá) 

é füãés. Não cantais, por ventura, 
orgulhosa e. alegremente, na ulttma 
estrofé dé tósso lilrio: 

"Assim, filhas multo ain.adaé 
Ba Igreja nós seremos. 
1!I álguili d1a .a cara Pátria, 
Bérii si>rvlt- nós podereriiooi i, 
Já que na. mtiiher, na mãe, o po

vo italiano encontra o gegredo de 
seu vigor e a força de sempre re
erguer-se dà., crises é quedas, APli'
cilndo0fos. ~Ottib já O fazeis, â for
mação destas moças e mães italia
nas, aptas ~ . clispostá.;. a.ô cumpri
mento dos deveres ele seu eshido, 
f0rte8 na fé, generosas no sacriflcio, 
ô ~sso zelo atfügii'íi úfu tifu nobi
Hs,i.Jmõ C:e ativieladê eaHlativà. e éo
êinl. 

II . ...:..: Meréce~vds á..lh'cl,a nl'.>S.Sê Vi: 
VÓ lôuvôf à. '' realizâçãd pfütlca" 
c!e!ite zelo, rio <itiâ.1 resplàncl~e . o· 
Hii-tfadrtro avostolitaó • o trabâlho -
cii.rncteri..stkô dá itútêrtticri. é)dh,tre
í/-àçfio Mdrianâ. ,Betíi sa}j:êmós .. que 
iíl'lll ~ffii:ife é fâêll, n ê~ttid.anks 
hrillêiWas. torríô desejai~ ser, ií,llar e 
<:Omblnar \\~ êltigências, sempre 
c-r(>~('{'nt.~. de VO!ÍsÇ,S êstudÓS _(;Offi 

tão, ,i!'-f.rihdioo,1,1: târe~a ~ê am_qr .. E:sk 
trabiiiho fidire de. v0ssa .Parté,_ com 
b:1srante rre<tuenêiâ, pfJvâç ~ e 
refüificfü; más. à bênçã,ri dê :déus 
~· · .â fosi\a í-1.>éofupéfi.<ia. Aliá.li. a-í:>os
t,ê,li'iélô dê · ti:1.1 g#íie:fó if i>réct!>oo 
é<imnlt>füP.ht;.; r'i vos<iá órôpfü• for
f,'lçíí.ó r,\Pfi{,ifÍC!\: (lnnfere•V0$ 9.m
J'lfÍ. rnârl)it'ezq, ele . esipirltô ê éXÍ)e
rl1>nciâ c1â_ vlcíiit ~hrt~õs ... ~-. c_ainJ-. 
riho. é VO!> fai PPnetrár hJJ coraêao 
cio novn com malof se<.füfot:i~ e .na~ 
frrali<b.Je. \lo riue poçlirléls . obtl>r 
{'lnPnii-;: n0-r rnMo de Uvrds .. õu .. de· 
pr,.lecf<oq de j,lcetis e Urlfvênald~s-

E , '76s ... 1óven, A ;,rehnl7,es, ó1:lJ~td 
r111<>fi-l, ,.., t9i-,t,., rH<ivM~. ""'·"" rP
t,;-.,h,,.,...,1'1<>~: 11óh<ií-v,;s docil\'thtsnte 
p·plqr; 1>nreriti1>l "'im';fregnar-v'ls mn· 
t11<1rriant,. ,1n v,n-r,Íq(léli-6 l'~n1fifo cté 
f1n,Íll<i tMhf'lll-JqÍ _ sAbri>. v6~ . m'P<>
tli~.S. rlP mlihi-li:'1 a noélPi-. ilin <1h 
fvil' Vnl'!Sfl ,.p,;._ !ihi,tlf ll-OVâs OOIT!'D!'l • 
t-1,Plrf};;i Í" cniahr<r~r (?Offi as que no• 

'i-" ,;/1,;., vb~~"" in1las. 
. TMM . enfim; orgufha!;'vôs s~fitas 
riwnfe ctl" sf!i-dê$ verclapet~ flll:l'lé 

. r!P l\l!"nMR! no hmi!o ~alma .. a Ela. 
vtr~Mn ím<1culmh. M1'e dé ~ é 
r1;; ameii': vos récomendariloR: .Nós A 
ltivcwntfios t>rtl vosso favor Pe)a. VE's· 
ia rhra. neto v~o futuro. E, em 

· p~1in1" dl:>"il11à ·tro4t>ro~g; ~t~~o .. 
"""~âPmfl<i a v6,a, ,,_,sim como a 
f&las P.'Í mle Vo~ f'Stii.-0 unlàai!í M 
jj i'>!! n ru y,ell-:, ~ão; e ás vossas 
f!Hnlll<ls <i Nossa paternal Benção 
Aj)oot.oltcia". 

••• 
:Í)éiinls M thlf â ~çl!.Õ ai:AA;toll

f'<t n Ri:intô Pit,Ü-e i'ecltdu o ,. Ancre
Jps" f>ofn t.o<'iãs às pteserttes, Em 
l'P1'rl!lc1a. mimteve-Sé átifüm txsmoo 
€ffi páf;ernà] p<11/<~fra CÓID 0~ dJfP• 
ni-Ílf-1:'f:1 PTUno~. dlflmh°do p-alavta., de 
enrorn lo:,mf:'fltd i:iâtá c"om a~ ~lve:-: 
<i<IS lnli"lnflvas. énni Q1:1~ Sê ~ !'TI· 
MrittêéPTl<lô ~tê t1óf~t,. atinsto~ 
j,:,J"•i d"s t<:m~gü~t'it's Femininas 
"" Roinà.. · -~~----'---.,.--
A Marinha ~fo Vaticàno. 

nesproviàe é Papa ti.à M:ar!hh.i 
que um dia dél'endeu solfrà ô Mi!
dilerraheo a c!vlllza4ão, o "Stella 
Ma.ris'• ê hoje seü untco navio. 
Todés ds m·eses afo:i.v~ssa ô Atlàn
tiêô p:i.rà escàlar no Brasli ou na 
Republtca Argentina, tremulahdo 
no· !!ett i'tiastte o alegre pav1lhÀo 
pápal, pertador de censoíó à inu• 
meravets eora4~es eniutadoâ péla 
dêi!ltttaça e cie alitio a ia.rés dêa
teifos pela reme e pela mlséHii. T'o
da a marinhagem, junto éóm bs 
dêmals oficiais que não pàssã ae 
!u~renta hon_ie~~., ~e ~u,ne, diàrla.• 
mente a bordei vara rezar e Sajito 
roilàttó ê rêc!tár ,Plé'dt;sâfuênte as 
brâi;ÔéS â!t. mãruiã ~ fiá iielté •. 

ô 
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.Pelo Jiteàor .P~ 

As forças de ocupai;ão creart\m na. 
Alemanha uma neva ptoviincia ..... 

Rheiíàilia 0 Í-lessé-Nàssàú1 = tuja 
êapitàI vai sér KÉlbfünz. Tamlieüht 
cídild~ Aê tr~yerê_s_ pei-tefü:iê á _dêva 
proviri'éia. O pfê~idê:-'tfe cio gdveríio 

· da .novà prôvineia ê ô e,:,dl!t,íilado. 
êatoli:cd Dr, Guilht>fihê E!ôd~n. A 
maioriít âa piiJpula~ãi) tla tiôta. pHJ. 
iii:içi~ é ~.câ. 

inquisiçãe daquele mesmo de Maistí:e; a .quem tanto admitâ.-vá · .e 
cujàs convicções ifarii1nnvà tão sincêrâmerite; -' •·. 
_ _:A molestia o Bnconti:o_u _calmo e resignado, Seus ,parentés; sêus 
amigos, seus propriós médicos admiravam ª· séreilidade com que 
enfrentou a situação.. Uíitá seretmrnde. t:lfo!uiida ê iiâíi:irãli . na 
c,rual não_ se notavam os movimentos contrarios quê o ~is1ro i.nsP,lra. 
por vezes a naturezas até mesmo das mais elevadas. Jêse oustávo 
pareciá lgiiorár quí:' se. ífüdesse tom.ar diáiite do üiai uma atfüide 
menbs tranéiuil~ é corajdsá. 

datolico tlé domUrihão diaria, foi logo após receber c~rto dia. o 
Santissimo Sacratn1:>ntb, tjué !Tos~ Gustavo sentiu o primeiro sin~ma 
do, 1!J-ªl que o levou: yoqtinuou a co;inungijt diariamente, e a ínan• 
ter np leito ioda .a sua Vi.da de piedàc!e habhuaL . 

Com isto,,estava prep~.ràdo para o desenlace .. Não parece que 
José _Gus,tavo t~ntla_ pe~c~btdo que_ a ~orte .se fl:P.rõximâ.va .. Mor;reu 
em t,ott~os mint1tos. Qúantlb séli Anjo dâ Gttàrda aPresentou a 
pç1:1s .. sua bela a!ma, el~ . ainda · Ievav~ a ~nica da absoluta pureza 
orittinaL. _Nest_e mbi.n-fü1td, {)reparetl-sê o higáf pàrã ürifa n~ã füz 
iiô, i"J_rfu~fue!itô eia _Ig_r~ja gl~~i6,sa .. ~ ri!5s, qué o est:,erames segúi; 
alg~m dut para a etez:na bemayentutançà, neis CO!l$êlàm.l:ls tlé §Ua 
pertla, com a eerteza dé que terêm0s O j1pditi de suas brà~s. 

* * * . . 
Assifü 9:lie Sé divullt<fü ã noticfü dê fà.leciínént'ó dê Jósé Gústàvo 

c:é .souza _Quéi_hlz, éoriieçaraili a. afiuir â~ .SafiatoHó Sàhta tlfüz n'u
ri.H!t9,sâs _pê~sóas. ,· ~fitrt\~ias,. n~~~l'.O~~!L~I_é~entô~ ~e, dês.taque no 
c_I~ro e ~o }ai.cato e;:ito,h_co1 ~ue !ª~ pre~ta-;: ~~ ~esé aust,a-ye su,à ul· 
tuna holl}enagem: ~ se~ s~pult~ment.o:se ver1f1ceu no eetniterio tlu.. 
Censolaçao, ~m J~z1go de famiha. F~:ir à êncoril.endaçãl;) . ijij $eu 
corpe o Revmo. Sr. Conego Luiz Gonz_tt'gá · dé Alrii~idà Vlltafid _ éle 
~a~tà_ Ceeilia1_, Pa~equ~a em qüe José GU~tà~6 fésldiá, e 'qtle ássidtta· 
mente freqttenta\tâ antes dé adeécer. :~ · 

• :{1. __ ,Miss_~_ .ct@ _set,!fho d.ia têi fezádà --~ .Mãtrii tle. sàntâ._"êeêma. 
á?. 1p,~? Ji_qr~s Jlb. cl~ lll_ PP-,.~elld~_ seléJ#,~~il#:~1'i.taµ~~él)~ltr~ 
M1Ssas., P~,los ;Revf.rios._ s_rs:~Ç_onego~ L~-~' Gon_z.aga ~e Almeida, fflí:. 
tonio de casb;o ~ay~r. ~ _ G~z:aldo d~ M~Jo; T:Tmá destás M;Issas ft>i 
rezada a pedido do "LEGI0NARÍO" ~ . , ·· . 
-.,,.,.,...,.._,,.,ff .. ~...., '"· ......... - •. , .... ~,,-,_,. ·-,.~~- -~ ... --- . ..,· ~-- .. - .· . .) ........... : ·~. 

Chegãrn em 
doij 

bttvf~~ às 
C:ardi-ais 

(Conclusão da 1.)1 pâf!fna) 
S. :lfühcla. r"tir~sêhtarâ. à 1ui:iul
ât&ces3 diê 'síiô Í'>ihilo lima cciitils
são constlh1làa de conêios do éa
h1cto Nl:etrôpôÍ!táho ~ Saêêrdotes 
do óeto ciiocesãne. <;> doverno .. do 
Estado d.é Sã.o Pàuio será. repre
sentado por um secretario de Es
tado. 

CHEGADA A S. PAtrLO 
O navio Duque de Caxias condu-

2lrá ô sr. tardláh com si.tá édrrli
tl ~á, atê Santós. Nessa cicH1.dé; s(!
riô pri!ilhtàas grmíd~à homênas 
gens a S. Emcla. que, em seguida, 
eri1tl4rcará jiáta 's. Paulo. 

Na esta~ão do Braz das. P~ R;,. 
o c1:11endo Cábldc:; :Metropcilitano; o 
Remo. Clero, ó Goterno dó E~
tado i! élementoâ bfielais aguarda~ 
rã.ó a chegada da Em.o; Silr. éar .. 
dlal 0 Arcebisí>o que sefâ acompit~ 
nha.do por um cortejo de autetno
veis atê â praça da Sé. Na esca
daria dâ catedral neva, saudá~ 
rãó S. Emcla;\ o Exmo Snt. Bi-••. 
Ahrâão ~lhl!lre, ·Prefeito Muitici· 
pà.J, e o Exnio. :Revmo, ànr, B. 
Manuel da suve!ra D'Elbé)ux, BHt
po Dio~~iíani, de -' R,tbeti'.ão .Preti1j 
qu~-falara; M1 i,,oJíl~ ele.$1.:p~cepado 
da · Previileia Eeli!\sl~ticà ,.ele S. 
Pattldp:ii<:I!- üélngBa~o.-~d.e·uie.u. d~· 
cano. cL:!½liil:mo •. : Revfuo. c;:fnlt. D. 
Antonio :Augusto de Assis, Arce-

blsfl&•:SlspêS de iali&ttcal:iab -
Nó âia Hnêàlâto à chUattã 13, 

Emêtá. êt,Iebráfll a sfã. Mtssã nã 
Catl:!di-aÍ fifüvlíiôriã, ãit 8 lii:lm ~ 

A•s l3e,sü hem- ni:t ~Ufêa 
Abacial ele à. Bento: com átilstêíi.;. 

,.,. 

éÍ& :~b &av~rna til! s; :etü1i), · aüto· 
r!dàdes civis e mllHâres hàverA 
â'di~'iíà •l'i'e Dlfüfh ;,_ ofü;t&dô pêlo 
Exmi:i. :kevmo .. sni . .t,. Paulõ õe 
Tar,âo camt,ei!I, :eispi> B10eesiú1e de 
Crttrtplnãs; Fà°rá. a brà4ão cengra... 
tula.torla o Revmo. -Snr. Óo~ 
dr~: Jesê de dastro Néf-y. · 

_:ffüt si. is 20,:iiJ h&riis, hà.verf, 
ses:,ão de gala no Teatro Munlcl·· 
paÇ promovida pêia Aí;iãó Catou~ 
éã. ê i>e1às Feciéira~õ~s Jàs Asso .. 
,biaç,11~ ;R~iH#oSáà_ ~~, Àtii,úidfoéeh. 

Em à1a ã. ser ciesitriado a sJm1-
nar10 Central prestará. ~lene h0<> 
rli&naiém. a{I Em.o~ ar. bardUU. 

S@rn~ô S~treíQ Améri®iQ. 
0s EstàiH>s t.Tuicles plàn!é:iiilií b Cj

táteléêimeiitc:i aê um gigi:Ultcsco 
Settigo · Seeret~ 1:!üe exei-eHâ suas 
atiywades em·.1odij . \j. í:íi\mdcl em 
e~fonnldade cdtit às · ti'têessidades 
teàls'-de fra "a~i~"~ e iutOt: 
ae~tes 111a:.1es' é! õ Gén~ J~ Ma
.MaghH.i<tí' 'i:tli~ !M:etieu. áiiJ.~·~$"al 
B m · Bi:iMv11n · ná clü-tilfãd ·dij · G>íµcc: 
ijf Stfategie' ·. $Efviées :: ,,,, ,.{) :nova 
•· Httélir~ttee · Sehleê" téri:11 asp-ec~ 
fó' d~ ttfuâ \"éÃladêirti'"·êSrg<aitizà.çáO 
l!tibtéffltfieã; cuj&s .fuéllibt6's,~til':'ce.. 

· rã~ eüttàs furt~tle§ -~ siittnaa,:~ 
neg-'dêlds ê d1, governd é. 6~iii-êôhhe. 
cerãô ó ehefe i!lésté Sen-i~1:1 S'ecre
tó. Tàhibéni .. .nã~ seritL~i~!-t!Wos 
hdtidás sábté it vl!tJjà ~fsta ~ni. 
zíi~~ dii. ijuâl ~iibs êffi;l~ dos 
Éitàdói\ tJ~. esp~' ~ ntio
!ld aúxlliô piúa ,r pí,liífü tttffior. 

. ~ .· . . ' . 

SNR. fA981NANTI. 
Ao fazer têêlatnãçÕês, tefijiiíiu eu mu"' 

dantà de~ éiidi!rêço, qüéfrã êil~-itõs .il _ ~dê
li!fo eempiete cobferme · aêh,8- impteimô e.na 
ifiãi'geffl do Sêü jui'tttti inelttai.te o Ã. ~ ·· 

d@ üm nüméto, àfffil de têmatmos ~é~dtrt.ai 

.... ,. 3. · ... -~ -... & ... ·-·m---.. ., ............... , .. ~ ~-- · -· ........... s ,.., ., .• ., ... ,~ ' 
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O Papa e as Congregações Marianas femininas ~esta secção, inatalada no "Rayon" daa 

Senhoras, t.• Sobreloja, apreNntam~a 0 

1ue há de melhor e lllaia ,variado. e1;11 apl\N

toa ele coatura e acasaorio• ele tou.caiclor; 
Santidade anima 
lado providencial 

e enaltece aposto-um 
Jovens 

O "Osservatore Romano" de 2-3 
de Julho de 1945. publicou a se
guinte alocucão papal cuja tradu
ção transcrevemos lia "Estr,•b. do 
M0 r'' ( M:arco ~ 1946): 

Num dominf"o. 1 ae julho de 1&45, 
1) Santo Padre P,o XII recebeu em 
auctien.cia dois grandes grur,os de 
maças. pertencentes á "Obra de 
Nazaré". Era um conjunto de 
c-ngregaçõC'S Marianas Femininas, 
fundadas em Roma com o fim de 
-prestar as~h;tencia 1digio,sa, mo
ral e cultural ~s ·a.pren.liz.es . lle la
toratorios e ás e.mpr_c-gadás LO 
eo1 n~rri<l . · · · · 

'I'rezenta~ estudant,;s, ~ongrega
tas de Maria. é outras tantas mo
ças;· ffi.l."s pupilas, tambrm el_as êon
~P."adas .. t1Jmar:>m part.e na f!lial 
homenagem tribu.tada ao santo 
Parir.,. f"hcfhva a car;ivr-,.na o ij,. 
P . . I.,ino Tomé, .. s. J., acompanha"'º Peh R. P. Henriaue B·>ra.,-;li S. 
J.. Diretor Geral das Congi:ega-
tõ!'<; !'~'lriana~ da Itália. . 

,, "Ste~ dois [ITUDOO '*' uniram 150 
tnE"mb""S t1,i. Juwntucle Feminina 
<!a Ari<o c~tolka de Viterbo. apre
!IPTihirlos nelo R. P. João ·. Ardua. 
dos Menores Conventuais, Assisten
te .dkcesanô. 

Ao entrar na Sala Clementina.,' 
tmde se r~al!zou a au<'liencia. o su
:r,,o p~ntif!ce fr,i· acn1hido debaixo 
CI~ calcrt,saa aclamações. 

Sua Santidade, nas palavras que 

NOTA: INTERNACI_ONAL 

para 
<iirigiu ás congregações Marianrus, 
quts animar os esforços cristãoo de 
uma obra de tão grande alcance. e, 
ao mesmo tempo, indicar o cami

·nho i,egurti para alcançar tão no
bre objetivo. 

"Antes Je recitar convosco. dile
tas Filhas o "Angel\ll,l Domini" em 
honra a vossa Mãe amabilissima, e 
conceder-vos a Benção que, hoje, 
aqui reunidas, viestes Pedir. não po
óemos deixar de dirigir-vci;, breves 
paiavras. afim de manifestar-vos o 
n0sso grande apreço pela vossa obra 
e o vivo desejo de que a tão felizes 
inicios correspondam sempre no
ves e incessantes progress<is. 

I - Antes de tudo, digno <'!é to
do louvor é o vo.ssó objetivo: con
tribuir, em tudo que de v68 dePetl
de, oara a. defesa da jovem. para 
a confrat.ernizacão das clasSE".s so
C'iais. e formação das adole~centes 
de hoje. preparando a..'SEl!m á soe!~ 
ãade religiosa e civil de amanhã. 
rorajosas esposas e mães de fami
lia. 

nefesa da Jovem. Que obrá mag
Plflca ') de· primeira necessldadr, 
num<> éPOC<t em oue, morm')nt"' nas 
PT!'tl'ões metropolPS. as ciflculdades 
da ·vid!! e. nor ve:res. a Propria mi
seria são obieto de odiosa e cri• 
rnlno,.a rxnlor<1rilo. com o-r~n<'!P '(){'· 
rlo:o P dano para a inOO!'ncia e 
,Prrn!A,i<le na iovem! E'. nois. papel 
de anjos da guarda o que exerceis 

O o~jetivo ~a amu~e russa será a guerra 
i 

" Quando o Sr. Beveridge, em plena guerra, publicou o seu 
plano de réfol'lnas sociais, que tantas simpatias suscitou, o radio 
alemão teve a in1prudencia de comentar que, se o plano rosse posto 
em p1•atica na Inglater.1;a, a invasão desta pela Alemanha se1·la 
desneccssal'ia, 11,1ols o nacional·sociallsmo teria substituldo o regime 
liberal inglês. A irradiação foi uma agua na fervura do entu
siasmo dos soc.ialistas ingleses. inimigos do internaC'ionnllsmo co• 
munista e amantes do nacionalismo patrlo. e o plano Be\·c1·idgc 
,oi sepultado. 

Vieram as eleições, mais livres do que nunca, e o Partido 
'1'1•abalhista propôs wn programa de governo ic rcfol'mas SOC'inis 
que mostraram aos gon~rnos esquerdistus e ao Sr. Beverioge qmi.o 
atrasados e. moderados esta,·am em rel:.lt'ÜO i epoca .. O Sr. Chu1·
cbill. neto do c}uque. de', l\Ialbourough. e eomo tal, membro da 
111!\is alta. :aristocrada b'ritanica, prerenlu 6CUs contel'ranC9s 'lUe. 
o estado socialista para ó qual a Inglaterra caminhava, não pout,• 
ria· subsistir se1n o0 amparo de uma policia totalitaria, uma Ges· 
tapo, uma GPU. o ingir~ do po\·o, o homem que. lutou uu.r~mte 
cinco ru~os contra nazistas f1mátieos e os ,·enceu, e que esta,·a. sin• 

· ceramente desejoso de um mundo livre, demoerati<"O e amante da 
paz. ou por outra, de um mundo no qual ele pudesse conservar 
e usufruir o seu imperio, respondeu ao seu lider que o Piu-tido 
Trabalhista seria cerceado e moderado pelo Parlamento, ·no qual 
haveria se~pre grande. numero de conserv.adores e. liberais, ciosos 
(la,; reivindJ.ca~ democratieas. Confiante< neste raciocinJo, o 
povo deu a vitol'ia ao· l"a.lf-ldo Trabalhista. 

Até agora tudo parece confirmar estt> ponto de vista: o pro
grama trahnlhistn t('m sido posto em lllratica multo <'riterlo_sa e 
lcntam<"nte. a oposição tem contado com toda a conslder~çao, e 
atk o Sr. RE"vln ao contrario do qnc todos receavam, nao t<"m 
fraquejado E"m r~lnção ú -nus,:ia. ou pelo menos nilo tem. sido mais 
fraco qtrn O seu cole/til, B)·rnes. Eis, porém. que entra em cena 
nova o inesperada '(Jttestão: hnverá 110,·a i:·uerr·a? A Russiu t<'m 

0 ,~i ··ilmido a granel provoea<:ões entre todos os sem< vizinhos, lran, 
Túi"]iiia, ('hinn, etc.; respondeu de um nroclo brutal nó discurso ·ct0 

ex--lii!er br•itanico. 0 homem, que por tudo, encarna a Inglaterra 
e 1,, é ~stimado por todos, inclusive por s<"us advcrsnrlos; _todas.·.as 
dc<'lnrncões de seus homens de governo frizam a nccessHladc de 
um ;.en.rmnmcnto d<> já armacllsslmo Exercito Vermelho, e assim 
por clinn'te. o que admira nesi-as provocnrõcs so,·ictlcus é que elas 
tendem. por sun crueza e injustiça a irritar ao mais ignorante e 
pa~nto llomem dn rua. ·. Dentro etn ponro. a continuar a Rltnac:ão, 
o hom<"m da rna inglt-R, o c-idadão pacato e cano-ado de guerra. 
sairá á I'ua (')amando vor um lhler que. como Churchlll. o l8'·e tá. 

' vttorin nessa nova e ultima guerra .. Certamente ele clamará f)Or 
Ctmrchlll. mas Churchill já conta setenta e tantos anos. e muito 
possivelmente indi<"ará outro. F:sS<" Uder da terceira guerra. s<"ja 
Chnrchill ou não governará e <llrlglrá a guerra rontra a extrema .. 
esqu~rda com u~ ;o,•<"rno esquerdista? Certamente 'Dão. Ele fará 
o rei dlso-olver o Parlamento com o aplauso nnanlme ·do povo, o 
qual passará a viver com um programa socialista, como um dita• 
dor parlamentar. e sem uma ordem democratics· normal para o 
def PnilE"r. . . 

E' bem de ver que· esta evolnção se torna forçosa á vista da 
~""idacle da .sitmH;,-.ão ·intcrna<"ional. Dirlamos mesmo que sem <"la 
talvez a Jnglnt<"rra ni'io "E' i:;a.Jve; rerele com ~sso a democraMa. 
C)uMn i;?:1tnha? O· romnnisu:10. que encontrará por fim o deS('jado 
JIN"t~i:to Jlll,l'R _a<''u.sar ,·de nazistas II todos os ,:;eu" adversarlos, e 
118 1J,~11Jr:tr C'otl"ló -a pl\lac'llna da. luta lllllndllll C'Olltrn Rf' <litfllhtrfl!O, 

E<:st> ~~O- d<" .rolsns (. tiío ineiltavel lfllll'a a inglaterra se 
... ,~~r salrn_r-~~-~· e·_ tão t•onveniente para a Rn!!sln. que é o caso de 
,ergnnt11r ,;e nãi>. ·.,. ('S"<' o Y<"rdaclelro ohf<'tlvo da pcrturbaç-ilo em 
• aa amollÇAS eoVieti<m& trazem o mundo. 

~s 

1 

1 

em pról de tantas maças, que, xnai 
deixam o colegio e a.inda sob o této 
paterno, vêdeq atiradas ao tempes
tuoso turbilhão do munõo. 

AProximação fraterna das clas
sa, sociais . Quão suaves e benéficas 
ressoam estas palavras aos ouvidQ$ 
cristãos ou simplesmente honéstos, 
e como diferem dos gritos desco
medidos de ódioq politicos e riva
lid~es socia!e, que, no momento, 
saturam a atmosfera! 

Preparação da jovem para. os né
V<>res aue a esPetam "no proprio lar 
domestico" .. As· necessidades ,dSI. 
existe.nela obrigam a . grande nuqie· 
ro de n1oças,

1 
desde· a adoiescencia, 

a sair . fota . de casa para trabalhar 
em escr:itorios, em Iaboratorios. cu 
no comercio. Julgais, por :ventura, 
e~ta . pe,:,nanencia fóra do lar uma 
preparação ldéal Para o futuro de· 
sempenho dos déveres de esposa e 
de mãe? ou. pelo contr.ario. não 
vos parece um Perigo, dctlde pro
vc·m. ainda para as inals sensatas, 
idéias. ambições habitas é . incli-. 
nàçôes; que !lf' tornam incapazes de 
apreciar devidamente o tranquilo, 
mas singelo e grave encanto do 
lar? Este. pouco a· pouco. Tal sen• 
do considerado éom" simPle!! oon
to de pasagem, não 1h,es despertan
do mais o interesse e amor. Em 
se~uida. a lmaginaçfo e a sensibili• 
càde entregam-se cem faclllchde, 
de Inicio lnocent~mente. a sonhos 
de um futuro fMcinttnte, a afei
rões. a esneran~as. que não deixarão 
de 51• tornat forçosamente v1s ilu
~ões. Então. com o co}'.ação par
tido, e O espírito defilludido. não 
mais irão. com entuslacStico ardor e
frescura jovii>l. ÓCU"l!r seu \:losto 
mim lar modesto. Que dlzt>r. pois, 
,H101,,.1as. cuio contato com a ccr
rupção cintcà e requinta.da de ~eu 
m~lo. canf'!l.das de uma resistencla, 
a principio ~!'nrrMa: depois ea<la 
vez mah frnrn, acabam Pc,r surt1m· 
hlr no rPsPPlto humano. á curl.0-
ic:i,1 ade, âs más lnc1inneõc3 '? Del
xam-sp Jevr\r n,>la f~lvolinnilP r,,
tenrlenc!ns lnbrica-, ou s<> condenam 
!t umn vi,H1 nP c'lissinqção e de 0 or
r1Pm. nn pmbrlaquez do luxo e dos 
fr, 1=s pr"""rE""-

Om. vós. n\lpt<rn filhns. conce· 
hr,c,t."s "' rrimerq.st,,., a rpalh:ar o 
nrrmoslt-o c1P ccnrlliar com a vida 
e-<t.erlnr r1':'st·" s vo">sas Irmãs !I "11'.l 
PrenarM'~ ~ ti\r'1;"" e <>qplr1tnql. 
para OS fnt11r,-.s d<>V<>re<. fü• esl)O,s9.S 

tConclue na '7.ª pa.g.l 

Novas a~reoatões 
~e CC. MM. / 

No dia de Natal de 1945 foram 
agregadas á Prima - Primaria 
mais quatro Congregações Ma
rhmas do Brasil, elevando-se 
assim a 82 o nµmero das Con
gregações agregadas durante o 
ano passado. São elas: \ 

RIO DE JANEIRO: e. M. ije 
N. Senhora ôo Livramento e S. 
Joào Batista, para homens, na 
matriz do Livramento, da Capi
tal Federal . 

LAGES: e. M. da Imaculada 
Conceição e São Luiz Gonzaga, 
para moços, na igreja matriz de 
Côncordia. 

PELÕTAS: C. M. de N. Se
nhora dns Graças· e S. Luiz, pa
ra rapazes, na igreja de Arroio 
Grande. 

URUGUAIANA: e. M. de N. 
Senhora Aparecida e São Luiz 
Gonzaga. para jovens, na igreja 
má.triz de D. Pedrito. 

~ . . . 

Linhas p a r a coser, 

serzir e bordar - Fi

tas métricas inglesa$ 

- Tesouras para COS· 

tura, unhas e mani

cure -:-- Cadarços _:_ 

Ag-ul:1as - Alfinetes 

- Botões dourados, 

fantasia e de madre~ 

perola - Elástico de 

varias larguras ' 

Colchetes de gancho 

e de· pressão. 

Jogos de agulhas em 

aço e galalith. Agu. 

lhas de tricô inglesas. 

Alfinetes para cha

péus. Retrós etn todas 

as côres -Travessas 

para cabelo - Gram

pos intisiveis - Fe

chos "zip" - Chum

bo ,a metro para ves

•idos - Elástico para 

franzir - Lãs para tri

'!Ô .;_ Dedais - Ovos 

p ar ll serzir · meias. 

CASA ANGLO-BRASILEIRA 
Sucess<,>rlil de MAPPIN STÜRES 

Uma agencia de imprensa sueca anuncia que os russos transfe
riram da Alemar..ha para o museu de arte dé Moscou um grande 
numero de quadros pertencentes a museus alemães em substituição 
de valores destruidor, nos muséus de Leningrado, Nowgorod ·e Kiew 
pelos nazistas. Entre os quadros que foram para a Russia encon
tram-se a ''MaC:onna $ixtina" de Rafael e aiguris ·dos mais celebres 
quadros de Rem1;>randt. · E' sabido que os bolchevistas,· nos primei· 
ros anos de seu governo, venderam obJetos de arte para o estran-
ge.iro para financiar os seus planos políticos. 

o caso Katyn 

No dia de. Reis, 6 de janeiro 
do corrente ano, foram agrega
das mais estas duas Congrega
ções: 

No ano de 1943 descobriram os alemães mais de 10 mil cada
veres de oficiais poloneses. A propaganda nazista divulgou que es
tes oficiais tinham sido massacrados pelos russos. · Em consequen· 
eia desta informação rompeu o governo polonês em Londres as 
suas relações com o governo russo. Hoje sabemos por meio de do.;. 
cumentos encontrados em Viena, que eram os alemães que tinham 

. massacrado os poloneses e se tinham em seguida aproveita.dó dos 
cada veres para fins de propaganda e para semear· discordia. er>tre 

S. PAULO: C. M. de Nossa 
Senhora do Monte Carmelo e S. 
I..uiz Gonzaga. pàra homens, na 

· matriz do Carmo. 
CURITIBA:' C. M .. de Nossa 

Sl"phora Imaculada e Santa Té
'. rezinha . do Menillll Jesus, par~ 
donzelas, na. matriz de Santa 
'reteza.. . . 

os aliados. · · · · · 

Instituto de Social S e'.r V i·ço--
A B E R T U R:A íD O S C U R S O S 

As aulas do Jnstituto de: Serviço Social iniciar-se-ão no 
proximo dia 18, ás 20,30 hor~s; quando terá lugar a aula tnau- . 
g·ural, a cargo do Revmo. Sr. Padre José Vara~, ProfeSS()r 
de Moral. ' · · 

Para essa solenidade ficam co11vid~Oli toQos oa .x-alunos 
cSo ~ut'-1.to c1e · s.n* · 8clcdal. · 



\. 
! 'As declarações do ex.capitão 
,Prestes tee.m. suscitado entre nós 
:uma merecidissima o-:ida de protes
~os. _Entre .est,es,' queremos dtstacar 
o cOmunicado do Ministerio da 
Guerra e a excelente entrevista do 

· ~eneral Canrobert ·chefe do Estado 
:Maior do Exercito. 
· O conhecido chefete verme!ho 
acabou pOr confessar como verda
deira a acusação que sempre lhe fo; 
feita: seu partido é uma genui,na 
qumta colu-:ia e ele uni ve;dadeiro 
quis!ing. 

Tirem dai as cohsequencias tOdos 
ios brasileiros cl i_gnOs. 
I * * • 

Enquanto o ex.capitão nos pro
mete guerelhas de parceiria com a 
URSS, a situação internacional pei
ora rapidamente com a confi,rma
ção de todas as nossas apreensões 
~re o Irã. 

Verdadeiramente, percebe-se que 
lo esperança da URSS, é de provo
car de·1tro em breve uma revolta 
no Irã, impedindo depois, por meio 
de um governo quisling, que o caso 
;fosse levado á ONU. 

, Que ati.fúde"fomarâo os membros 
<ia ONU? 

Despedindo.se dos EE. llU-, o 
sx, Churchill deu not:ivd entrevis
ta, em que ele most<la que, se a 
ONU não r-esolve o caso, es,ará 
morta. 

.Morta ela, e mortas as esperanças 
de paz. 

Corram, pois, as coisas como cor. 
rerem, a situação vae se torna '.ldo 
cada vez mais parecida• com a de 
.Munich. Teremos esse "munich"? 
Ou saberemos intimidar a URSS 
evitando assim a guerra ... na fra
ca medida em que pode ser evitada? 

) • * • 
' Um comunicado nos informa 

-· ·-que o governo· brita,,_ico- proibiu --a 
(Conclue na 2 .a pâg.) 
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Preparadas todas a-s Celebra-se amanhã a 
homenagens para o regres- festa da Anunciação 

so dff Sr. Cardial-Arcebispo 1 
Causou satisfa,:ão em todo o Es- .Mota e sua comitiva até Santos, ! 

tado. a noticia da eleic;ão de D. onde o primeiro Cardeal-Arcebispo / 
Carlos Carmelo de Vasconceto.s de São Paulo receberá. manifesta- r;i, 
Mota Arcebispo de São Paulo, para ções do Clero e fieis, embarcando, 
o Colegio Cardinalicio. S. E'minen- em seguida, para. esta Capital, em 
eia, que acaba de receber, em no- trem especial, acompanhado da co• 
ma, esta investidura junt~ente missão designada pela Arquidioce-
com D. Jaime de Barros Camara, se para prestar .as primeiras ho-
Arcebispo do Rio de Janeiro, e ou- menagens ao ilustre Purpurado. 
tros Prelados de diversos países, Na Estação do Alto da Serra. o 
eleitos pelo Papa Pio 'XII, acha-se 
de regresso ao nosso país. A%im, 
o povo de Sio Paulo, repn•senta
do por todas as suas classes sociais, 
á frente o Governo do J<;stado e 
uma comissão integrada por repre
sentantes do Clero Arquidiocesano, 
prestar'1 ao ilustre Antistlto ex~ 
pressivas homenagens. 

D. Carlos Carmelo de Vasconce• 
los Mota deverá chegar a S. t'n.ulo, 
nos primeiros dias da semana (·n
trante, e o programa de recepção 
já se acha organizado. Afim de 
representar o governo paulista no 
desembarque, no Rio de .Janeiro, 
dos dois ·Cardeais do Brasil, seguiu 
para aquela Capital o sr. Antonio 
Cintra Gordinho, secretario da J~a
zenda. A Arquidiocese Paulop,ili
tana esteve representada por uma 
comissão de Cônegos do Cabi<lo 
Metropolitano, de Sacerdotes do 
Clero diocesano e de elementos do 
lai·cato catolico, 

O PROGRAMA DA RECEPÇÃO 

Por especial deferen'cia do sr. 
presidente da Republica, o- navio-
" Duq.ue ... de. Cáxias" --<r~pd~,.p~:= 
Carlos. Carmelo . de Vasconcelos 

Sr. Cardeal-Arcebispo será alvo de 
grande homenagem que lhe presta
rão as paroquias situadas na zona 
d a S. P,. n. Nessa ocasião, Sua 
Eminencia serC.. saudado pelo sr. 
prefeito municipal de Santo André. 

Finalmente ao desembarque na 
Estaçii.o elo B'raz, S. Em. será aco
lhido pelo Episcopado paulista, pe
lo interventor Macedo Soares, ou
tras altas autoridades civis e mill
tares e representações do Cabido 
e do Clel"o. Daí, o cortejo de au· 
tomoveis oficiais seguirá até a pra
ça da Sé, onde,· na escadaria da 
Catedral, será o Cardeal saudado 
pelo sr. Abrahão Ribeiro, prefeito 
da Capital, e por D. Manuel da 
Silveira D'Elboux, Bispo de Ribei
rão Preto, que falarâ em nome do 
Episcopado da Provincia Eclesias
tica, do Cabido e do Clero e fieis 
da Arquidiocese. 

Por ocasião do desembarque, no 
patio fronteiro â estação, serão 
prestadas as honras de estilo a 

· <Conclue na 'l .'' pag.> 

Sendo o ''Legionario", 
.:-~F,'i-1étessilâcl~s'1·'tfêctú::t·. 

''A ANUNCIAÇAO'~ ,l)E TI~O _- VÉCELIJ:O · · 

Revmo. · re. Geraldo ~e rroenca Sigau~ 
cas, impresso na madru• 
gada de ~abád~, Pº: 
esta razão não nos fo1 
possivel dar aos nossos 
·leitores o noticiario da 

···ôs CiliêôSti'~êS~áôiêS~~áôôef râ 
Grande foi a influencia dos catolicos holandeses na politica de 

seu país, antes da·, ultima. guerra·. 

No dia 12 pp.,. seguiu para o Rio 
de Janeiro o Rvmo. Pe. Geraldo de 
Proença Sigaud S. V. D. Da capital 
do país o distinto sacerdote embar
cará a bordo do Cabo de Buena, 
Esperanza, para a Espanha, onde 
desempenharâ, por ordem do Gea 
ral da Congregação a que perten
ce importante níissã.o. Com efeito, 
B, 'Rvma. tem o encargo de fundar 
~ ~ ~ -~Q.i:iari,oa ~ 

Verbo Divino na Espanha e em 
Portugal. As relevantes qualidades 
distinguem o que Padre Geraldo 
de Proença Sigaur tornam-no na
·turalmente indicado para tão hon
rosa prova de confiança da mais 

· a.Íta autoridade de sua Congrega
çii.o. 

De uma inteligen_cia excepcional, 
vigorosa piedade, ardente zelo, Pe. 

~na.-2.a.r>U.l 

chegada de Suas Emi• 
nencias os Cardiais bra
sileiros. 

PublicaremOiS, em nos• 
so proximo numero, am• 
pla reportagem sobre 
este acontecimento. 

Reunião . geral ~os 
Coopera~ores 

Salesianos 
Realizou-se com grande brilho <' 

rom grande afluencia de pessoas, 
no dia 16 PP. a Primeira reumâu 
geral dos Cooperadores Salesianos 
de São Paulo. A cerimonia, que. foi 
promovida pela Pia União, reali
zou-se no salão Sã.o caetano, na 
Alameda Glette, o qual estava con
c!gnamente ornament..,lo. Para re
ceber a visita dos bencmeritos coo
peradores e ex-alunos salesianos 

Uma vez lida a ata da ultima 
reunião o cooperador Salesiano e 
·ex-aluno. discursou sobre o "Cen
tenario do Oratorio <le S. Fran
cisco de Sales - casa-Mãe da 
Obra salesiana". O Rcvmo. Pe. 
Inspetor a seguir tomou a palavra 
l" convidou os Cooperadores Para a 
solene vestidura e entregz. de , me
dalhas de Irmã-O-coadjutor a 77 no
viços · salesianos realizada no dia 19 
pp, no Santuario do Sagrado Co
ração de Jesus. Encerrou a as
,;,emblé!a um esboço dramatico em 
1 ato a cargo do· Grupo dramati
co do Externato Liceu Coração de 
Jesus •. NOs intervalos foram tocados 
vario-s numeros pela. orquestra da' 
'On1ã.o de D. BolllCO~ 

Depois de conquistarem ·o governo, os catolicos holandeses des
envolveram uma política .sabia, razoavel e social. As leis injustas 
foram imediatamente abolidas. , . 

A legislação .social da Holanda, admirada em · todo o mundo, 
é obra dos catolicos. O Rcvmo. · Pe. Schaepman, foi a primeira fi
gura desta obra. Orador de talento como era, incendiava. e entu
siasmava qualquer auditorio. 

TRABALHO EFICIENTE 

Depois do Revmo. Pe. Schaêpman surgiu outra -figura catolica 
no governo holandês, o Revmo: Pe. Nolens (1860-1931). , Como o 
seu antecessor; conquistou o coração dos holandeses. Entretanto, 
o Revmo. Pe. Nolens, era mais uin homem de ação. · Pouco dado a 
discursos, não saia de sua mesa :de trabalhai .· se ·o Pe: Schaepmàn 
fundou o partido catolico holandês, foi o Pe. Nolens quem o con· 
solidou. Sua obra social começou pelo operariado, que sempre teve 
no Partido Catolico o seu melhór defensor. 1 • 

G R A. N D E- ~• L I D E R " 
-O Revmo. Pe. Nolens foi sempre o lider da Segunda Câinaxa 

Legislativa da Holanda. Quand_o a atmosfera se to'rnava,·sombria, 
o Pe. Nolens conversava com alguns ·deputados e tudo estava ar
ranjado .. "Falava pouco, não _possuía o dom da palavra, -entre
tanto, quando se levantava para discursar, toda a Cama'ra emude
cia" (todos, por mais anti-catolfoos que fossem, prestavam atenção, 
certos eomo estavam de ouvir àlguma coisa nova,' original- e. subs· 
tanciosa). Para todos, ele era um oraculo. O Revmo; Pe. Nolens , 
expunha a sua opinião em poucas palavras; falava geralmente d1.1-
rante cinco minutos. Nunca procurava popularidade; não obstant.e 
todos, catolicos ou não, eram seus amigos. Bastava o líder "dese 
jar" e o projeto se convertia em lei. 

VITORIA DOS CATOLICOS 
Desde a morte de Felipe II, ·Rei de Espanha, a Holanda se tor

nou heretica, adotando o protestantismo. Dàta daí o inicio da per· 
seguição contra os catolicos. a· pratica do catolicismo não era to
lerada. Graças ao livre exame, e outras praticas protestantes, estes 
herejes foram aos poucos se enfraquecendo, tornando possível ,, 
aparecimento do partic.o catolico holandês, que pouco a pouco, co
meçou a engrossar suas fileiras. 

Sob a direção do Revmo. Pe. Nolens, o Partido tomou a lide· 
rança. Das 100 cadeiras, 30 pertenciam "OS catolicos, o partid~ 
protestante contava somente com 24, ficanc . .:i as restantes, para os 
partidos menores. 

A vitoria dos catolicos na . Hofanda é um exemplo magnifico 
para todos os países. Apesar de serem minoria, graças á sua coe
são. os catolicos holandeses tomaram a liderança, conquistando até 
o respeito de seus proprios inimigos. 

Basta esclarecer o caso do governo "Colijn", para se ter idéia 
da força do partido. Como este gabinete não contasse com o apoie 
do partido ·catolico. este, pelo seu presidente, formulou na Camara 0 
seguinte interrogação: "Pode o· gabinete "Colijn" contar ainda coni 
o apoio da Camara ?" Não foi preciso fazer a votação, pois, o mJ,, 
nisterio "Colijn"· renunciou·. 
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11s tardiais da Co-
· mllllidade ~ritânica 

LONDRES, Douglas Newton -
Puas ~OD. Bervice - O ato 
4e Sua $a.D.tidade o Papa, creando 
aovos cardeais no. cana.dá. e na 
.Austrá.lia, e elevando o Arcebispo 
)e Westminster paza. o Sagrado Co• 
)egio, deu aos iDgleses de toda a 
Cõmmonwealth uma. grànde e in
ãiscutivel satisfação, O Primeiro 
:Ministro da Grã. Bretanha. e os 
representantes da. Corôa no ca.na• 
dâ e na Austrâll& foram. os primei
ros entre os líderes de todaa as 
l.!ia1!aes a oongratularem-se com a. 
~ dos Cardeais. 

Os Jornais ingleses catolicos, 
ra. concedida. a. estes três prelados, 
eDQua.niO se reg081,iam' com a hon• 
consideram esta. elevação parte da. 
aova tradi!:ã,o do episcopado. 

Todos os três Cardeais foram ae
lecl.onaàos em meio ao labor e ao 
estudo todos jovens de marca.do 
tigor i~telectua.J. :Mesmo o mais ve. 
lho deles, :MODsenhor McGuigan. 
era o. mais moço arcebi11po na A• 
1&êrica. do Norte, enqua,iJto Monse
Dbor Glll'9Y, ao ser nomeado Bis• 
P<> de F'ort Augusta.-, era~ o mal11 jo• 
vem bispo da. Austrâlla.. E~ e Mon
aenhor Gritt1a sã.ó tambem vetera.
sos de guerra, ambos hã.o servido 
nas Forças .Armadas em 1&14~18 ; 
ilesta. forma, eles t=em em sua. 
bagagem uma. vasta. soma de expe
riência que lhes estimulam com• 
preensão maw atilada. dos pl'!)ble
-paat, humanos. 

~RADORES BRITA-
NICOS 

~s eles alem de serem erudi:
$08 excepcionais moatraram rele• 
;tlat\té ca.pacidad~ de administrado• 
res, Monsenhor Bernard Griffln; 
~ de Westminster, vein 

àae zonas industriais da Grã. Bre
tanha.. Seu pa.t foi um fabricante (!e 

bicicletas e Prefeito de Blrmln
'Sbam, Bernard Griffin se fizera no
tar em seus estudos para a carreira. 
Í,pisoo,pal porém, em meio aos es• 
~dos qu; esta.V& realizando, irrom
,,eu a, Primeira Guerra. Mundial, e 
,Jie se aHstou. na. Força. Aérea. Na• 
~ oDtle seniu atê o advento da 

.. !IJBZ-
$l'ias ~ aumentaram 

· ;ua. ~o à,o mesmo tempo que 
.{tllataram sua slmpa.tia. pelos pro
Memas dos camaradas sofreo.ores. 
llle retornou aos estudos no Cole~o 
Jasiíis, em Boina, ODàe tra.balboU 
sob - iD8tlUOGes ~,pu,õeal mns.... . . 

E' amarga a coinciden.cia, más precisamente 
quando acontecimentos do maior vulto nos 
convidam e nos atraem, inais uma vez somos 
forçados a calar, para nos consagrarmos, in
teiros, ás tristes obrigações das despedidas. 
Nada, porem, é mais exigente em materia de 
pontualidade, do que o abraço· com que se diz 
até logo ou adeus. Para tudo no mundo pode 
haver tempo; tudo pode ser remediado. Mas 
se a despedida não vem a toempo, o mal é sem 
remedio, logo que a separação se consuma. No 
domingo passado, despedimo-nos de um amigo 
fraterno: José Gustavo de Souza Queiroz. Fez 
a grande Viagem. Mas aqui ficaram nossas 
saudades, tão vivas, tão duraveis, que para ele 
morrer não significou partir. José Gustavo fi
cou entre nós, pela recordação de todos os mo· 
mentos: "absens, adest". 

Morrer nem sempre é partir. Dizem que 
"part•r, éest mourir un peu". Padre Sigaud 

) parte, graças a Deus para imensamente menos 
longe, por imensamente menos tempo. Nossa 
amizade é tal, que podemos dizer que entre nós 
sua partida não significa "mourir un peu" mas 
viver com intensidade ainda maior. 

~) 

• • • 
Quando, per volta de 1935, fiz pela primeir:i, 

~ vez um retiro espiritual no Seminario do Espi
l rito Santo, chamou-me a atenção um jovem 
J Sacerdote que superintendia o seryiço dos reti-

rantes de modo notavel. Prova de que as pes• 
soas notavels podem fazer notavelmente ainda. 
mesmo as coisas menos nota.veis. Ele era alto, 
magro, de busto largo e muito erecto. Um an-

ki dar pecullarissimo: movia as pernas. s_em que a 
posição e atitude do tronco se mod1fwasse em 
nada com isto. Passadas rapidas e fortes, mas 

·• sem nenhuma agitação. Solas de borracha. O 
fl unico ruido de seu andar, era produzido pelo 
., vasto panejamento. da batina. O conjunto da-
1,, va uma singular idéia de coisas hecterogeneas, 

muito bem fundidas: força, resolução quase 
germanica; ao mesmo ,tempo uma delicadeza 
temperada nos amaveis moldes do . "vieux 
style" com finurás que chega\l'am facilmente 

~ aos e~tremos da subtileza· mineira. A mesma 
impressão dava a voz, muitissimo grave, mas· 
cula mas com um aveludado delicado e por 
vez~ até afetuoso, cujo manejo indicava o ha
bito natural de jamais ter uma inflexão senão 
depois de uma pesagem instintiva e cuidadosa, 
do como, do quando e do quanto a voz se ~e
ria ou deveria elevar. E tambem as maos 
grandes, fortes, mas delicadas e bem tr,atadas. 
Tudo isto, sem falar no principal, que e a ca· 
beça. Uma cabeça talvez um pouco pequena 
para o corpo, na qual luziam olhos vivos, que 
atestavam ao primeiro lampejo, que aquela ca
beça era "muito maior por dentro do que por 
fora". Nariz fortemente pronunciado, vigoro
so, quase militar. ~eixo e boca pequenos, d~
llcados, muitíssimo subtis. Testa larga, cheia 
de pensamentos • • • e de reserva montanhesa •. 
E, pairando sobre o conjunto, um ar de simpa
".tia, dé- bóndade,·:uma vontaã, de agradar. e de 
bem fazer, que era a nota dominante de toda 
a sua personalidade. 

A certa altura, esse jovem Sacerdote me 
abordou. · Passeava eu a sós, por uma alameda 
do Seminario. Não quero dizer 'qual o assunto, 
boje a milhas da atualidade, mas então muito 
delicado e importante. As circunstancias colo
cavam em mãos dele uma deliberação de longo 
alcance para os interesses da Igreja no campo 
social. Ele queria saber como eu pensava. No
tei que sua tendencia era diversa da minha. 
Expuz meu ponto de vista com fran(!ueza. Meu 
interlocutor era desses de que se pode discor
dar sem os ofender, e que sabem opôr argu
mento· a argumento, pesando tão bem os que 
dão quanto os que dá o adversa.rio. Em linhas 
ger;is, chegamos a acordo. Mas ele quis pro· 
vas, para se decidir. Foi sÓ'·depois de eu lhas 
ter enviado dias depoi11, que ele realmente to
mou posição. Per11onalidade firme, mas ho
nesta, que só se rende a argumentos, e que 
sabe que ser eonvencldo por alguem, não .é ser 
vencido. 

Deste primeiro episodfo, nasceu uma amiza• 
de. Ba assuntos que ligam a fundo ~ almas. 
Esta amizade se extendeu ao longo de mais de 
dez anos em· que os dois nos encontramos em 
todas as situações possíveis: da dor e do jubilo, 
da esperança e do passageiro desalento, da in-
~ e da decisão. Juntos. recebemos pai· 

mas juntos recebemos censuras, nossos c·ora
cões' pulsaram . segundo o mesmo ritmo, em 
presença de todos os assuntos da atualidade, 
passamos por tudo que pode unir e desunir ho
mens. E posso dizer que a cada nova etapa 
mais se radicava em mim a convicção de suas 
qualidades peregrinas e verdadeiramente ex
cepcionais. 

••• 
Como as enumerar? Mazarino dizia haver 

em Luiz XIV "de l'etoffe pour faire quattre 
rois". Algo de pàrecido se dá com o Padre 
Sigaud. Padre, inteir.amente Padre, exclusiv3'
mente Padre fazendo questão fechada em nao 
ser senão Pa'dre, ele leva o respeito ao estado 
sacerdotal até as mais delicadas minucias •. 
Nunca, por exemplo, assin~ria seu nome sem. o 
anteceder do titulo glorioso 'do Sacerdoc10. 
Tambem jamais o vi, mesmo em m'?mentos de 
repouso, senão com o traje eclesi»,stico . absolu
tamente tão composto e completo quanto . se 
usa comumente. Filho ex~remoso de s'!ª. ~on· 
gregação, o Pe. Sigau~ . e um -au~!lntJciss1~0 
Missiona.rio do Verbo D1vmo. Rste e o propr!o 
fundo de sua alma, toda ela sacerdotal. , l\'fll_s 
neste Sacerdote, três coisas podemos :.. !!º~-~-; 

der~tes de tudo, o teologo, em cujo feitió velo 
os predicados que lhe vêm de sua a_scendenc1a. 
francesa. Conhecendo a teologia ate se~s. ~e
nores meandros, o Pe. Sigaud tem, em !"as 
idéias em suas explicações, em seus escr!t~s, 
uma 'precisão que é o distintivo do espir!to 
francês. Não a· precisão morta de !11.!1ª co_~?, 
meramente teorica. · Mas uma pr~cJSao. c~eu,. 
de luz, de. vida, em que os "aperçus praticos,_, 
todo momento, ilustram e comp!eta~ a mais 
alta' expressão escolasticu e. doutrmar7:a do pen-:_ 
sarnento. Nota-se, ainda, que o Pe. S1gaud te~, 
em tudo, um pouco de mineiro. . Uma. argucia 
especial, lhe dá· um tino para P!ne_ber-~o erro 
até O fim, lhe descobrir a conex~o com. ou~r.os 
erros, e reconstituir as_sim por ~unples md1c1os . 
sistenJl\S inteiros, que e·verdadeirarnente o ~ue 
de mais .perfeito tenho visto no genero. A~s1m, 
diante de uma simples opinião sobre soc1olo
gia, e outra sobre arte, o Pe. Sigaud póde, ~om 
toda a segurança, recompor toda a menta.Ilda· 
de de um homem, em certos casos. E com 
acerto surpreendente. 

Ao lado do teologo, um fino temperamento 
de artista. O Pe. Sigaud, se tivesse tempo, da· 
ria um critico de arte, e quiçá um artista de 
primeira. agua. E' um dom general~~º em 
sua familia, de que ele largamente participa. _E 
esta feição artística impregna. toda_ '!~ª serie 
de' habitos, atitudes, costumes, opimoes suas, 
dando-lhes uma atração e um encanto pouco 
comum. . ·. · 

Por fim, o Pe. Sigaud tem a fibra de um 
verdadeiro homem de ação. Sabe ser macio 
como poucos. · Sabe agradar. Mas sabe tam
bem, quando chegado o momento, . cortar o que 
sé deve cortar, _e rom~r com o que se deve 
romper. _ .. . . . . . · . 
· o Pe. Sigaud · é verdadeiramente um chefe. 
Sabe fazer, mas sobretudo sabe arranja! quem 
faca ensinar a fazer, dirigir na execuçao. 

· E' com estas qualidades, nas suas mãos fio· 
resc~m as sementes mais dificeis em solo por 
vezes bem pedregoso. 

* * * 
Este o homem que o Brasil entrega á Ve

lha Ibéria. Que eu saiba, é o primeiro brasilei• 
ro que para lá vai, refazendo em sentido inv,er• 
so o caminho das caravelas, para lançar la a 
se:iiente que aqui elas lançaram, e fazer lá, a 
obra de Cristo que aqui fizeram os missiona.rios 
e navegantes. . 

o Brasil restiiue assim, por esta primicia -de 
de seu solo, o bem que recebeu. O simbolismo 
deste fato é eloquente, e,· poder-se-ia dizer, a 
primicia que envi,amos ~stá ·digna da alta e his-
torica missão que lhe incumbe. i · · 

No Brasil, como na Espanha ou em Portugal, 
o Padre Sigaud ·poderá mostrar sempre aqui• 
lo que é: hm filho dlletissimo da Virgem . San· 
ta, cumulado dos dons da natureza e da graça. 

Nosso abraço não é de uma verdadeira des
pedida. Ficamos todos, sob o manto daquela 
Senhora que tem sido para nós a verdadeira 
Estrela do Mar O manto de Nossa Senhor~ é 
suficientemente grande para cobrir está imensa 
distancia. E habitando sob este manto, ''sub 
umbra matris", habitaremos verdadeiramen
te sob o mesmo této. 

Seu (lUlãaQo pelo trabalho, 8811 
eatustaino peia causa que abral;a• 
19, leUarQm-Jlo a subir paulatina• 
,-ente a todos QII cargos de maior 
Nl!IK r astffldade- Com a. morte dQ 
~ B}asley, Monsenhor Ber• 
~ fOi chamado a. Westminster. 
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Monsenhor James Charles Me• 
Qu1saz1 ê o primek'o canadense a1 
_. no~eOOo para o Sagrado Cole-
8k> e representa.· õ Cana.dã. ln• 
gl&I. Nascido em 1894, em uma pe• 
quena. vàla. da. provincia- marlti~a. 
da Ilba. do PríDCipe Eduardo, n~ ... 
apenas :,;econheceu sua :vocaçao 
eom a idade de cinco anos, como 
principiou á demonstrar seu ar- , 
dente dese:IO de erudição ao mar
char sete milhas diariamente até o 
Coleglo de Príncipe de Gales, na 
MPital da ilha Charlottetown. seu ler de Charlottetown no ano se-
lllÍltUdo foi brill;ante e decisivo. Re- gulnte. sendo apôs transferido pa· 
oebeu- a Medalha' do Governador ra o Vicariato de Edmonton. Doze 
l~ral. por excelencia e foi selecio- anos de e.nslno e administração de-

coND-\ 
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ela L• t 
1 

PA.91N& 

pcrmanencia de membros da FámN 
lia Habsburg l'.la Austria e f-e. 

chou o partido legitimista. AI 
mesmo temipo, o partido comunls!J, 
pode funcionar. 

Eterna contradição dos liberais . .( 
que sabem semp?"e ser severos conl 
os monarquistas e anti-liberais .• • e 
são de uma moleza infantil com °' 
totalitarioo de todo o feitio, 

A~sim se um Habsburg tivesse 

), 

• .subido ao trono da Alemanha Ou da 
Austria, os aliados não o teriam to. 
lerado. Imagina-se qUe perlg<>I Mas 
subir á direção da Alemanha um 
horradôr de paredes ·nascido nà 
A11~trb, q11e mi.porta"1cia ·tmi istoi' 
Hitler ~nbiu ... e ai está ci mundo 
em peda<;os. · 

Até onde iremos, neste -:caminhe! 
de incongruencias e de· erros? 

Revmo. Pe •. Geraldo 
-de Proença· :Sigaud 

(CónclUi3ão da· _Lª pâ.g.) 

Gerá.Ido de Proença ~iga,ud se assi
nalou, em sua Congregação e nG, 
clero desta cidade onde por tanto~ 
anos residiu como figura de in• 
confundível relevo Descendente de 
estirpe francesa ligada· a .tradlclo• 
. na.is linhagens de. Mina& Q·eraJs o 
:R,eymo .P~ .. Geraldo- <le Proença' St~ 
ga,ucj. ingressou muito cedo em sua 
congregação n_a .qual recebeu as sa• 
gradas o_rdens depois· de a.pura.doa 
esÚi'dos ·reàiiiãdos em. boa. p'àrte na 
Europa. De regresso a São Paulo 
velu residir no Semina.rio do :E:spio 
rito Santo, onde ocupou por varloa 
a.nos a importa.ntlsslma ca.tedra de 
teologia dogma.Uca.. Ao mesmQl 
tempo lecionou outras materiM,. e 
ocupou funções importantes na di
reção da casa, como por. · exemplQ, 

a _de Ministro. 
Por ma.is absorven.tes que fossem 

essas funções não eram suficientes 
para exgotar o grande manancial 

de zelo e de talento de sua.. perso
nalidade. E ha de ser sempre um 
titulo que os PP. do Verbo Divino 
estas .sobras ·fecundas -se ·aprovei• 
terão. á estima e a , gratidão do• 
paulistas o .haverem permitido que 
tassém em beneficio ~a .. P.OPJ.llação 
desta capital. E, de fato a imensa. 
rêcle de simpatia e de admiração 
que o Pe. S.Igaud constituiu em: 
torno de si, se extende 'hoje a to• 
dos os seus Irmãos de habito, que 
na pessoa de Pe. S!gaud se torna• 
ram tão estima.dos e conhecido~ 
quanto merecem. 

• • • 
.,qltes de 'tudo, convem que se 

mencione a sua benefica. atividade 
no "Legiona.rio". Esta folha tlcoli 
c;'levendo a S. Rcvma. numerosa!!! 
noticias e notas de real interesse.1 

SÔbré-tudo timbra.mos registrar 
aqui a secção especializada 1obre 
"J. E;. C _;, ·que, cóm brilho, pro$ 
veifo e a.tierfo publicou em· ·no~ 
paginas ... "··. 

Não seria.· justo omitir tambe:ni 
a ·sua: fecund.1!, atividade ' d~ente 
na· Faciuldade · de Filosofia, C!en• 

· ciàs e · Letras "Sedes Sap!ent1ae"4 
onde lecionou Historia da Pedago• 
gia, tomando-se um dos professo• 
res mais conhecidos claquele 1lus .. 
tre Instituto. 

Convem ainda mencionar ·.a de• 
dlcação sem limites que .. devotou ~ 
Ação Catolica : intima.mente· asso4 
clado â direção, du~te e:, tem~ 
em que era Assistente Geral e@ 
Revmo. Sr. Cgo. Antonio. Castrai 
Mayer, o Revmo. Pe. Slgàud dirl-
glu ainda a J. E. e. Masculina. Éi 
Feminina com grande devota.• 

.mento. . 
Tudo isso expllca ô sen~nt<l} 

de vivo pesar que cau~u a notlelal 
de que o Revm.o. Pe, Geraldo dei 
Proença. Siga.ud ia. deixar no~ 
pafs. Numerosas foram as manifes-. 
tações 48 carinho por motivo üe 
SWI. partida, quer em São Paulo• 
quer no Rio, qúer em K1nas Gel'ais. 

aâdo' para um curso especial· -a. ser ' ram•lhe o Àrcebispacfo de Regina, 
_,eall:i:ado na UnN:eÍ:'$iifaM, '~ai6U<'f ·•,,. _O MENSAGElRO :00 TELE• . 
ta America, em Washington. ··0 ' GRAFO 

. SuM habilidades trouxeram_,Jhe 
fiOeic;:lles de responsab11idade .. Orde
"*'9 -em· UU., ~-P · 9~e· -

A rromeaç!lo de Norman Tho
Jna.& ~ºfi .vi:eJ.iipo· de · S1di:u,y •. · 

fot recebida calorosamente na Aus-. 

trâ.lia. Nascido naquela· cidade em 
1896, o novo Cardeal começou sua 
vida como mensageiro do teiêgra•. 
to. Tambem ele se alistou .em ·1914,. 
e serviu como fadlo·-operâ.áor em:-. 
tra.nspÓrtes. ·· · · .·· ·.·. 

Como os. óutros Cardeais, elei 
provou ser um erudito Ae ~:· 

classe tendo sido ordena.do em 1923 
Tornou-se Bispo de Fort. Augusm 
em 1936, ·em seguida.· foi :riomeado 
coadjutor em Sidney, suced~ndo. 
Ó Árceblsp~;" que morreu;-!)m_1940,. 

Entre os seus éoncl~d,~~~n.-: 
senhor Gilroy ê récionfied!do l!b~ 
personalit1a4e 4 • _'. ex~~ 
qaall4ad~ 

-~~--.. 
C ,.: ~-

1.aÂ ;~filis. • O 

~ ~--·-··" ~ .. _. ... -....... ---•'1 
·.~. _..., ",-.; ?, ,"'- ..... ·' ... , ... ··~ ,•t ' .• ,,, 

.... ,,.,._.-,,.,,. 



"Qru:m com o ferro fere ... " 
P~. Aqalberto. d~ Paula Nunes, S. D. S. 

Completemos o texto escrlturistico~ "Quem com o ferro !ere, 
com ferro será ferido"; Foi esta a repreensão amiga e o conselho 
· paterno que Cristo Nosso Senhor fez ao apostolo São Pedro que, 
num m1peto de justa ind.ignação, desembainhou a espada para ferir 
Malco o servo elo pontífice. 

E' um fato interessante. Quase sempre somos câstigados Jus
tamente naquilo que nos serviu de motivo ou de pretexto para mo
ver uma campanlla injusta eontra o nosso proximo. Geralmente 
somos humilhados exatamente naquilo que procuramos humilhar o 
nosso irmão, o nosso companheiro. O caluniador é quase sempre 
vitwa tambem de uma calunia que conciencias inescrupulosas vei
culam no meio do povo, da sociedade. E por toda a parte podemos 
conntatar o mesmo fenomeno: "Quem com o !erro fere, com ferro 
será ferido! .. " 

Len:bro-me, neste momento, de tudo isto, ao ler as informações 
r:ue os Jornais ultm1amente vêm publicando acerca das atividades 

_,do comunismo internacional. Ainda ontem, os jornais comunistas 
ou assalariados pelo dinheiro de Moscou vinham fazendo uma cam
panha~ t~rribilissima contra ~dos o~ que, na m1prensa, na tribuna 
ou em srmples conversas, se msurg1am contra o comunismo russo 
~ seus enviados no Brasil. Para os comunistas brasileiros os nossos 
. patrícios que não se conformavam com o credo que eles: comunis
tas, pregavam e doutrinavam, não podiam ser outra coisa senão 
"quinta-colunas" disfarçados' em patriotas; "espiões" a serviço de 
uma,,: nação estrangeira; "reacionarios" incorrigíveis, etc. etc. 
Desw modo, "os camaradas" e "ami9os" do ·Quisling-Prestes esta· 

_vam alc'.1nç~do suas "retumbantes" ·vitorias e amordaçando mui
tas co1?-c1encias de bons brasileiros, porque ninguem queria expor-se 
ao perigo de ser tratado como "quinta.,-coluna", "espião" ou traidor 
de sua Patria ... 

. E hoje, já se fala, já se escreve e já se irradia coisas multo 
düerente~. QJe confusão para o Partido Comunista do Brasil e 
Q~e humilhaç~' par3: s~tI:S di_rigen~es e mentores, a denuncia pu
bllca que ~ ex~ pre~1er mgles, Wmston Churchill, acaba de fazer 
ao ,mu~do mteiro: ... em grande ,numero de paises afastados das 
fro_nteiras russas e em todo o mundo, - afirma categoricamente o 
em~nente homem da Inglaterra: - as "quinta-colunas" comunistas 1 
estao ativas, trabalhari:do pela unidade completa e obediencia abso- 1 
!~t3: ao centro .~omun~sta ( ... ) . . . os p~rtidos comunistas ou as ! 

qll:IDta_-co~u.n_as _constituem uma ameaça-crescente e um verdadeiro 1 
perigo a c1vilizaçao cristã". 

Eram justamente estes os epitetos que os comunistas atiravam · 1 
cont:a seus. _adversarios de todo o mundo. E quem não fosse co- 1 

~~nista, seria, para eles: "quinta-coluna", fascista, nazista, es· 1 
,:,iao_. e~. Am,~rgamente, devem ter ouvido a "délicaceza" de 1 

qumta colun~ que um homem da responsabilidade moral de um , 
-grande estadista pronunciou em F'ulton, EE. UU., para que todos j 
os P0V<?s o ouvissem e se precavessem contra a rede de espionagem 
comunis~a! E fatos recentes !ieram dar razão a Churchill como 
todos ~os sabemos com relaça.o aos espiões russos que ag~m no 
Canada e nas Americas. 

A politica totalitaria e expansionista que os comunistas viam 
·. no nazismo é a mesma que eles adotam, como expôs Churchill em 
·· ~u discurso ~ o cor~:mel Jorge Drew acaba de confirmar: "A agre1i
~o russa_ esta segumdo _e;'{atamente os -mesmos métodos da alemã. 

ma 1:açao, e uma naçao somente ameaça a paz do mundo". 
r 1:te mes~o °,~ Qulslings. nazist~s. foram substituídos pelos "Quis-
11:gs _comunistas . O que e o Qmshng·Prestes para O Brasil é To

gbatt1 para a !ta.lia, Thorez para· a França, Ulbrich para a 
Alemanha. , · 

Os comunifitas, tendo telhado de vidro, não podiam e nem ti
nham a auton~ade mo_ral de atirar pedras no telhado dos outros 

Que eles seJam mais prudentes e pesem mais as palavras e · 
seus "slogans" demagogicos! · os 

Homenagem à memória 
do sr. Porfírio Prado 

A Federação dos Circules Ope
rarias de São Paulo, no intuito 
de homenagear a memoria do 
Sr. Porfirio Prado, nomeou uma 
comissão, constituida dos Srs. 
Carlos de M.orals Andrade, Vi
cente Melillo e Papaterra Li
mongi para deUberar sobre o 
a.ssunto. A refei;ida comissão 
resolveu promove!' a colocaçã,o 
te Ullla placa, comemorativa nas 
oficinas do jornal "O Opera.rio", 
do qua.l o homenageado foi fun
dador. 
· O Sr. Porfirio Prado, aliando 
âJ; suas qualidades de grande 
catolico as de jornalista de 

: grande eficiencia e brilb,o, sou·· 
be grangear grande numero de 

· · · amigos e admiradores e se tor
nou um dos representantes da 
Imprensa catollca em nosso 
país, razões estas que tornam 

·· . justas e oportunas as homena-

gens que a ele serão prestadas · 
hoje. dia 24. Na terça-feira 
passada, dia 19, em virtude de 
"O Operaria" completar . seu 
33.º aniversario de fundação, o 
Revmo. Conego Jesuino Sa:titllli, 
Vigarl_o do Braz, celebrou o 
Santo. Sacrificio da Missa por 
alma de Porfirlo ~rado, na Ma
triz. da. Paroquia. Na mesma 
hora o Revmo. Pe. Jeronim.o 
Vermfu, celebrou Missa por a.l
ma de outro paladino da mes
ma causa, o Sr. Amaro de 
Abreu, grande amigo e coopera
dor do fundador do "O Opera
rio" e do Centro. operarto do 
Braz. As Missas contaram com 
o comparecimento de grande 
numero de saudosos amigos e 
admiradores dos conhecidos jor
nalistas catollcos. 
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1 n te n ç ão de Março do Apostolado da Oração 
PARA QUE TODAS AS FAMILIAS TENHAM 

DOS FILHOS AO 
EM GRANDE 

SACERDOCIO 
ES1IMA 

A VOCAÇÃO 
ta, maneira parece a alguns ter re• O Apostolo s. Paulo, enaltecendo 

as belezas do sacerdócio, assim se 
expnme no cap1tuio qu111to da epis
tola aos hebreus : ·· Todo o ponu
úce tomado dentre os hom~ns e, 
consLituido a ía vor dos homens na
quelas coisas que tocam a Deus, 
para que ofereça dons e sacrifícios 
pelos pecados: o qual se possa cOil
<loer daqueles que ignoram e erram 
porquanto e,e tambem está. cercado 
de e:11ermidade: e por esta causa 
deve, tanto pelo povo como tambcm 
até por. si mesmo elcrecer ,acriíic10 
pelos pecados. E nenhwn usurpa 
para s: esta honra, senão o que e 
chamado por Deus, como Abrào, 

.!\a Antiga Lei só podiam oicre
cer mcenso ao Senhor e exercer as 
funções sacerdotais os da linhagem 
de Arão. 

l'or terem tentado usurpar as 
iuuçóes do sacc.i: ... o,, como relata 
o livro dos ,'. umeros, <...01 e, Da,an, 
e AD•ro:1 foram LC.l'rlv~imcute pu
nidos por Deus• Diante do povo a
terronzado, abriu-se a terra e os 
tragou a eles e a todos os de sua 
1a1111ila. 

i:.ntrc os judeus eram os sacer
dotes objeto de suma honra e ve11e
ração. Deus ordena a seu povo que 
faça tudo quanto os sacerdote lhe 
ensmarem. São estes sagrados para 
o culto perpétuo do Senhor. 

O rei ·ozias, dominado pela sobcr. 
ba, desprezou o Senhor seu Deus e 
tendo entrado 110 1 cmplo quls ofe
recer incenso sobre o altar dos per-
11.Ulles . .r oram-,he á mao os sacer
dotes;. mas UzÍas Os :·am~àçou: .No' 
mesmo ponto feriu-o O !:,cnhor e 
üzias iicou leproso até O dia de sua 
morte. 

.1!.x1ge Deus de seu povo que cer
que st:us sacerdotes ao maior res
peito poss1vel e como que se iden
t1úca com seus mmisu-os: M Teme 
Senhor e san,ifica seus sacerdotes", 
·· Honra a Deus e cerca de respeito 
os seus sacerdotes." .Eccli. 7, ,íl, JS. 

Se tal veneração merecia o s4cer. 
cioclo da A:itiga Lei, que ctizcr oa 
onra que se deve tributar ao saccr. 
ooc10 d.e Jesus Cristo aqueles que 
dcl. participam? 

O sacerdócio antigo era ape:ias 
figura do sacerdócio de Cnsto .Nos
so S_enlior. 

Os sacerdotes judeus ofereciam a 
Delis o sangue de animais que sim. 
bolizavam a Vitima divma. de UQS

sos altares: os sacerdotes da Nova 
Lei oferecem ao Senhor o CordeirO 
Imaculado que tira os pee,!.dOS do 
mundo. 

O SACERDO'CIO E OS PADRES 

DA IGREJA 

Dos escritos dOs Santos Padres e 
DouLOrcs da Igreja poderíamos ex
trair paginas de divrnal beleza so
bre O sacerdócio cato!ico. 

Todos eies cantam a podia as 
~ublm11daaes da 111comparavcl voca
cação sacerdotal. 

S, Clemente Papa exclama; "De
pois de .!)cus, o lJeqs terre:io !" 

Diz Santo Ansellno que "é pro
prlo dO sacerdote arre~atar as al. 
mas ao mundo e dá.las à Deus•" 

S. João Crisóstomo, doutor da 
Igreja e. bispo de Constanttinopla, 
lOgou-nos seu incomparavel trata
óo sobre o Sacerdócio. Canta ai as 
grandezas do sacerdócio de que ele 
bm como seu grande amigo S. Ba
silio, se julgavam indigníssimos. 

P<>r esse motivo ambos relutaram 
muito cm abraçar o sacerdocio. 
Quem entreta:ito mais dignos de 
tã grt#lde honra do que esses qo1s 
l~tt\Íri+res da !gl'eja, extraorqi\1arW 
pela ci~cia e i>,ela santidade i!ximia 

No üvro tei,eeiro ~e mi magnifi. 
eo Tratado. assim celebra o ~nto 
Doutor as grandezas do s.i.cerdocio: 
"S~ alguem cõnsiderar quão grlU'l· 
de coisa seja isto. que um homem 
revestidq d~ carne !, !f e S?,:i.gue se-

ja como que CQUstituido naquela 
bemavcnturada e unortal naLUre;:;a, 
ema.o podera compreender com 
quanta honra a gra1,a cto Espi.rito 
::,an:o ornou os sacerd,u:s. l.om 
deito por meio dc1e:1 se realizam 
esta:; coisas e outras náo i11ier1ores 

a da_s que dizem re,vei.to a -:iossa 
dignidade e sa.iv,1.ção. !'u1s os que 
h<>b1,am ,1. t~ra e nela vivem. rec . .::. 
beram· a missao ele dispersar as 
co,sas do ceu e um po.:LU que Deus 
r.áo cicu nem a.Os anJos uem aos ar
canjos. A estes nào íoi dito; "Em 
vrdadc vos digo que tudo o que vós 
ligardes sobre a terra, sera llgado 
ta111b~m ao céu: e tudo o que vos 
c.csa.tarucs svore a ten-a, sera de..a
tauo tambcm nos céus." t.\iat. 
lõ, 18.J lem na verdade os que 
mandam na terra o poqer de. ligar 
mas somente os coniu,: cst.c vi.l1cu. 
lo porem at1:1ge a propna alma e 
Lran,cende os céus; e tudo o que 
ua tc.rra 1azem os sacerdotes, con
hnna J.Jcus lá. nos ceus; o mesmo 
Senhor r;;tlflca a sentença dos ser
vos. Que outra coisa lhes deu se
não todó o poder dos céus ? Pois 
disse e!c: º Aos que vus perdoar
des os pecados, ser-lhes-ão ele:. 
perdoados: e aos que vos retiverdes 
:.er-lhes-ão retldos." (joa. 20. 2.l). 
Que pOder maior que este Todo v 
ju1zo cleu o 1>a1 ªº hlho" u0a~ 
5, 22) : e vejo que todo ele lhes foi 
entregue pelo ruho. Como se já. 
tivessem sido t,raµsportados ao céu 
-e supera.cio .a na,urcza humaJlii 

,. 4b~r,tado . '111,,Jl~,;~,, aíetos, foram 
assim sublunados a ta:itó' poder. Se 
um imperador conferisse a algum 
de seus suditos esta honra que pu 
desse lançar aos que quisesse 110 
cárcere e dele livra-los, tal homero 
seria ' nirado e glorificado por to
dos- e aquele que recebeu de Deus 
tanto maior póder quanto vai da 
terra ao céu e do corpo á alma. de 

l 
ccb1do pequena honra que possa juJ. 
gar c.~:;prczivcl o ctum que lne iOL 
couierwo • .L::v1.a tamanha loucuri/,; 
e (ie tato manü~sla loucura uespre
;:;ar tau gr"uue poocr sem o qual 
:iao p<>ücmos conseguir a sa;vaç .. o 
11cm os bens 41.+e nos for;.m pr0-
met1Cio,. l'vis se nmguem pode en
trar nos re,nos dos ceus se nao toi; 
re.\:enerad.o pela agua e pelo Esp:. 
rito; e O que não come a Carne ciO 
~enhor nem bebe o seu !:)a:.igue é 
prlvacio da vida eLerna: tudo 1S\O é 
realizaclo apeuas por aquelas san~ 
mã.;s, isto é, dos sacerdotes. \,JUClll 
sem O concurso delas. poderá fug11: 
ao fogo do inferno e alcançar as co.. 
roas que l.b.e foram preparada.sr• 
Diz em seguida o grande doutor. 
que os sacerdotes nos devem sf-11 
mais ~os que os príncipes terre, 
nos e nossos proprios pais. 

Todo esse lumi:loso Tratado é..,, 
hino de louvor ao sacerdócio. 

O SAC.ERUO'Clü E o..; HE~ 
DA Hi-R.ii.JA 

S. Francisc(l de Assl.i;, esse CrÍflo 
to recl.lv1vo. na l!nguagem do .Pajlll 
Pio Xl, chegou ás portas do sacel°• 
dócio, mas ai se deteve, por ju11iar
se 1nd1gno de tão grande honra• 

U1na grande santa beijava reve
rente· as pegadas dos sacel'dotes. 
outra: dizia que se visse diante de 
um ll.njo e um padre, deixaria 0 aa
jo para devere:iciar o padre. 

S;' Vicente de Paulo escreveu CS• 

tas belas palavras: . "Ré0it&m0$ 
muito' . ~inborà: jamais pcideremo:s 
convir em que Deus poss·á fazei: 
coi_sa maior que um padre-" 

· Essas almas· de escol que em 
nossos dias iluminaram a Igreja. 
leigos de virtud\S nã? , comum, e 
que talvez se,rão um d:;i e,evados as 
honras dos altares, como Ç~tardo 

(Conclue na 'l.'' pa~Dll) 

4 notíciéls 
dasMissoes 

DEU A. ORAÇÃO :MISSIONARIA O SE{! VERD~DEIRO V,ALOB 

t - Sete anos depois do fi.nl da Revoluçao Arneric~na, q~ii,ndo e. 
uaçâo Jutiava pur consolidar a grandeza que hoJe dest.r,üta, o 

Pe. John carroll, cabeça dos tri.J;lta sacerdotes que_ const1tu1lµll e~~ 
tão O Clero americauo, foi nomeado Bispo de Baltimore .. ~u pr1• 
meiro ato foi convidar as Carmelitas e~claustradas d~ Eu1.,opa, a 
que viessem á sua vasta :Oiocese que inclma a to<!-os os Estados,,Uni• 
dos, "afim de orar f*Jas ~issões na America do Norte • -
("Nuestra. Vida.">. 

2 
S. JOSE' PROVOU TER PODER DIAN't~ DE DEUS! .,;,;.. UJD, 

. enfermeiro inc.igena, do Vic. de Ya
1

nnd de_ (Afrlcaria), t~~~ 1!: 
tado num homem um apego demas a o a prop op . , .... 

decicj,iu a rogar a São José pela conversão deste 1:ecador obstinado, 
e expressou-se nestes termos: "S~ ~te homem ~.? se converter, é 
porque Tu não tens nenhum poder diante de Deus . Acabada esta. 
oi-ação, foi encontrar o homem decidido a receber o batismo, to
mando o nome de José, o que provoµ ao enfermeiro. que ~ ver• 
dacie Sã@ José interveiu ao seu pedido. O enfermeiro batl.2\ou-o 
num momento propicio. Ao findar este mesmo _di~ o doente ador• 
meceu na paz do Senhor. - (''.El Eco de Africa >. 

.·, 

3 
IRMAS FltANCISCANAS DE SUM;\'l'RA -,,-'Na Uhà de SUmatra, . as tres casas. das Irn:lãs Franciscanas holiµ1de~ da Çç>ngre-, 
gação, de aennenbroclc, ficaram muito preju~das. As _ 31 

Irmãs missionarias foram internadll-S em campos. de concentraçao. 
desde princípios de 1942, sofrendo multo. Quatro sucumbiram aoa 
padecimentos- As outras parece que voltarão daqUi ~ ~ PIIQII 
a Holanda. - ("Ag. Miss. SVD")_ •. 

ÂI QUÁL SERA' O SAN:I'O DAS MISSÕES NAS JNDffl$ ~ 
':a . DF8'AS? - Em novembro de 1945 o R. Provincial da C<)mpa .. 

nhia de Jesus na Holanda, recebeu do Vicariato Apost.ollco dtJ 
Bata.via, a seguinte noticia: "No dia 1.0 de novembro de ;w45, du
rante as perturbações na cidade de Magelang (Java), o sacrJst.io dai 
Igre,ia Catolica soltou alguns tiros. Os nacionalista$ logo acudb:anl 
e p~ando revÍ;Sta á casa cano1;1Ica, encontra~ uma ~ _. 
mada. ·.Foi oul;lnto chegou. Todos os morador°ª ~ -~ l)al'Og'g!al 
forli,lll "staµte peqe" condenados • rnoi-te, .a sab~: 5 Pames. 3 -.. 

.cola$tieoa e 1 ~ã.ó leigo dit, Com,p~la. de Jest1$. trin dos~ 
oonsei1ti~ convencer os n~cionalistas d~ inoceneia, das Jea'Qita.lS, ~ 
tivo J:)Of<'l~e tbEl6 fol concedido, por favor. o pra.z<> ele ~e~ l:\ora pa.?& 
se r>reprm~.r~l"1 pari a morte. Entre os e,çecµtaclos se ad).a.va o ]ll. 
retor do Seminario. como tal'l')beni do\s Profes/;o:ç-es do mesmo. Pia 
d~ EseoJa.sttcos. e o lrtnão leigo el;'ruJ'l jav;w.eseEJ de oi;Igem. · 

. AGENCIA MISSIONÀBJ:~ 8.-L.~ ! 



O católíco no mun~o ~e Doje 
I 

MESQUITA PIMENTEL 
Not nll thc dnrkne1o,s iu the u·orld cnn eXting;uiHh one isinglc 
eandlc. Fulton Shecn. 

No meio da desorientação geral 
ê!Os povos, e do rcchaçamento sis
tcmatico do catolicismo que em to
da Parte se verifica, haverá ainda. 
lugar para o católico neste mundo? 
E que poderá ele fazer. cercado de 
inimigos, constantemente hostiliza
do, para viver como deve - ser
vindo a Deus e transmitin'.lo aos 
indivíduos e as sociedades que o 
;rodeiam o amor de Cri~tc r;ue ele 
.arde no coração? Serão ;nuteis 
seu., esforços? Terá de cruzar ~s 
braços, desanimado de consegmr 
qualquer resultado? Persistirá no 
"eu proposito, ainda que certo de 
perecer antes de chegar0lhe ao ter
mo? ou ccntará com algum recur
so que venha alenta-lo em seu tra
balho, assegurando-lhe o exito, a 
<kspeito da reprovação alheia e do 
aparente fracasso de tudo quanto 
procurou realizar? 

I. A G!i:NERALIZAÇÃO DA 
DESORDEM 

E inegavcl que estam6s vlven
llo em tempos sumamente ingratos 
e desola,dores. A cruaelis,ima guer
ra de que mal acabamos de ;;3:ir 
parecia destinada a exterminar 1r
remissivclmente a. humanidade in
teira pelo desencadeamento da bar
baria armada eficazmente pelos ar
tefatos da industria, aPerfciçoados 
pelos ProgressOs da cirncia. E a 
~z, conquistada por esmagadoras 
Vitorias militares, -desejada per lon
gos anos, recebida, quand? _se cfe_
tuou, com la.:,rimas de alivio e ti
midOS sorrisos de esperanças, fru
to . tardio de incontavels sacrificios, 
parece, que em cada d,a que _P~. 
se verifica mais frustra, mais ilu
t;Oria, mai" enigmatica e mais 
misteriosamente pejada de não ~e 
LSl::.be que terríveis ameaças, m:i,1s 
he·aicndas em suas consequencias 
do que a propria guerra que acaba
mos de vencer. 

A Europa, devastada pelas bom
bas, é uma esquálida. ruina, entre 
cujos destroços erram atordoados 
-robteviventes da catastrofe. traspa.">
sad0s pelas inominsveis dores da 
orfandade, da indigencia, da f9me, 
das Pestes, e da lembrança mol
'Vi,davel da,, inhumanas l:'tro
cidades que testemunharam. -No_s 
lugares preserva,dos - ás vezes m_1-
:raculosamente - da dPBtrw
çáo. a desordem economica, moral, 
social e política tritura os_ povos, 
,~,:mtamente oom os eofnmentos 
Õrl,mdos das ePidemias que fi:e
quentemente se propagam, e da In
quietação constante qu~ _provocan;t 
truer o estado de sub-nutnçao em que 
vivem quer .o temor de que se es
tenda' até eles a ameaça de anar
trma e . agressão que ronda l){'?las 
'Suas fronteiras_ Mesmo nos pa1SP.S 
crue conseguiram escaror aos efei
tos mais imediatos d~ gue~ugalco
rno a suecia. a smça, Po. , 
Turquia, a atmosfera é ~e ms~
rança porque as autonoinJ.as nac10-
nai quase nada significam quando 
fJt' ~ão baseiam em pode~ for
cas ilefemivas, e uma m?l~Idao de 
. . - e in tiga dS povos viz:nhos na 

paixo s s to motivos que 
busca de pretex s e ia de 
justifiquem com uma avarenc 
'ra.zã.o a ansia que os move _de se 
l)recipitarem sobre esses 1::ierm~ 
o'sis a fim de cevarem em tao ~ 
-C:s reservas as suas cobiça~ ou e, 
- menos incluírem tambem es-
au ' • ·1 . aos no mesmo ~s raros nnVI eQ.'la d mise-
torvelinho de desordem, e l 
ria. de angustia moral em que e es 

'tiin arrasta.aos. 
E se lançarm0g os olhos Para o 

resto do mundo, fora da Europa, 
não vemos que, a não ser. talv~z, 
11n Africa do centro e. do ~ul, se1a 
mais consoladora a s1tuaça.o atual 
ó, humanidade. Jllo seu extremo 
oriente. a Asia tem sido devastada 
;pela guerra como a Europa., e há 
p,8 is tempo ainda. Grand<: parte_da 
·Chin8 é um acervo de ruma, mise
rfa.. fome. 'Pestes e d~rd1;_m. O 
Japão passa pelas hum1lhaçoes ti:e
menrlas da derrota e da admirus
p-s.ção e,.trangeira. A M~ndchu
rh f. um turbulento rodamom_ho de 
movimentos politicos e socia~s de
sordrnados. A India é um gigante 
Ot1P õorme, mas que_ se agita sob ! 
'!'Ire~";;;º de horríveis vesadel0s 
~meaça acordar. de um mo~ento 
:para outrl). posflllid:J, ~os _mais de
J'r:mte" imuu1<Jos vmd1~at1vos. O 
rrae e· a Persia. inqme!<>5, proeu
~m tirar vr0veito, para s1, dos con
~!tos oue vêem travar, a seu !;ro
:r,osito · os ~eus interessados P· ?"teto-re; . o mundo muçulmano agita• 
sr P,. murmura. procur~<lo coorde
nar seus inumeros motivos ?e re
'\'olta: E. os jud~us, encammhados 
!'ara a. Palestina. sublevam--se 
f'ontra aaueles mesmos que os aco-
lhera. m . e protegera~ quant~cid~ 
perse~mam. <'A])olia~~· e "ªm ~em pfodade Os governantes 
fascistas e nazistas. 

Na America O prosPecto não é 
lll!enos ~atisfatorio. Excetuado, por 
-.entura: o Canadá, o •q:ue obser: 
-.mos no resto do contmente e 
~ ..J--nõ.n, desordem e ameaças. 

de maiores calamidades. Os Estadoo 
Unidos, após o herculeo esforço do 
abastecimento e das operações da 
guerra na Europa, vêem-se força
cJcs a arcar com um esforço ainda 
maior para manterem dentro do seu 
proprio territorio a auk.üdade 
constituciona.l, a ordem social, e a 
prosperhiadc nacional no meio das 
lutas cada vez mais agudas, que 
ali se multiplicam entre os Pan1-
~cs políticos, os grupo,, econum1-
cos e as classes sociais. O México, 
relativamente sossegado nestes ul
timos anos, parece agora um caldei
rão tapado cuja fervura crescento 
no entanto, se adivinha por indícios 
<:orno a formação da e. T. A. L .• 
a demagogia de LombardJ Tole<.la
Ilo, e a organização, no seu tcrrito
rio, de pretensos "governos" ver
melhos da Espanha. A Ar{s('ntina. 
ãividi<la de meio a meio, entre os 
que apoiam Peron e os que o rejei
.tam, premi d a, no exterio:. 
·Pelos governo,. estrangeiros que 
forcejam por impor-lhe determina
da orientação da sua POiítica inter
na, justamente irritada com essa 
indevida atuação que ameaça o 
çue tem de mais caro, a sua auto
Ilcmia nacional, mas impotente, ao 
que parece, para polarizar todas as 
suas forças em torno de um go
verno que satisfaça a todos ou, pe
lo menos, á grande maioria da 
nação; constitui, Para os seus vizi
nhos, uma perigosa ameaça pela 
possibilidade constante do eetra
\'a.zamento doo pródrcimos de de
Eordem que nela estão fe!:mentanao 
outras nações sul-americanas evi
denciam-se como focos de analo
gog mals pelas noticias que delas 
nos chegam de s;Ublevaç&>s, revolu
ções e substituições violentas de go
vernos. 

E sabemos que no Brr.srt a \S'ítua
ção não é, aPesar das aparencias, 
mais tranquilizadora. A Ditadura 
foi derrubada e a Democracia está 
em vias de reconstrução, segundo 
~e aoregoa. Mas, de fato como de 
direito, a situação continua confu
sa. E, o que é pior, os males so
ciais, criados ou foment::idos pela 
C:itadura. perserveram em toda a 
sua extensão· inflacionismo do pa
Pel-moeda provooando a elevação 
artificial: do~ preços, os "reajusta
mentos" sucessivos de salarios pro
movendo a ilusão de um "alto ní
vel" de vida, os diversos orgãos de 
"coordenaçãQ" economiça agravan
do a carestia pela intromissão de
sordenada nos canais de abasteci
mento, ocasionando ou favorecendo 
<' "cambio negro". desarticulando 
comunicações. paralisando trans-. 
portes, inutilizando safras. 1n1:_er
vindo arbitrariamente na 'Produçao. 
na guarda. na condução. na venda 
-e no uso de toda espécie de ~e
neros, estimulando as ocnstruçoee 
5untuárias por toda parte, favore
C'endo o luxo, a 0ciosidade, o jogo, 
o desperdirio, instigando ao mesmo 
temoo os ricos a multiPlicarem ver
ti!!inosament,e seu« lucros, e os po
bres a reclamarem incessantemen-

• .te aumento de salarlos e -'! b_ei:iefl
cios sociaif'I gratuitos. h1f~11s1f1can
do. pcrtanto. n Adio e a luta entre 
as cla<"Ses sociais. que. ànfrs. l'.Olli 
não exi~tiam ... Não se poc1e dizer 
oue devem~ Pncarrtr cnm confian
cr, os trabalhos do hPtr~êneo 
Conzres«o ha pouco lnntalado. ou 
nuc º é trannn;Ji?'<i.dora a Persoocti
''ª que se delineia ante o novo go
verno ora inaum:irado. ou o pano
rama nuc ªº" nossos olhos se ofe
rece em matéria <'!,. relações econo
mica~. sociais, políticas e mesmo 
culturais. 

Dir-se-ia que sobre o mundo in
tefro sopra um vento m:ãu. provo
cando em toda pa~ multivlos fe
nom<"nos oue. por mais diversos que 
se aPre"entem entre si. oferecem 
ro entanto. certos caracteres que 
lhes oPmmr.fom o comum prtrentes
co, pois todoo são indici0s ja mes
ma e 'Profunda ilesagre!!:açao_ men
faI que ora corrói a humam<l9;~e: 
-eai.<s ~ão _ a incerteza na<s op!mnes 
o rP.laxamento no« costumes. a de
sordem na economia. o antagonis
mo nos agnmamentos sociais. a i?:1-
d;scinlinq, nos nartiilo<s. a indecisao 
l'!n« governos. a decomoosic!io na~ 
nrtes. a im'Precisão e baralhamen:,.. 
na" iõPias. _ em flUma: confusao 
em tudo. A consta.ncia mesmo des
se moviment.o iniluz-nos a crer que é 
;i,,. um nnnto s6 que ele prorede. 
Não é outra a f'll!'l, ori!!:e~. acredita
mos. ..enãl) a<ruela forca, oue ime
morialmPnt.e tend"' a. desarticulll}', 
desor.g-a.nizar. e de!ltn1ir toda "c~o 
construtiva da huma,iit'l<l,/1€'. Hoie 
~ forca âge <'snecfolm?nte no 
c:lmPO s,OCal. e õenomina-se cnmu
nim10. ·formula tot.nJitaria sobrevi
vente ás suas ttnálo9'"'"· o fa~cisrno 
e o nazfomo .. ora e:st.intas. Ontem 
gi!rla pa:rticularmenbeo no c..'lml>d 
C'uJt.11rnl e d•>nominava-i::c cientismo. 
Nnten°\ormeT1t.- agia ~oloretudo h~ 
<'8tn'OO · da politfoa e chamava-si;! Ji
l:>Pra.Ji"'l'l1o. Chamou-se. antes. mdi
vidualismo, e antes raclonali~o .. _e 
Jàn1il- ~. e a:otog libert1• 

[EGIONXRIO. 

Jndispensavei para Diretores e 
membros de Diretorias de· CC. M ~-

Lider 
PUBLICADO SOB A DIREÇAO DO PE. WALTER MARIAUX, 

S. J., E DESTINADO ESPECIALMENTE A TODOS QUE AR
CAM COM 1:tESPONSABILIDADES NO MOVIMENTO MARIANO. 

* ''0 · Lider Mariano'~ 
CONQUISTOU EM POUCOS MESES A ESTIMA E CONFIANÇA 
DOS CHEFES MARIANOS EM TODO O BRASIL. 

* ''º Lider Mariano"v 
DA' ORiENTAÇAO SEGURA E ABUNDANTE MATERIA PARA 
TODOS OS SETORES DA VIDA MARIAN.I).. ; 

''º * 'Lider 
. -· . .;, ;,. 

Mar1a,no·?~ 
PUBLICA-SE EM 5 SERIES: 1) VIDA RELIGIOSA; ,2) FOR
MAÇAO; 3) FORMAÇAO SOCIAL; 4) INIÇ,IAÇAO MAI'tIANA; 
5) ORGANIZAÇAO E TÉCNICA. . . 

* ''º Lider Maria.no'$) 
E' BARATISSIMO - ASSINATURA DAS 5 SERIES: Cr$ 8,00 

POR ANO. .,(,.;HJ 

'!"'ff) . 

A.' VENDA TAMBEM TODOS OS .NUMEROS ATRASADOS .. 

Colegio São Luiz Avenida Paulista n.0 2.324 São Paulo 

~-------------------------------i....----------ca ______ ..,.._,... 
Retiro em Mogi.Guassú 

18 Congregados Marianos da 
cidade de Mogi-Guassú, a exem
plo dos muitos Congregados que 
em todo o Brasil repudiam os 
dias de orgias carnavalescas e 
se retiram em Conventos e Cen
tros Catolicos para se recolhe
rem, fizeram retiro fechado, 
sendo que 17 o fizeram no Cen
tro de Pinhal • 1 em São João 
da Boa Vista. 

SClt:NTIFICAMENTB 

.. .U SUAS fERIDAS 
,. Pomada secatlva. São Sebal!
tlão combate cientificamente 
toda e qualquer afecção cuta
nea, como sejam: Feridas em 
,geral, tnceras. Chagas anti
gas. Eczemas. Erisipela. Friei
ras. Rachas nos pés e nos 
1Selos. Espinhas. Hemorroides. 
Queimaduras. Erupções. Pica. 
das de mosquitos e lnseetos 
venenosos. 

mismo, e antes Protestanti,;m:,, e an
tes: ainda. humanismo. Na anti
~ida.ae foi paganismo. Seu verda
deiro nome é increduliilai!e. Seu 
elemento Propulsor é o ódio - ódio 
a Deus e a tudo ouanto.pode conõu
zir o homem a Deus. Seu ob.fetivo 
ma.ximo é a destruição do cristia
nismo e. precipuamente. '19. eXPrPS
são mí_liS consistente e peraura
vel do Cristianismo: a Igreja cato
Iica. &u 1nro,irador é o Demonio .. 
Esse é o misterio da iniquidade aue 
s. Paulo anunciara e em nosso 
tempo se patenteia ostensivamentt> 
pela desordem universal da huma
nidade, e. sobretudo. pelo comba
te, em toda parte, ao cat.011t•1---

1Nossa 
1 ' • 

póes1a 
Senhora na 
e s p a ,n h o I a 

"Colar de Parolas" chamou Hegel 
ao Roma.11ceiro espanhol;; e cm tal 
Joia não Podia deixar de ir engas-

· taaa a imagem de Maria Nossa Mãe 
Santíssima, sendo o povo espanhol 
tão mariano e sendo o romance a 
poesia por excelencia · popU.lar. 

Floresce especialmente .. a lem
brança de Nossa Se11hora nos ro-

. mances historicos, como tambcm 
floresce na histona de nossos he
rocs, que se reflete fielmente nestas 
poesias. 

'E' minha advogada - Virgem 
Mãe com seus santos" diz Pelayo 
no romance de covaaonga - O ro
mance de Alfonso o Casto comt
mora a capela que erigirem Oviedo 
a Nossa senhora. onde, entre ou
tras relíquias, está a vestidura que 
entregou Ela a si.nto Ildefonso, 
"co1no é av~ngua,do". 

Nos romances, como no poema, o 
Ci<t traz com freguencia nos 1a
b1os a santa Mana. Em seu tcm
p·w se arma cava.1eu·o; mvoca-a (.;(.
mo t<.;,temunha no juramento uc 
1:,antâ uaa.ea. E ao parur Para o 
clooterro o i.obllissimo vassalo :.ó 
se despede de seu ingrato rei, ben
dizendo-o, com estes versos. 
"Pleguc a santa Maria ., " 
que vos faga vcntw·ado".,1,.,t 

Na batalha das navas, A1forum 
Vlil "é.- cumpli<ias gracias ,- . a 
Deus e a santa Maria" por tao 
grande vitoria. Na conquista ~-e 
cordoba lembra o romance que Sao 
Fernamto con&agra á Santissi.ma 
Vll'gem a mesquita. Affonso o Sa
bio se encomenda a Nossa sei;ino
ra. "de noit\.'l e tambcm de dia , e 
o romance que lembra suas quere
la$ começa com aqueles sentidos 
versos: 

"S(.aU1'8. Santa Mana 
no me quieres olvidar, 
caballero.. de castllla 
desamparado me nan 

"Ayuda Santa Maria" vai dizen
do em sua cavalgada contra os 
mouros o alcaide Fernanderias de 
saavedra. Em outro dos preciosos 
romances fronteiriços um renega
do "tornadizo" se declara devoto a 
NosSa senhora mostrando aos mou
nos sua imagem e alcança assh1 a 
coroa do martírio. E noutro ~o
mance do mesmo ciclo um cavaleiro 
cristão envia este rePto ao mo1,1ro 
Ali-Maymón: 

"Dile a Maymón, tu senhor. 
· que está mal aconsejad?; 
que com sólo mi pendón 
daré fin a su cuidado; . 
que para sólo once moros 
basta um cristiano avisado, 
com espada de justiça; 
en caridad inflamado, 
com lanza de fortaleza 
v ".ahii.lo repa.lado, 

NAZARIO PEREZ 
que se Hmana tempe1 anela 

· Y el espaldar pavonado, 
será el corazon de Cristo 
vor mi roto y· lastimaao, 
digo por mi redempcion 
rompi.do y ensagrentadó, 
y la $agrada Maria; ·: 
de quien yo soy abogado, 
será la celada frente 
com qUe tengo de ir . tocado,., 

Assim, pela primeira vez ( qU9 
sabemos), em língua castelhana, a 
devoção M coração de Jesus nasce 
unida a de sua mãe. · 

O romance de tomaida de Ante• 
guera pelo infante don Fernando 
ttrmina com esta conclusão, bem 
fundamentada na historia: 

"Assi se ganou Antequera. ....;.. & 
lovor de santa Maria". 

Don Alvaro de Huna se recomenda. 
tambem a Nosas senhora no mo• 
rnento de sua tragicà morte. · · 

A fa~·àiiha '· 'dê Hernan Perez del 
PUlgar, que :cravou o Perga.mmho 
c':om a, Ave Maria na porta da mes• 
ou1ta Granadll-,-., e .a. de G=laso, 
cb: la .. yeg~ . _que, desafiando .ao 
mcuro Taüe, ;ê<>lq~ou aquele letrei
ro da saudáção · á..ngelica · atado ao 
pc·scoçó . do câvalo;. são . assuntos de 
varios romances velhos e nov~. e 
nele~ se inspiraram as comedias .. do 
seculo XVII. . . 

Nem falta como não podia. dei• 
xar de faltar, a · memoria da· San• 
tissin'ta Virgem ao narrar a batalha. 
de Lepanto, ainda que comprido e 
Pesado romance não corresponde á 
grandeza <lo assun_!',o nem ~ ma.ra• 
vilhosa intcrvençao da. Ma.e de 

ner:_is rara é a menção cfa Santis• 
sima Virgem n0s · romances e11.va .. 
lheiresoos e mouriscos. Entre os 
tradicionais de Asturias ha" u~ 
o<' grande beleza que começa: Can 
ta mouro. canta mouro" onde uma 
donzela enganada. alcança que a 
Virgem de Covadonga o livra de, ca• 
tiveiro fazendo desembarcar em 
sevilha ao turco que a levava a 
Con~tantinopla . 

Hà tambem belíssimos romane~~ 
particulares que contam cenas <ia, 
vida da sagrada Familia e mlla:
gres de . Nossa Senhora. çqm1J os 
ê:ue . recolheu em · suas _ o b r as 
Fernan Cabaleiro, e o das latan• 
ias. .do que · arquivou ~~nend~z Y 
Pelayo em sua Antolngia dos Poe• 
tas Lirlcos diversas variantes cad-:1 
qual rnail! bela. 

LER E PROPAGAR O 

"LEGION ARIO," 
GfoliiGAIWWk 

E' DEVER DE TODOS 
os CA To t'rc os 



1 --------------------------------·----------------------------------~~ 
fundação da Associação dos A «~emocracia» Eles nos prometem cqdeia ... 
rais Católicos, em CuriU~a soviética Luiz Gonzaga Calazans 

(Da Aasocin,:ão ·dos J,,,·: :uistns Cntollcos} 

Sim, "êles", os comunistas, nos lbos tu,,cram em aparentar mnt 
prometem cadeia e isto antes mes- suavlciaae que só pode enganar OI 

Em Curitiba, no dia 17 pp., ã.s 
9,30 · horas, na sede da eongrega• J 
çã.o Mariana do Bom Jesus, foi 
instalada solenemente a "Associa
ção dos Pais Catolicos", para a 
qual foram convidados todos os 
pais de familia, catolicos pratican
tes, da capital vizinha. A associa
ção distribuiu nos meios catolicos 
a seguinte circular, na q1:1al enun
cia suas finalidades e promul~ sua 
~iretoria: 

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS 
CATOLICOS 

J - Que é? 
- E' uma instituição que reune 

111'9 chefes de familia de boa von
tade, e tem por objetivo amparar 
a familia, quer s?b o aspecto social, 
quer sob o aspecto moral e espi
ritual. 

II - Como surgiu em Curitiba-? 
- A Associação foi fundada pe

los congregados marianos da Con
gregação Mariana da Igreja do 
Bom Jesus, - Secção dos Casad-0s 
- em ·outubro de 1945. A Secção 
dos Casados, contando com mais de 
líO (clncoenta) membros. já vinha 
funcionando desde 1942, com suas 
reuniões mensais e com suas ativi
dades especializadas dentro de um 
Plano bem estabelecido. 

III - Qnal é a sna organização? 
- A Associação possue uma Di

retoria que superintende as ativi
dades de ordem geral e orienta ·as 
atividades especializadas dos se
guintes departamentos: 

l - Secção de Piedade; 
2 - Secção de Formação; 
3 Asslstencia Social; 
4 - Assistencia Cultural; 
6 - Asslstencia Sanitaria. 
IV - Qual é a sua atual Dire

toria? 
- A sua atual Diretoria, em

possada a 20 de Janeiro, PP-, é a 
seguinte: 

Diretor - Revmo. Pe. Frei Lino 
. Xavier Matias, OFM. 

Presidente - Prof. Dr. Lauro 
Esmanhoto 
risco Domingues 

Vice-Presidente - Gabriel Co-
1. 0 Secretario Zinder Lins 
2 • 0 Secretario - Eurides Ro

drigues 
Fucei 

1 . 0 · Tesoureiro Domingos 
2. 0 Tesoureiro - Cezefredo Joly 

tante Perly 
.1.0 Apontador - Antonio Cons-
2. 0 Apontador - Antonio Far1-

nhaki 
l. 0 Visitador - João Zanettl 

T 
RABALHAM as sociedades 

secretas pela substituição 
da ordem sobrenatural, em 

-que yivemos, pela ordem natural, 
nas Idéias e nos costumes, nas 
pessoas e nas instituições. O ma
conlsmo é essa substituição grada
tiva nas almas e na sociedade. 
E nessa luta eie costuma emvre
gar dois generos de associações: 
as que visam diretamente o fim 
supremo dos sectarios, que sãc as 
sociedades secretas propriamente 
ditas, e as que colaboram de mo
do indireto, - as sociedades in
termediarias do tipo da Interna
cional proletaria. da Liga pró En
sino Leigo, Rotary Clubes, empre
sas editoras, etc. 

Vejamos -alguns episodlos ilus
trativos da difusão do socialismo 
através desse segundo grupo de 
associações secretas. 

••• 
O alvo visado pelas setas enve

henadas dos enciclopedistas não 
era a revolução francesa. Esta, 
com todos os seus horrores, foi 
apenas uma etapa intermediaria. 
O desfecho lógico daqueles erros 
doutrlnarios, sobretudo da teoria 
do Contrato Social do judeu cal
vinista e pupilo das forças secre
tas Jean Jacques Rousseau, se
ria· o estado totalitario socialista. 
Mas para chegar até ele, sem re

. ceio de um insucesso, melhor se
ria desagregar em primeiro lugar 
a sociedade em seus quadros tra
dicionais, mediante o liberalismo. 

Houve porem, um balão de en
saio já 'nos dias da revolução 
francesa, e podemos dizer que o 
socialismo hodierno começa com 
Baboeuf. Tanto Baboeuf, quanto 
seu aliado Marechal, são frutos 
diretos da Enclclopedla e discípu
los log!cos de Je~n Jacques. 

Unidos .ao 11dtador Buonarroti, 
fundaraP"' ~n t->·· ·, ~l"\,..;"'r1ade 

se~~ 60< .ali,- nl ''-' c-i:- ~--r 

\ 1 

2. 0 Visitador - Henrique Mol
teni. 

Zelaélor da Biblioteca - José 
Arruda Santos 

Blbllotecarios - João -Goncalves 
da Silva· e Pedro Groeger 

Chefe da Secção de Piedade -
Gabriel Corisco Domingues 

Chefe da Secção de Formação :.... 
Antonio Agenor do Nascimento 

Chefe da Assistencia Social 
Dr. Cesar ·'Í'odeschini 

Chefe da Asslstencia Cultural 
Francisco Pitela 

Chefe da Assistencia Sanitaria
Dr. Jaime Munhoz Gonçalves. 

V - Como funciona a Associa
!,'âo? 

- A Associação realiza mensal
mente uma reunião aos 3.0 s ·dom_ln
gos, e que de ora cm diante, ini
ciar-se-á ás 9 horas e 30 minu
tos prolongando-se até ás 10 horas 
e 30 minutos. Em cada. reunião 
haverá sempre: 

a) Uma conferencia sobre pro
blemas e questões que interessam 
â familia em geral; 

b) Uma palestra especializada 
sobre os assuntos que interessa'm 
os diversos as1iectos· da educação 
dos filhos. 

Alem disso, outros assuntos po
derão ser v·entilados em cada reu
nião. como sejam os relativos· â or
ganização ou aos membros da As
sociação em particular. Para essas 
reuniões, a Associação deseja con
tar sempre com a presença de to
dos os seus associados. para poder 
realizar a sua finalidade formativa, 
que ê talvez, entre os seus obje
tivos, o mais essencial. 

VI - Quais são as concliçõcs 
J>nra !'ler nd1nitldo :na Associa,:ão 
dos Pais CatoliC'os? 

- As condiçõc>s para sc>r admi
tido na Associação dos Pais ·Cato
licos. são apenas duas: . 

A) ser catolico praticante; 
B) possuir suficiente boa von

tade para, em colaboração com a 
Associação apoiar todas as cam
panhas e iniciativas que a mesma 
assumir visando defender e bene
ficiar a FAMILIA CRISTÃ. 

DR.DURVALPRADO 
M~DICO OCULISTA 

\ 
1 

A Iugoslavía, si bem que situada 
. na. esfera .. ru,.<;Sa de interesses, é ho
je uma democracia. Com este ter
mo antigamente ligaram-se certos 
conceitos. Quanto á justiça, por 
exemplo, é tradição democratica. 
que deve existir uma certa relação 
entre o crime cometido e a pena 
aplicada em conseqt.encia deste , 
crime. Em Belgrado imPrimiram 
Ultimamente algumas pessoas folhe
tos, com o fim de instigar o povo 
a uma revolta contra e governo. 
5 destas pessoas foram condena
das á morte. Tal sentença é incon:
i;reensivel, considerando, que um 
folhet::> desta espe-cie não Pode 
produzir. efeito algum, pois todo 
mundo sab~. que oficialmente 99% 
da populac, aPoiam o ;;overno cm 
questão. 

Crianças rnpta~as 
pelos nazistas 

PRAGA _ Procuram-se na Ale
manha 700 crianças, que os nazie
tas durante o tempo da ocupação 

- aa Checoslovaquia tinham roubado 
a seus lares. APesar de todos os es-' 
forças até agora só foram encon
tradas 70 destas crianças. 20 des
tas crianças são orfãos de pai e 
mãe·. 102 das · 700 crianças mora
vam antigamente em Lidice, a al
ci.cia-martir. Os nazistas depois de 
terem fuzilado os homens desta al-

. cteia, levaram a população restan
te para a escravidão, 23 crianças 
de Lidice já voltaram para as suas 
mães, que · conseguira.m escapar á 
carnificina. 

LER E PROPAGAR O 

'" LEGlONARIO" ,.,. 

mo cte atingirem o poder. O que se- ingenuos e os tais "burgueses pro,, 
ra depois então? .•. Nem é bom Pen- gresslstas" •.. 
sar ... Mas, dirá o leitor, de que E falam· os comunistas em União 
se trata afinal? Que é que há? Ou Nacional! - E ao mesmo teIUPo 
-0 que é que houve? SiIÍl, houve. por prometem cadeia aos que divergcni 
isso que o fato Já aconteceu. já de sua doutrina! E f:...lam tambem 
passou, se bem que muitos, certa- em ordem!... Francamente! .•• 
mente, dele não tivessem ouvido Ccnfe:rt ! . • . E' o caso de se dizer: 
falar ou não lhe tivessem dado que bela Democracia é essa qws 
atenção maior. nos quer dar o Partido comunis• 

Bem, lei wr amigo, vamos ao ca- ta, .•. 
oo, ao que int-eressa, iw fato, ou Nada de ilusões, pois, brasileiros. 
melhor ao discurso, Pois se trata Nada de ilusões. • • O comunismt' 
de um discurso do ilustre "camara- nã.o é Democracia. E' totalitario, 
da" Crispim, o tal que não soube tão totalitario quanto o fascismo e 
dizer o que é Democracia, quando o nazismo -defuntos. E condenadoa 
eia célebre sabatina com o Revmo. todos pelo Igréjl\ catolica. 
snr. Padre Sa,boia de Medeiros 
além de não ter respondido, sa.tisfa
toriamente, ás perguntas que lhe 
foram feitas por aquele Sacerdote. 

vamos ao fato, gritará de novo o 
amigo leitor, já impaciente com es
te meu Palavreado. Pois lá vai ele: 
Crispim, em São Paulo, no Teatro 
Municipal, perante uma realmente 
numerosa assistencia de filiados e 
simpatizantes do P. e. B., fez uso 
da· palavra e entre outras muitas 
a.firmações demagógicas declarou 
alto e bom som o seguinte "todos 
01, trotskistas, os . !a.seitas e todos 
aqueles que combatem o comunis
mo Pagarão na cadeia". . . São pa
lavras textuais. Dito discurso foi 
proferido na posse do Comité M~
nicipal do referido partido. E a tão 
ameaçadora pa1,gagem da cração do 
snr. Crlspim foi saudada Por uma 
form!davel e demorada salva de 
palmas da grande massa popular 
que lotava, inteiramente, o princi
pal teatro de São Paulo. Isto acon
teceu há alguns meses atrás, mas 
é bom recordar o fato, principal
mente agora que os jornais _verme-

Antes do 

DR. DURVAL DO u .. 
VRAMENTO PRADO 

Clinica de moléstias dos olhos 
- Cirurgia ocular - Cons.: 
Av. lpiranga. 313 (8.º andar) 
-- Te!.: 4-4581, - Res.: Av, { 
Angélica, 1408 - Tel.: 5-9275. · 

·---· 
EMPôRIO, PADARIA E 
CONFEITARIA PARANÁ 
Gêneros alimentícios, pães e 
biscoutos de todas as qualidades. 
Apronta-se encomendas para 
·casamentos, batizados, "soirées ", 

etc. 
AV. BRIGADEIRO LUIZ AN
TONIO, 1197 - FONE: 3-7660 

casamento 
O mancebo que pretender celebrar o mais importantt 

ato de sua vida contraindo matrimonio, tem o dever impe
rioso de submeter-se · a um tl'atamento preventivo anti
sifilitico, para evitar contagio do germen da molestia á 
esposa carinhosa e, por herança, a transmissão á prole es
tremecida, constituindo assim uma familia de avariados, stt-

jelb a :~;;;ii_~e 
\ . 

auxiliar no tratamento de Sifiiisi é aconselhado como a 
medicação mais valiosa, que elimina para sempre as mal
dades -que contem, o sangue - maldàdes que sem o devido 
·tratamento se transmitirão ás novas gerações arruinando-o& 
até ao extermínio. 

~a Senador Paulo Egídio, Ui 
- 5. • and. - Salas 512 - 13 - l._ 
<~q. da R.ua José Bonifácio,. 
Cons.: 14.30 às 17.30 horas 

Tel.: 2-7313 l E' DEVER DE TODOS Usem-no os noivos com confiança. (N. 145 EC) 

os e A -r o L 1 e o:_::s:.__:~ ... ~=============:;:==~:'.'::"'.~~--
NOVA ET VETERA 

li serpente sai 
"Sociedade dos Iguais". Em seu 
primeiro manifesto diziam estes 
precursores dos Prestes e Kalinins 
de hoje: - "A natureza deu a 
cada homem um direito igual ao 
gozo de todos os bens". E Grac
chus Eaboeuf, chefe do clube ma
çonico dos "Iguais'.', lutava pela 
distribuição de todas as terras e 
de todas as riquezas aos cidadãos 
pobres, como uma consequencia 
natural dos. principios revolucio
narios e de suas aplicações p1·a
ticas. 

"Desejamos a igualdade real ou 
a morte", dizia ainda o manifes
to. "Pereçam todas as artes, si 
for nccessario, desde que nos reste 
a igualdade real! Nada de pro
priedade individual das terras; a 
terra não é de ninguem. Recla
mamos, queremos o gozo comum 
dos frutos da terra; os frutos são 
de todo o mundo". Eis uma apli
cação textual e direta das doutri
nas de Rousseau: - Na sociedade 
sonhada pelas forças secretas ape
nas existirão duas unidades: - o 
individuo e o Estado totalitarlo e 
onipotente. este dono de tudo e 
aouele nada possuindo, mas tudo 
recebendo das mãos dos "comis
sarlos do povo" aliados de 
Cesar .•• 

* * • 

A verdade, porem. é que Grac
chus Daboeuf foi um pouco afoi
to e pôs o rabo revolucionario de 
fora um tanto prematuramente. 
E as forças secretas o trataram 
como costumam tratar os que niio 
decoram convenientemente o re
cado ou ameaçam por a perder os 
planos da selta: - .O Diretorl.4 

desencadeou contra o "Clube dos 
Iguais" _uma repress1io de incrível 
brutalidade. Sob a acusação de 
"conspiração contra a segurança 
da Republica", os membros da tal 
sociedade foram perseguidos .e 
condenados. Baboeuf e outro con
jurado suicidaram-se na prisão, e 
Buonarroti acabou exilado. 

Mas os germes socialistas ape
nas entraram em periodo de hi
bernação, e embora com exceção 
de Proud'hon os seus subsequen
tes cultivador~s fnssem puros teo• 
ricos sem Influencia politica ime
diata, suas idéias, difundidas no 
seio d::i.s massas, foram criando 
um ambiento propicio _r,A futura 
eclosão do totalitarismo socialista, 
coadjuvadas pelos males do libe
ralismo. 

••• 
Em 1819 surge na Alemanha 

uma sociedade secreta denominada 
"União dos Judeus pela Civilização 

·e· pela Ciencia". Eram seus prin-
cipais elementos o professor Leo

__ polq.o Zunz. de Berlim, e. o :celebre 
Molsês Moser. A ·ela aderiram va

.rios outros israelitas, entre os quais 
se achava Karl Marx . 

Em seu trabalho "O Socialismo. 
exercito visível das seitas", eis co
mo 

0

Loyer se refere a esta fase da 
'' e\·olução" totalitario-socialista: -

"Imaginai todo ese grupo de 
judeus apaixonados pela grandeza 
de Isr;el, e construindo com uma 
fc>b1·il agitação o novo sistema po
_litico. social e religioso de que iri& 
sair o lnternacionrtlismo, o coleti
vismo, o sionismo". .... 

Alguns anos mais tarde Karl 
.M,irx se transfere ila Alemanha pa. 

da loca 
ra a França, onde passa a dirigir 
os "Anais .l•'ranco-Alemães" sem· 
pre na mesma diretri~. E;ta re
vista, em que expôs pela primeira 
vez sua teoria da luta de classes. 
era o porta-voz de uma sociedade 
secreta filiada á "Jovem Europa" 
de Mazzini, e fora fundada por Ar
nold Ruge, a quem Marx ficou co
nhecendo por intermedio de Henri 
Heine_ outro socio da "União dos 
Judeus pela Civilização e pela 
Ciencia". 

O clima, em França, não era, 
porem, muito favoravel a essas 
atividades socialistas durante a 
n.estauração e Marx se refugiou 
na Inglaterra país que começou a 
servir de trampolim para suas 
conspirações · no Continente eu
ropeu, 

E aos poucos os sectarios come
çaram a passar da ação secreta_ á 

ação visível, até que afinal Marx 
_funda :;iua Primeira Internacional. 

No mês de novembro de 1847 os 
socialistas alemães se reunem em 
conferencia em Lon·dres e resolvem 
çonvocar u.m congresso internacio
nal em Bruxelas no ano de 1848. 
Mas a derrota sofrida pela revolu
·ção de 1848 em França impediu 
a realização desse congresso. 

Em 1850 varias cidades da Ale
manha já possulam associações 
proletarias conhecidas pelo n.ome 
~ignificativo de "comunas". Os 
chefes dessa conspiração eram En
isels e Marx. Data desta epoca o 
"slogan": - "Proletarios de todos 

. os países, uni-vos!" 

Alem dessa "Internacional" pro
letnria, surgiu pela altura de 1850. 
entrA outras associações do mesmo 

genero, a "Aliança internacion~ 
da democracia socialista" organi• 
zada pelo famoso nihilist; Bakou• 
nine. O fim desta sociedade, para-
leio ao da Internacional de Man' 
e Engels, era o nivelamento com• 
pleto de todos os homens. 

Usando da mesma hipocrisia do!! 
Stalins de hoje, diziam esses "de
mocratas" socialistas no artigo 4.0 

de seu programa: -

''Inimiga de todo despotismo, 
não reconhecendo outrá forma po
lítica a não ser a republicana; ela. 
(a "Aliança democrata socialista") 
rejeita absolutamente toda aliança 
reacionaria". (por ''racionario", já 

naqueles tempos, se entendi:r 
"transação com as antigas e tra• 
dicionais formas de governo" ..• ) 

* •• 

A serpente puser-d., portanto, t. 
cabeça de fora. E ai está porqu+> 
Leão XIII em 1878, no primeir4 
ano de seil -longo ,pontificado, dizia 
na Encicttca "Quod apostolici" 
depois de aludir a uma "pesti 
mortal" que se introduzia "com, 
~erpente por entre as articulaçõe 
mais intimas dos membros da ao• 
ciedade humana": --

" Vós compreendereis facilmente 
que Nos referimos a eRsa seita de 
homens que, sob nomes diversos e 
quase barbaros, se chamam socia· 
listas, comunistas ou nihilistas, e 
que, espalhados sobre toda a su• 
perficie da terra, c estreitamenh 
ligados entre si por um pacto df 
iniquidade, já. não procuram un 
abrigo nas trevas dos conciliabu!O! 
seecretos, mas caminham ousada, 
mente á luz do dia, e se esforçam 
por levar a cabo o designio, que 
têem formado de ha muito, cl.e. 
dPstruir os alicerces da sociedadt 
civil". . ,, 

Contln uaremos. 
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danismo avass~, da ~ 
da oração no lar dQ desprezo ~ 
lci.., do S.Cnhor e ~ ~i ~.19Cn~ 
deletélias. , 

,Pa.oocUando as pala nas dQ l"aoa« 
podemos dizer: .. Em J)lCJo cOil:IP
csses é muito dj.ficil e qJ.tase ~ 
~ivel que algum dos í,ilhOs sinta n~ 
alma o conv~t:L\ do Mestre di.v;uo;" 

ComQ nos a.nos anteriores, esta 
veterana Associação festejou con
dignamente o seu padroeiro, São 
J'osé. 

quim Saraiva. dedica.do presidente, 
exaltou São José, concitando a to
dos que trabalhassem pelo progres
so da Associa,:ão, sendo aplaudido. 

Domingo ultimo, ãs 8 horas, na 
Basilica de São Bento, teve lugar 
missa e comunhão geral dos "am!· 
gos de São José". A seguir, no 
re!eitorio do Ginasio, foi servido 
café aos presentes. 

- Em todas as cerimonias, de· 
ra ma nóta bonita, com as suas 
garridas prcscnc;as, os menores 
pertencentes á organização "Lírios 

de São José". 
· No mesmo dia antes da assem
bléia geral, foi l;vada a efeito, na 
sede social, á rua Florencio do 
:A.breu n.0 220, uma sessão solene. 

- Pela Diretoria foi oferecido 
aos socios e convida.dos 
de licores e doces. 

uma mesa 

Abrindo a. sessão, falou o sr. 
;vantuilde Brandão, apresentando 
ao auditorio, o Revmo. D. Policar
po Amsteldan o. S. B. 

O conferencista discorreu então 
sobre as principais qualidades de 
São José, apontando o querido pa~ 
droeiro como edificante exemplo 
para os que desejam progredir na 
yirtude. 

CON G RlGADOS 
C1',PAS E GUARDA· 
CHUVAS EM V ARIOS 

PAGAMENTOS 

Prolongada salva de palmas re• 
cebeu o .ilustre orador. 

Crediário Vnnar 
DE · Foi cantado, pelos socios, ó Hino 

Oficial da Associação. Vince, Marques & Cia. 
Junto â imagem do querido pa,.. Rua Libero Badaró, 488 -

'Z.o andar - Salas: 68-69 
TEL.: 6-5949 - S. PAULO 

trono foram rezadas varias or-a· 

çi'les. 
· Encerrando a. sessão, Q sr. Joa• 

EXPRESSO VIIÇiO SiO PilH .. W !TU 
AVENIDA IPIRANGA, 1120 - TELEFONE 4-4Z•IB 
,--e ' ,,,. • 

~ç~ rár,aido de pas!lageiros em confori:aveur 
Limousines de 11..!Xo 

PAR-T-IDAS DE SÃO PAULO E ITU 
. \ -~ - 10,00 - 13,30 - l7,00 

P.REÇOS_;' 
SÃO PÃtffiO 'A ITU . . . ,., ,., :.: ,., ,.., ,., 
SÃO PAt:iLO A CABREUVA ,., :,;: ,., '"' 
SÃO PAULO A PIRAPORA. ,., .• : ,. "" 

Cr$ 
Cr$ 
Cr$ 

. --

40,00 
35,00 
25,09 ~ 

:O')J..XX o'<Dtunnxxxt x xx xmnrmxi: u::mx:x.n:xxxxxt , 
EMflRtZA AUTO-VIAÇÃO 

São Paulo - Santos Ltdali 
Cr.S 20,00 

OnlbUs diariamente ele hora em hora entre São Paulo-Santos 

SANTOS 
Cua do Comércio N.• 3! 

Fone: 6-'l'l'l 

S. PAULO 
Rua Mauá N.0 6'10 

Fone 4-fflS 
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Apostolado da Oração 
(Conclusão da 3.ª pa,g.)_ 

Ferrini, José Moscati, médico José 
Tovino, advogado, o general de So
nis e tantos outros dignos de1es, 
costumavam cercar os sacerdotes de 
suma reverencia como se vissem 
ac1es o proprio Cristo. 

Uma grande estima do sacerdó: 
cio católico e um profundo respe1-
tg ~ •ninistr<>s de Deus são carac
"'-" =•"""s do genuino espirito cris
tão e de uma piedade sólida e sin
cera, A falta de respeito aos sacer
dotes • índice seguro de uma fé 
amortecida e desse espirita diabólic0 

que é todo feito de hipocrisia e so
berba. 
U.MA PAGINA DE LAMARTINE 
· O coiü~ecid0 escritor franccs La
martin,e, que nem sempre primou 
pela pureza da fé, f,cz este elogio 
cio sacerdote : "Há um homem cm 
cada paroquia que não tc.m familia 
mas qu.e é da familia de todo.s; que 
é chamado como testemunha, com:> 
conseihe1ro e agc:1tc cm todos os 
atos ma.is solenes da victa civil; sem 
o qual :W.nguem pode nem nasctõr 
nem morrer; que toma o homem 
seio de sua mãe e não o deixa se
Lão no· tumulo: que abençoa ou 
consagra O berço, o leito nupcial, o 
leito da morte e o ataude; um ho
mem a quem as cria,:1ças se habi. 
turun a amar, a venerar e a temer; 
a· quem os proprios desconhecidos 
dão o nome de pai; a cujos pés vão 
os cristãos derramar suas matS intL 
mas confissões, suas lagrímas, ,seus 
segrtXios; um homem que é por es
tado consolador de todas as penas 
da alma e elo corpo; o htermediario 
necessario d.a riqueza e da indigcn
c1a; que vê o pobre .e O rico bater 
sucessivamente á sua porta; o rico · 
para verter a esmola secreta e o 
pobre para recebe.la sem corar, que 
não sendo de ne:1huma classe so-

, eia! participa igualmente de todas; · 
das classes inferiores, por sua vida 
pobre e muitas vezes pela humilda. 
àe de seu nascimento; das classes 
elevadas pela educação pela · cien
cia e pela nobreza de sentimentos 
que inspira e impõe religião; um 
hom~.n, enfim, que sabe tudo e que 
temi o direito de dizer tudo, e cuja 
palavra cai do alto sobre as inteJi. 
go:icias e sobre os coraç es com 
a autoridade de uma inissão divina 
e o imperi0 de uma fé indiscutivel. 
Este homem é o paroco: ningucm 
pode fazer maior bem ou maior mal 

1 

aos homens segwl.Cio desempenha 
ele oU negligencia sua alta missão 
social." 

A YOCAÇAQ E OS PAIS 
Em sua magistral encíclica sobre 

o sacerdócio Católico, de 20 de de
zembro de 19.3.5, lembra Pio XI os 
gr.aves deve.r,es do pais ne> tocantt: 
as vocações ®S filhos. 

Citemos longamente o Papa. 
N~:1guem mais autorizado para ver
berar abusos lamentaveis e ~ ~
<licar.ubs o caminho do dever. 
· · Depois de ter lembrado a contri
buição da Ação Catolica na .solu
ção do problema das vocações ob
serva o l'apa; "Mas o prim,cir0 jar
dim, o m,!.Ís natural, onde quase ~
pontaneamente devem germinar e 
vicejar ~s flo.r,es dq santuario, é. , 
sempre a familia e profun.dame:ite 
cristã. A maior parte dos bispos e 
sacerdotes "cujos louvores cel:ebra 
a Igreja" devem o principio de sua 
vOcação e de sita santidade aos e
xemplos e aos ensinamentos de um 
pai cheio de fé e de virtude. de uma 
mãe casta e piedosa, de uma faml~ 
lia em que reinava soberano com · 
a purza dos costumes, o amor de 
Deus e do proximo. As exceções 
desta regra de providencia ordinaria 
são raras e não fazem senão confir. 
mar a mesma regra, Quar:ido nu- · 
ma familia os pais, a exemplo de 
Tobias e de Sara, pedem a Deus 
uma numerosa posteridade·_-"" onde 
seja bendito pará sempre o nóme do 
Senhor" e aceitam com gratidão 
como dom celeste e como deposito 
precioso, e .se esforçam por instilar 
nos filhos, desde os primeiros a.nos, 
o santo temor de Deus, a piedade 
cristã, uma terna devoção a Jesus 
Sacramentado e Virgem Imacuh
da, o respeito, a veneração aos lu
gares e as pessoas consagradas: 
qu;ndo os filhos veem nos pais 
o modelo de uma vLda honesta, la
boriosa e piadosa; quenâo veem 
amarem.se santamente no Senhor 
aproximarem.se com frequencia dos 
Santos Sacramentos, obederem não 
só as leis da Igreja quanto á abs
tinência e o jejum, como tambem 
ao espirito de m<>rtificaçã0 ·cristã 
volutaria: quan<l-0 os veem orar tam. 
bem em casa, reunido ao redor de 
si toda a familia, afim de que a pre. 
ce comum s,e .eleve mais agradavel 
ao céu; qua,:1do sabem que eles se 
compadecem das miserias alheias e 
os veem dividir com os pobres ~ 
muito ou o pouco que possuem, é 
bem difici! que, enquanto todos 
procuram emular os exemplos pa
ternos, não haje ao menos algum 
de tais fl!lios que não sinta em sua 
alma o convite do Mestre divino: 
'· Segue.me" e "Eu te farei pesca. 
êor de homens." · 

Prossegue o l'apa: "Yentur~ 
os pais que embora não ~çam ~ 
jcLo das mais fervoro.sas preces ~ 
vocaçãq divina para seus filhos, eo. 
mo sucedia com ma.is úequeutja. ~ 
tempos d~ maior f~, pelo~· nãG 
a tem,cm ~ nel.l, ~abem ver umai 
honra 1,llSignc, Wl1él graça de ~ 
dileção e elej,çã.o !iQ ~~ ~ 
com a familia.! . 

Muito pelo (:O!ltrariO, dev~ 
colÚ~ssar que frequentem.ente, mui. 
to frequentemente, os pais ainda a• 
quelcs que se ufanam de ser sj.nce.. 
ra.zneotes cristãos e ca.tolicQs espe.. 
cia!ment~ na· alta .soci,edade e nu. 
classes ooltµ, parece Qã.o sabem 
~ormar..se com a vocação saGCS:.. 
d,ot.iµ ~ r~igiosa de seus illh0$ ~ 
nem tem escrupulos de combater Q 
cham,ado clivino Com toei:!. a sorte dq 

· al'gumentos, até com meios que PQ,, 

d~ expor a perigos não só a voca,, 
ção a um estado mais perfei,to. ~ 
a mesma cOJicencia e a etema sai .. 
vaçã,o de almas que ·lli:e:§ ~ 
ser tão caras." · 
~ E ~co ~e diz Q Fapa: "&ai 
se considerarem as coisas á, luz d~ 

· fé, que ·maior dignidade poderiaiq 
desejar os pais cristãos para. ~ 
filhos, que ministério mais nol>rQ 
do que aquele que, cOmo dissemos; 
é digno da v,e:i.eração dos homens ~ 
dos anjos. Uma' longª e dolorQSai 
~xperiencia nos ensina alem clissfl 
que uma vocação traida (nem ~ 
julgue demasiado dura a pala.vra.) 
é fonte de lagrimas não só para ~ 
filhos, mas tambem para· os cég~ 
,pais; ~ não permita D_eus que tais 
lagrimas sejam muito tardias e s.e 
convertam em lagrimas et~s •"' 
· Tudo' isto deveria sei- para. oós• 
católicos brasileiros, matéria dlll 
sérias meditações. · 

A causa pricr1eipal de todos os Dô,.'!. 

sOs males, que se agravam de dia; 
para di.a, é a falta de sacerdotes. 
Não temos ainda 6-000 sacerdotes; 
quan<lo tios Estados Unidos, parà 
24 milhões de católicos, ha\iia, n~ 
ano passado 38.451 padres! 

A solução do problema está nà 
intensificação da vida cristf;ã nos 
lares. . . . . 

Um Tar munda•:io e' paganizadó 
r.ão é ambiente. propicio pa:rà · nele 
vicejar a flôr da vócaç~o. · Precisa.
mos ainda mais de pais' verdadeira. 
:mente cristãos. Neste pàrtiei.tlar é 
digno de todo ó louvor o trabalho si 
lencioso de centenas de abnegad8-s 
religiosas que vão formando milha• 
res de jovens, futuras esposas e 
mães. Muitas, por 1:1ão terem leva. 
do nada do lar, voltarão par& ele 
mais ou menos como sairam; ou. 
tras porem. graças á. educação e.ris. 
tã de casa e sobretudo a influencia 
da graça e dos bons exemplos da9 
mestras, serão amanhã dignas mies 
de numerosa prole e se sentirão 
honradas em dar a Dctts um ou 
mais filhos. 

Indicador Profissional 

Em cada cidade, grande ou peque. 
na podemos contar nos dedos 
as familias que vivem esse ideal. 
O que se vê em toda parte é a pro. 
grcssiva paganização dos costumes 
A vida cristã dissipa.se quase com. 
pletamentc em meio de um mun-

ASMA 

Que Deus. nos dê pais verdadei
ramente cristãos. Estes nos da.rio 
~ace1·dotes se~mdo o Coração de 
Deus. 

ADVOGADOS MÉDICOS 
/
1 Dr. Vice:dte Meh11o 
J!raça da Sé,· 23 - 2.0 andar 

Sala 215. 

Dr. Plinio 
de 

Corrêa 
Oliveira 

Rua Quintino Bocaiuva, 176, 3.º 
andar - Sala 322 - Tel.: 2-7276 

~r. Francisco P. Reimão 
Hellmeister 

,Rua, S. Bento, 224 - 1.0 andar -
~ 3 - Tel.: 2-1543 - S. Paulo 

Dr. Carlos Morais 
a~, :An'dratle 

Rua Benjamim Constant, 23 -
,LQ ;wd. - SI 18 - Tel.: 3-1886 

ENGENHEIROS 
'.Amador C"mtra do Prado 

ENGF.NffP.JRO ARQUITETO 
ilrquitetura, religiosa. colcgios, 

Tesüieuci:as ocoletivas 
~I.ilJ.,_~ .. ~ - ~- l'aulo 

Dr. Vicente de Paulo 
Melillo 

CLINICA GERAL 
Consultorio: Rua Aureliano 

Coutinho n.0 109 
Das 13 ás 17 horas 

D'rº Camargo An-drade 
DOENÇAS DE SENHORAS -

PARTOS - OPERAÇÕES 
Da Bcnef. Portuguesa, da Mater

nidade de S. Paulo 
Cons.: R. Scn. Feijó n.0 205 -
Tcl.: 2-2741 - , Das 14 ás 18 hs. 

Sabado: Das 10 ás 12 horas. 
Res.: R. Rafael de Barros, 457 -

Tel.: 7-4563 

DR. DURV AL DO U= 
VRAMENTO PRADO 

Cllnica de moléstias dos olhos 
- Cirurgia ocular - Com;.: 
Av. lpiranga. 313 (8.0 andar> 
- Tel.: 4-458::, - Res.: Av. 
.A.ru:!éliea. 1408 - Tel.: 5-9275. 

Dr. Celestino Bourroul 

Res.: Lgo. S. Paulo, 8 Tel.: 

2-2622 - Cons.: Rua 7 de Abril 

n.0 235 - Das 2 ás 5 horas 

Dr. , Reynaldo Neves 
Figueiredo de 

DO nosPITAL DAS CLINICAS 
E SANATORIO STA. CATARINA 
CIRURGIA DAS VIAS BILIARES 

Cons.: R. Marconi, 84 - 3.0 and. 
- Tcl.: 4-8717 - n·as 14 ás 16 hs. 
Resid.: Av. Pacaembú, 1.044 

Tel.: 5-2625 

------------ -
HOMEOPATIA 

1 

Dr. Artur Rezende Filho 
Médico homeouata da e. A. P. 
di1, §orocabana,.- Di!'etor c!inioo 
do Ambulatorio Homeouatico do 
Carmo - Cons.: R. Sen. Feijó, 
205 - Tel.: 2·0839 _ Res.: 8-6471 

Marcar hora, das 3 ás 6 ~ .. 
ras pelo telefone: 2-0839 • 

BRONQUITES DE ADULTOS E CJUANÇU - BE1J. 
IUATISIUO - DOR DE CA~ECA.QllQNICJ.4. ete,;. de. 
- Tratamento POr contrato de CÚJ'I! ~tWAa. 

lllélUelna Posldva de combate 6a e811S811 e Dlle 
aoas 81ntomaa. Tratament-·1t0r proeeaaoa rapldoa para todas a11 moléattu 
INTERNAS. NERVOSAS. MENTA.JS e para as da PELE. de eatullJ til~ 

DR. ARAUJO [OPES 
Rna lilareonJ, 131 - s.0 andar _ SaJaa 804-6. _ Daa :a 641 8 ..--. 
Sábado das 9 6a l!l horas. Fone, 4-2208. - Rea.: Avenld,e J;"om~ -~ 

FONE: :i-6717 - SAO PAULO. 

Autc-Viaçã«» Bragança-São Paulo 
para as suas viagens de Bragança à Capltal e vice-versa, ldr• 
vam-se dos confortaveis onibu~ da. E:MPRESA Atrl'O-

VIAÇAO BRAGANÇA - O percurso é fef.to eltl tTê$ horas 

PARTIDAS DE BRAO.A.NQ.A: 
Dias uteis: 7,00 e 15,15; do
mingos e feriados: '1,45 e 18. 

Pont.o em Bragança: 
PRAÇA RAUL LEME N.0 10 

TELEFONE 10a ' 1, 

PARTID48" DE SA0 P4uto 
Dias ut.ets: 6.45 e ·is.a:. c,o.. 
mingos e feriadôs, 6,45 e 14,15. 

Ponto em São Paulo 
BAR ESTRELA - Rua Ma11á 
n.º 63Q - 'l'EI.,ElfOQ ~ 

: 



Aposse do novo Bispo 
de Ribeirão Preto 

·cconciusã.o da. última página) 

onde passará o desfile, e a Comis
são entrará em entendimentos com 
a Empresa Força e Luz p::u-a. uma 
melhor iluminação do trajeto, Pra. 
ca da Catedral e as imediações do 
Pala.cio Episcopal. 

"' .. 
As Bandas de Musica do :l.0 B. 

C. de Batata.is, e da Prefeitura 

Municipal local, abrilhantarão o 
desfile. 

A Comissão encarregada estll. 
providenciando na Pirotecnlca "Ir
mãos Scarabucci" de Franca, uma 
11alva de m-orteiros, de 21 tiros e 
a possibilidade de alguns fogos de 
artificio, para o embelezamento do 
anoitecer, junto ao Pala.cio Epls
Jgpal ._ 

.• ... 
Na Estação da Moglana só en• 

ira.rã.o as Autoridades e convida
clos especiais, como medida de or
•em, e para se facilitar o inicio das 
!Mllilno:nias. 

• • • 
Todo o povo de Rlbelrão Preto 

9l!tá. convidado para. estas soleni
la.des. 

Al!As torna-se <lesnecessario 
' qualquer convite, uma vez que se 

trata de receber com verdadeira 
alegria e satisfàção o novo e caris-
1lmo Bispo Diocesano, Dom Ma• 
nuel da Silveira D'Elboux. que, 
por suas peregrinas qualldades, jâ 
ra.nhou no coração de todos um 
4'!Ear de destaque. 

ORDEM DE DESFILE: f 

À salda da Estação Moglana ,es
tarão o Revmo. Clero e Semlna
rlos, Religiosas, Membros da Ação 
Cntolica, Associações Rellgiosas da 
Cidade e das Paroquias da Diocese, 
Circulo Operario Rlberopretano e 
todas as Associações de Classe que 
comparecerem incorporadas abrin
do alas ao ·longo da. Rua General 
Osorlo. · .. Logo' a seguir o . Tiro de 
Querra. e Coleglos da Cidade que, 1 

é_ônforme . fprem chegando irão 
formando ao longo do trajeto, sen
do seguidos pelas representações 
dos Grupos Escolares. 

EMBANDEIRAMENTO DA 
CIDADE 

A Comissão pede a todas as ca
..sas comerciais, Bancos, etc., da 
cidade, que no dia 28, já. pela ma
nhã. hasteiem a Bandeira Bras!lei
ra dando assim um cunhq gran
ãlC:.So â solenidade. 

APELO ÀS FA."\ULIAS l 
1~: 
-~11 

Como as cerimonias serão irra• 
418.uas pela PRA7, pede-se a todas 
M familia!!! residentes nas ruas por 
onde passara. .o_desfl~e,. o obsequio 
de colo.carem os seus aparelhos da 
radi-0 nas janelas, para. que assim 
todos possam, no local onde se 
encantrarem, estar ao par dos 
acontecimentos. 

Igualmente, apela-se para as 
mesmas faniillas or.aamentem as 
fachadas, janelas, etc., de suas 
easa.s como homenagem "á.quele 
111e ..;em. em. nome do Senhor". 

lWSSA EM AÇÃO DE GRAÇAS 

No dia 28, ãs 7 horas, no altar• 
mor da Catedral, serâ. celebrada 
Missa Festiva em Ação de Graças. 
pela posse de Dom :Manuel, convi• 
il.ando-se para a mesma as Asso• 
~ Rellg:iosas e Fieis. 

••• 
A Comissão central está. organi

zando, para. o dia 30 do corrente, 
em local a ser oportunamente 
l!la.rcado, um almo,;:o em homena
gem ao Sr. Bispo Diocesano, Dom 
Manuel da Silveira D'Elboux, e que 
~ ~rto. alcançarâ pleno exito. 

• • • 
No· dia 31 do corrente, 6.0 ani• 

versar.lo da Sagração Episcopal do 
Exmo • .- Sr. Bispo Dom .Manuel, 
bii:v.erã na. ·Catedral, âs 10 horas, 
eolene .J:?ontlflcal, . o 1.0 celebrado 
Pol'.S._ ~ela., .depois de sua in
lll!S'ttdura na- sede da D,.._e de 
~ba.tA. 

Expe~iente ~ a Cúria Metropolitana 'rreparn~as to~as as ~omenaoens para 
AUREO JUBILEU MONASTICO 
DO EXMO. E REVMO. SR· 
DOM PEDRO ROESER O. s. B. 
DD. ABADE DO MOSTEIRO DE 
. S. BENTO EM JUNDIAI 

No proximo <lia 21 de março, 
festa elo Patriaca S. Bento, celt

.brará o seu 50," aniversario de pro. 
fissão rtligiosa na ordem Benitli. 
tina, o Ex.mo. e Revroo. Sr. Abade 
l>om Pedro Roeser, residente oo 
Mosteiro de S. Be.nto, em Jun.<liai 
neste Arcebispado. 

O re=o. sr. dom. Pedro nasceu 
aos 21 de novembro de 1870, em 
Mergcntheim, na Alem,mha, sendo 
oriundo de familia proíundame,te, 
cristã. Ao terminar o curso gina
sial sentiu o apêlo divino para sa. 
cerdocio, in<lo cursar a Faculdade 
de Fi.!osofia e Teologia, em Insbru
ck, IlQ Tirol. Tendo pendore,; para 
a vida monástica, seguiu para a 
.Arquiabadia de São M arthho de 
Beuron, no Hohenzollern, onde e
mitiu os votos perpétuos aos 21 de 
março de 1896. ürdena.c!o saced-doie 
veio para a Congre3ação Beneditina 
Brasileira, a pedido do seu Vigário 
Geral dom Gerardo van Calo<'-n, on
de, i:iicialmente exerceu os cargos 
de Mestres Noviços e, mais tarde, 
e de Abade do Mosteiro de S. Ben
to, de Olinda, nomeado aos 15 <le 
Julho de 1907 pelo Santo Padre Pio 
X. Tendo resignado aos 10 de 011-

tu bro de 1929, depois de breve esta. 
dia no Priorado de Sorocaba, fixou
se definitivamente em Jundiai, ci. 
_dade cm que ainda hoje exerce in
fatiga vel apostolado. 

Sob sua piedosa ori.e'.1tação fun
dou-se, em Jundiai a Congregação 
<las Irmãs Oblatas de Santa l 'rsu
la, com a finalidade de amparo é 
instrução da infa.ocia e habitantes 
da zona rural. · 

E' geralmente estimado graças 
ás suas virtudes e grandts dotes de 
coração._ Nesta gratissima efeméri. 
de a Arquidiocese de S. J?aulo ren
de suas home,agens ao ben ~meri. 
to filho espiditual de São Dento e 
eleva ao alto pela sua felicidade es
piritual e tempOral. Ad multos 
anos! 

São Paulo, 18 de Março de 1946. 
(a) Monsenhor Paulo Rolim Lou. 

reiro. 
Chanceler ,fo Arceb;~pad~. 

A UNIVERSIDADE DE SAO 
PAULO 

As autoridades eclesiásti-cas do 
Estado de s. Paulo se acham viva. 
mente emptnhada em realização 
re_v,elo e e."'cepcional alcance , 
seja a Universidade Catolica. Eis 

. tlDla i'.lteressante sumula dos moti-
vos que impôs esse cometimento ao 
efi-ciente apoio coletivo • 
· Por qu·e cooperar para a Univel:
sidade Catolica? 
· Porque a Universidade Catolica 
:tem por finalidade: 

a) ministrar o ensino superior ~ 
todas as suas modalidades. 

b) estimulad a jnves.tigação cien. 
_tifica; 

e) contribuir para a formação de 
uma cuitura superior, adaptada ás 
l'ealidades brasileiras e i,nformadas 
pelos principios cristãos. 

d) co'.ltribuid para o desenVolvi
mento da soli,dariedade entre as De. 

· · mocracias Americanas, especial
mente no campo cultural e social, 
em defesa , da civilização cristã. 

Porque a Universidade Catolica vi 
sa a cultura intensiva e extensiva 
da ciencia e á forP.Jação da conscien
cia denossos homens do futuro; 

"Cum sde:itia, cOnscientia. '' 
Pdrque a Universidade Catolica 

não pretende habilitar intelectual e 
-.moralmente o homem apenas para 
sua vida particular, mas aincla para 
a vida social, pois não é só a pessoa 

.humana que deve viver informada 
:pelos pdincipios cristãos, mas tam-
bem a sociedade. 

Porque o futuro do Brasil depen. 
de da formação de seus lideres jn. 
rtelectuai.s, e ess-es até mesmo aos 
movimento,s popular11s, são h<>mens 
que saíram de Universidades. 

Será ainda, uma co0peradora de 
valor na obra das vOcações sacerdo. 
tais pois é grande o numero de alu
nos das Universidades Catolicas em 
todo o mundo que se diil'igem para 
a vida sacerdotal. 

Porque o Estado de S. Paulo que 
comporta por sua popula<;ão de 8 U
niversidades esta a exigir ao menos 
mais t1ma Univt>rsidaele e essa se. 
~ feita por outros se os catolicOs 
<:Jâ<' 9 organizarem já. 

Porque a Universidade Catolica 
de S, Paul9 já não é· apenas pro. ( 
messas, mas · realidades visto que 1 
-=4.~-~. com 

todas as garantias legais, seus dois 
primeiros institutos: i'aculdadcs de 
Direito e Faculdade de Filosofia, 
Ci€ndas e Letras de S. Bento. 

CUi.\iI::;::,AU l' KU-Ul\l \ dbl-
DiUH:. \...JUULlC.t\ -- Caravanas de 

cu-u1orm1u~u~ 
<..:OJ.u ü:.-, instrttçl.H .. ::"> úe ~ .. c.:rnc.a, rcv .. 
llk.\ • .::J.'. c~rí..lcal arc...:U::.-,1Jo e ~uo a:> 
JJ1,:uç~us ao:-. l'Xlllu.s. e n:v1no:;. 
:s1·s. u1~pos UJ. lJl'O\'JllCia cc:es1a'.:)l1~a 
de Sã.o 1'aulo, brevemente irei.o cor. 
rer a$ paru,p.uas ctu Lotado, as cara
v~11a~ u<: ~~cerJou:s '' lJarH.!e1rw1tr..:~ 
ua L.in1ver:,1uac.ie''. a i1r11 lle apeia~ 
para a generos1<lade av ,,ovo cawli
co vault~,a em iavor oa un,ver;;,aa. 
de Latolica de S. 1-'aulo. 

A LoÍnissão dirige iervoroso ll.ve
lo aos revmos. parocos, v1garios e 
iiéis, tuclo espera11do <lo seu apoio 
e zdo para o exito da campanha. 
· A, p:-in1eiras dioceses a ~crem vi-
sitada;; pews revmos. saceraote,; 

sâo os seguintes; lJ1racicaba, c:one. 
go Benedito Marcos de Fr,:i.as; S' 
Carlos, vadre Eli seu l\lurari e pa
dre Ar-·1alclo de 1lorais Arruda; So
rocaba conego J esui110 Sautilli pa
dre J Osé Thurler; Assis, conego 
Pedro liomes e padre João Phee
ney de e. e Silva; santos e Jaboli
c«bal, Padre Benedito ,\!. Calazans 
e lnocencio de Lacerda Santos; Ri
beirão Preto. conego Paulo F. da 
Silveira Camargo e pa.c!rc I.uiz 

11l artini; Cafela'.1dia, padres Eduar. 
do :R.eLouças <le Carvaiho e Engcuio 
Sanchez. 

* * * 
DIA 13 DE MARÇO 

VIGAH.10, da paro4uia <le Poú. • 
em iavor do revmo. 1-'e. Simon 
Switzar. 

PLEi','O L'SO DE OIWEXS, por 
um ano, cm favor dos H.R. PP• 
dom Aidano Erbert, dom 1brtinho 
R.oth, dom Cdalrico Reichd e dom 1 

Mathias Marshall OSB; \Valte1· 1 
F. 1fooncy, William A. Shechan, 
Joseph A. Ryan, John J. William 
T. Lindebugel e Jorge Vh: 2 ü11S; 
Lamberto Verryt SS. CC.; por í 
um mes, em favor do revmo. Pe. 
Co,ego J. Olímpio Pitabreg; por 
quin~e dias, cm favop <lo revmo. 
Pe. Pedro Alcantara Schumªcker 

FABRIQUE~RO da paroquia de 
S. José do Maranhão, em favor do 
revmo. Pe. Luiz de Faria Cardoso; 
da parOqnia dt Poá, em favor do 
revmo. Pe. Simon Switzar. · 

TRA.NSMITIR pleno uso de or
dens por oito dias em favor dos RR. 
PP. Antonio Mace-do e Walter Mo· 
oney OMS. 

TRIN'AÇAO, em favOr do revmo. 
Pc. Simon Switzar. 

BIN.'\ÇAQ, em favor dos RR. 
PP. Emilio Humenhuk, Heliodoro, 
Muller, Damaso, Vcnker, Modesti· 
'10 Oechtering OF1\f; Fridolino Sch. 
lcinkofer, Juvenal Marins, Sílvio 
C'opcti, Arlindo Tomaz e Adão C. 
Mo,tecelli SS. R .. ; e José Thur. 
ler. 

DIA 14 DE MARÇO 

:Mons. Manuel Meireles Freire 
Vigario Geral, assinou o seguinte: 

VJGARIO, da pi!roqu:~ ela Pt>nha 
em favor d0 revmo. Pe. Antonio 
Macedo C. SS. R. 

VIGARIO COOPERADOR, da 
paroquia de Vila Arens, em favor. 
do revmo. Pe. Fridimundo Schul. 
zki; da paroquia da Penha, em fa. 
vor dos RR, PP. Fridolino Schlein 
kofer, Juvenal Martins, Sílvio Cape. 
ti, Arlindo Tomaz, e Adão Monte. 
ceHi. 

CONFESSOR EXTRAORDINA
RTO, das religiosas Oblatas do SS
mo. Rede,tOr (Asilo S. Paulo) em 
favor do revmo. Pe. Com·aelo 1ful
ler; das reli.giosas do Asilo S. José 
elo Belem, em favor do revmo Pe. 
José Thurlcr. 

CONFESSOR DE RELIGIO
SAS, em favor dos RR. PP. Anto
nio Macedo, Fri<lolíno Schleinkono. 
for Juvenal Ma~ins e Sílvio Copet
ti. 

CONFESSOR ORDINARIO -
das religiosas do Mosteiro de Cris
to Rei, em Vila Formosa, em favor 
elo revmo. Pe. Alberto Brandts 
MSC; das religiosas da Cong-r. de 
Jesus, Maria José, com residencia 
em Sta, Amaro, em favor do revmo. 
Pe. Bronislau 01erek SVD: das 
Missio,arias de S. Carlos :!3orromeu 
com resielencia. á rua Orfanado 883, 
em favor elo revmo. Pe. Damião 
Kleverkamn. 

CAPELA - por 11ma an 0 - em 
favor das capelas: de S- João Batis. 
ta, N. Senhora ela Fátima, Santo 
Antonio e Bom Jesus, naparoquia 
cTe N, Sc>nhora ela Penha. 

CAPET..AO, da Créche Barcneza 
de Limeira, em favor do reVTD.O. 
Pe, Aa:apito Gregorio Alonso -

o re~resso ~o Sen~or Car~ial-4rce~ispo 
(Conclusão da L" página) 

D. Cc,rlos Carmc,lo de Vasconcelos 
Mvt:.t, pelü natall1iio de Guarde1s da 
1-'on;a Policlal. devendo ouvir-se 
tan1 Llern nesse rnon1ento a. corpora
ç:ão musiccil da Guúrda Civil de 
Sãu Paulo. 

Ao longo da avenida Rangel Pes
tana torrnarão os colegios catoli
cos e, na praça da Sé, as associa
ções rellgiosas, delegações das for
ças armadas e dos sind.icatos ope
rarios, 

OUTRA8 HO:l,IEXAGENS 

As homPnagen;4 u. S. E.n1inencia 
o }:;r. D. Car-los Carmelo do Vas
c-oncelos Mota se prolongarã.o por 
v~.:tt·ios e.lias apús a sua clH~guda,. 
durante os quais seril observado o 
seguinte prog1·ama.: 1.0 dia (depots 
elo desemban1ue): recepção no Pa
lacio <los Campoe Eliseos a S. 
Eminencia e ao~ Srs. Arcebispo e 
Bispos da Província Eclesiast!ca de 
São Paulo; 2. 0 _ dia, ás 8 horas, o 
Sr. Cardeal celebrarú missa na Ca• 
tPdral Provisoria (Igreja ·de Santa 
Ifigenia), com a assistencia de 
representações elas paroquias e co
leg-ios religiosos da Capital; ás 20 
horas e meia, na Igreja ele São 
Bento, "Te-:Óeum", em ação de 
graças, oficiado por D. Antonio 
Augusto de Assis, Arcebispo-Bispo 
de Jaboticabal e Decano do Epis
copado nacion,tl, com oração con
gratulatorla; 3.0 dia, homenagem 
prestada pelo Seminarlo Central da 
Irnaculu.da Conceição do Ipiranga; 
4. 0 dia, recépção na Liga das Se
nhoras Catolicas, em honra de S. 
Em.; e G.0 dia. ás 20 horas e mela, 

i sessão de gala no Teatro :iHunicl- 1 
pal promovida pela Ação Catolica 
e ;elas Federações das Associa• ! 
ções Religiosas da Arquidiocese e _ 
pela Liga das Senhoras Catol!cas. 

AS COl\iISSõES DE HONRA E 
EXECUTIVA ,á 

Estão assim constituídas as co
missões patrocinadoras das home
nagens a p. Carlos· Carmelo de 
Vasconcelos Mota: 

Comls_sno ae ilonra - Embaixa
dor José Carlos de Macedo Soares, 
interventor federal; general Milton 
de Freitas Almeida, comandante 
da 2a. Região Militar; dr. Sebas
tião Nogueira de Lima, presidente 
do Conselho Adminlstrativq do 
Estado; dr. Mll.rio Guimarães, pre
sidente do 'l'ribunal de Apelaçã.o; 
brigadeiro Armando de Sousa e. 
:Melo Arariboia. comandante da 4.8 

Zona Aerea; dr. Edgard Batista 
Pereii·a, secreta~io do Governo; dr. 
Artur P. de Aguiar Vi'hitaker, se• 
cretarlo da Justiça; dr. Pedro de 
Oliveira Ribeiro· Sobrinho, secre
tario ela Segurança Publica; dr. 
Cassio Vidigal; secretario da_ Via
ção e Obras Publicas; dr. Plinio 
Caiado de Castro, secretario da 
Educação e Saude Publlca; dr. 
Francisco Malta Cardoso, secreta
rio da Agricultura; dr. Abrahã.o 
Ribeiro, prefeito da capital e ge
neral Luiz Gauclle Ley, comandan
te da Força Policial do Estado. 

Comissão Executiva - Presiden
te; dr. Antonio Cintra Gordinho, 
secretario da Fazenda; membros: 
dr, .losé Ma'rla Whltaker, diretor
superintendente do Banco Comer
cial do Estado de Siio Paulo; dr. 
Romeu '.rortima, direto1· geral do 
Depal'tamento das Municipalida
des; dr. Altlno Arantes, presidente 
da Aca<lemia. Paulista de Letras; 
dr. Brasilio Machado Neto,_ presl· 
dente da Federação do Comercio 
do Estado de São P~ulo e da As
sociação Comercial de São Paulo; 
sr. Morvan Dias de Figueiredo, 
presidente em exerciclo da Federa· 

çiio <la.s Industrias elo Estado de 
São Pu.ulo; dr. Antonio de Queirou 
Teles, presidente da Sociedade Ru• 
r~Ll Bra~ileira; dr. Eduardo Pele• 
grlni, presidente da A~octação 
Paulista ele Imprensa; professor 
Benedito Montenegro, reitor em 
exerclcio na Universidade de Sã.o 
Pa.ulo; comendador Vicente Mell• 
lo, presidente da Liga dos Intelec
tuais da Ação Catolica; dr. Irlt11 
Meinberg, presidente da Federa<:â<, 
das Associações Agro-Pecuarias dli 
:Brasil Central; sr. Virgillo Lemo; 
da Silva, presidente da Bolsa clfr 

Cereais de Sã.o Paulo; sr. Teoda:w1 
Quartlm Barbosa, presidente de, 
Sindicato dos Bancos do Estado de 
São Paulo; e sr. José de Barro11 
Abreu, presidente da Bolsa J<c>, 
:Mercadorias de Silo Paulo. 

Comissão do Clero - Monsenhq/;, 
José Maria Monteiro, Vigar!o Ge~
da Arquidiocese; Monsenhor Mrt. 
nuel Meireles, Vigario Geral e:(/ 
Arquidiocese; Mons. Martins LI',,. 
deira, Presidente do Cabido MetN:P
politano; D. Domingos de SylOI', 
Abade de São Bento, representan
do o Clero regular; Monsenhor 
Cunha Cintra, Reitor do Seminario 
Central do Ipiranga; Monsenhor 
Rolim Loureiro, Chanceler do Ar
cebispado; Cônego Luiz Gonzaga 
de Almeirla, Assistente Geral da 
Ação Çatolica Arquidiocesana e 
Cônego Aguinaldo José Gonçalvel, 
Cura ela Sé, pelo Clero secular. 

- Po~r,ivelmente, no dia. da che
gada a e S. Flminencla, o Cardeal 
D. Carlos Carmelo de Vasconceloe 
Mota a esta Capital, serâ decretado 
feriado escolar e o expedienté na.Ili 
repartições publicas encerrado âS 
15 horas afim de que os alunos 
dos estab~lecimentos de ensino e e 
funcionalismo publico possam pal'
ticipar das homenagens que o 
verno e o povo de São Paulo 
butarão ao 11~ P;r:lndne 
Igreja. 

Go-
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FEDERAÇÃO MARlANA 
FEMININA 

DECIMO ANIVERSARIO DA P. 
U •. DAS FILHAS DE MAU.IA DA 
JUATRIZ DE NOSSA SENHORA. 

ACHIROPITA ~ 

. Amanh&, festa . da Anunc1,açso de Nossa senhora, transcorrera o 
decimo aniversario da fundação da 
Pia União das Filhas de Maria da. 
Igreja Matriz de Nossa Senhora. 
Achiropita. :E;n1 regosijo a este 
acont~ento realizou-se um trt-
6.uo preparatorio, que constou de 
Reza solene e Benção do S, S. sa• 
cramento. Amanhã, dia _25, oele-
brada. Missa festiva, âs 6,30 horas. 
ás 19,30 horas, após á Benção ~ 
s. s. sacramento, haverá reun1ao 
!estiva no Salãõ, . 

A Federação Mariana. Feminina, 
cumprimentando a Pia trnião ~ 
Nossa Senhora Achiropita, pede a 
Deus por interceAssão ~a Virgem 
Maria. e santa Ines mIDtas graças 
para ,,eu dignlsslm? Diretor e Fl .. 
lhas de Maria, afim. de que haja 
semPre um crescente afervora:m.en
to espiritual nessa Pia União. 

LER E PROPAGAR O 
WWW&MiiAAA j 

"LEGIONARIO" 
e+NIP' 

E' DEVER DE TODOS 
9S OATOLICOS. 

,~~titulo Moderno 
PRAÇA DA s:e N,õ lU 

SÃO PAULO 
Fundado em 1911 

DACTILOGRAFIA 
TAOUIGRAFIA 

O MeDtor Emlno 
Pelo !l-02 ~ 

SNR. ASSINANTE 
Ao fazer reclamações, reformas ou mu· 

dança de endereço, queira enviar.nos ·o ende
' reço completo conforme acha-se impresso na 

margem do seu jornal, inclusive o A., seguido 
de um numero, 

cias urgentes. 
afim de tomarmos providen~ 
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A posse do novo Bispo de Ribeirão Preto 
No proximo dia 28, dar-se-á em 

Ribeirij,o Preto a solenidade ca 
posse do seu segundo Bispo dio
cesano, Exm-0. e Revmo. D. l\,Ia
:nuel da Silveira D'Elboux, antigo 
. Bispo Auxiliar e Vigario Capitular 
:naquela diocese. 

No exercicio das altas funções 
relesiasticas que ocupou, quer em 
;Jlão Paulo, quer em Ribeirão Preto, 
l:eve ocasião de evidenciar qualida
des relevantes. Inteligente, culto, 

. dotado de um tino administrativo 1 
pouco comum, o Exm.o. e Revmo. 
D. Manuel da Silveira D'Elboux é 1 
boje uma das primeiras figuras do 
episcopado nacional. Por sua dis- r 
Unção pessoal · e afabilidade de 
trato, são numerosas as pesS-Oaa 

NOTA INTERNACIONAL 

que testemunharão a Sua Excia. 
Revma. o apreço e admiração que 
lhe têm. 

Para receber S. Excia. Revma. 
estão projetadas diversas manifes
tações . 

A COMISS1'iO 'DE FESTAS 

Com o fim de se deliberar sobre 
as homenagens que Ribeirão Preto 
deverá tributar ao insigne Pastor 
Diocesano, por ocasião de sua pos
se. reuniu-se, por iniciativa da 
Prefeitura Municipal daquela cida
de e da Legião Brasileira, no dia 
15 pp., âs 15 horas no Salão No
bre da Prefeitura Municipal, uma 
Comissão composta de represen-

A reação anticomunista na Europa 
Qualquer pessoa, que tenha 'Oiajado pela Europa nos ano$ 

que se .seguiram ao Armisticio de dezoito, pode ter constatado a 
que estado de mi seria fisica ( morreram na Europa, de fome 
e tJoenças mais pessoas que em combate) e moral ( na Ale
manha ho·nwns e mulheres cometiam as maiores baia:esas por 
um pedaço de pão) e 'sobretudo pelo desencadeamento de pai
(l)Ões, desde o horror a tudo que fosse nacionalismos e a tudo 
que usasse jarda até ao nacionalismo mais desenfreado, com 
ideais de rei:anche e 1.?ingança por parte dos vencidos e de ga
nan,cia p irredent·ism,o por parte dos vencedores) a que chegou 
Q mais civilizado conUnente do rnundo. Os historiadores, se é 
que é necessario •a eles recorrer) mostram como esse estado de 
coisas de1.i origem) ou ao menos serviu de caldo de cultura ao 
1W,Zismo e ao comunismo. Esta ultima guerra custou ao que se 
calcula, a vida a mais de quinze rnilhões de seres humanos. A 
miseria e a 1Jome, que dela estão decorrendo) aumentam presen,. 
"temente de milhões 'o numero das suas vitimas. Salta-nos aos 
otlws esta pcrgunta: ..... que ideologias, que credos, que correntes 
ri-e opinião, qiie religiões) mesmo, brotarão desse cadinho euro
peu? Para nós, católicos) tal pergunta é sobremaneira impor
tante; em primeiro lugar porque temos em nossas mãos a Re
ligião, a sociologia ,e a economia que poderiam sanar todos os 
males, isto é, a Religião, a sociologia e a economia catolica.s; 
cm segundo lugar porq,ue) pela experiencia do comunismo e do 
nazismo, sabemos o que esperar desses políticos e reformadoreJ.l 
sem a menor Pé) impregnados {],() esp·irito do mundo, e cheioa 
de 001npromissos com este. 

Continuemos nesse confronto desalentador entre a atual 
gituação mundial e o após-guerra de ha vi'll;te anos. Naquele 
tempo a Russia não <possuia um poderoso e vitorioso exercito 
c,omo o possui hoje, pois era um país derrotado, mas em com· 
pensação as t/.deias comunistas ainda possuíam seu maior fres
<,or, e uma aureola de novidade o envolvia, de modo que o germe 
bol<ihevista se propagava 1com outra facilidade e eficiencia do 
que hoje em dia. O que fizeram os catolicos de toda Europa'! 
Rouniram-se em organizações ·e partidos, muitissimo bem orga
e1,izados, e, com grande habilidade e espírito de luta, quebraram 
a espinha, dorsal da III InterMc'!,onal tentão triunfante. Para 
1:e ter a prova disto, basta contemplar a ação dos partidos cato
Hcos alemão e holandês que poss,uiWJn a maioria no parlamento, 
muito embora a p0[YUlação catolica fosse de 'Um terço rW, Ale
manha e de um quinto na Holanda. Não sabemos que laircun.-<J
tancias, crearam hoje uma, situação diferente. Não •que faltem 
eleitores aos partidos catolicos: as votações dos partidos cato
licos franceses, 'belga~ e alemães têm sido brilhantes. Mas a 
oompanha anti-comunista destes partidos icatolicos, ao menos a 
1ulgar pelos telegramas sempre suspeitos, parece nul<t, ou .:io 
menos dá essa impressão. liJ' fato que algun.s parUdosltém uma 
r,()r, digarnos umas rei·dndicações, algmn tanto esquerdistas, 
r·omo o •do Sr. Bidault na França, mas istof não os deveria im-
vedir de tomar uma atitude um pot~o mais viril, um pouco maia 
vatólica. A Russia continua a 'ameaçar e a proi;ocar os seu3 
r:izinhos · de todo o modo possível e com wma regularidade e ' 
constancia assaz adrniravel no mal; ainda agora provocou uma 
,.evolta das tribus kurdas, sabendo perfeitamente que qualquer 
briga no Oriente Medio é "um caso" '])ara a Inglaterra; a inter
minavel revolta dos 'indonesios foi ao que parece esclarecida com 
a presença de submar,inos, que se supõe sejam russos, fornecen.
'jo provisões aos rrebeldes, e ass-im por diante. O homem da rua 
se irrita e se revolta contra os comunistas, o Sr. Churchill faz 
r;ielentos discursos contra a politica moscovita, o governo es-· 
querdísta inglês não testá cedendo á pressão do Exercito Ver
melho no Irã) todo mundo reage. E quando esta reação é de 
lodo lado tão viva, não se nota nos partidos europeus catolicos 
~ tenha at-in,gido o zenith de sua intensidade. 

E' cedo para avançar qualquer coisa, sobre ('ste fato, talvez 
~da •questionavel, e de qualquer modo muito nebuloso. 

A.í fica, entretanto, consignado este tema 'interessante, 
~-~~.~~ 14,ia ~/ - A. L. 

tantes das entidades sociais, mili
tares e eclesiasticas de Ribeirão 
Preto. 

Pela comissão. presidida pelo Sr. 
Prefeito Municipal Dr. Luiz Au
gusto G. de Mato; e composta de 

.Mons. Dr. João Lauriano, Vigarlo 
Economo da Di'ocese, Padre Jaime 
Luiz Coelho, Cura da Catedral, e 
srs. Dr. Henrique de Morais Ma
nuel Penna, Amim Calil, · AÍrredo 
Porto e representantes do Cel. 
Chefe da 5. ª C. R., do Diretor 

dos C_orreios e Telegrafos, da PRA7 
e da Imprensa, dos Sindicatos dos 
Graficos dos Trabalhadores em 
Construção Civil, dos Trabalhado• 
res em Metalurglcas, Mecanica e· 
Material Eletrico, dos Empregados 
no Comercio, dos Trabalhadores na 
Industria de .. Calçados, das oficinas 
de Marcineiros, dos Trabalhadores 
na Industria de Cervejas e Bebi
das e do Circulo Operario Rlbero
pretano - foi escolhida a seguinte 
comissão encarregada das festivi
dades: Prefeitura Municipal, Le
gião Brasileira. Associação Comer
cial e Industrial Sindicato dos Em
pregados no cdmercio Sindicatos 
reunidos. ' 

· PROGRAMA ELABORADO 

1 - A Comissão acima Irá se 
encontrar com o Exmo. Sr. D. 
Manuel, em Cravinhos, acompa
nhando-o depois até Ribeirão Pre
to. 

2 - S. Excla Revma. ch,egará 
a Ribeirão Preto. ás 16 horas em 
trem especial !fentilmente c~dido 
pela Companhia Moglana. 

3 - S. Excia. receberá os pa
ramentos pontificais, em uma das · 
s~las <la Estação e , logo em segui
da virâ a porta de salda da Esta• 
ção, onde será saudado pelo sr. 
Prefeito Municipal, Dr.· Luiz Au
gusto G. de Matos. 

Este discurso, bem como os pro
nunciados na Catedral serão irra
diados pela·P.R.A.7, ~ pelos alto
falantes colocados na Estação e na 
Catedral. 

4 - Terminando o discurso do 
sr. Prefeito Municipal o Exmo. e 
Revmo. Sr. Bispo se~uirâ debaixo· 
do Palio carrégado pelas exmas. 
Autoridades. rumo â Catedral. 

Acompanharão S. Excia. Revma. 
a Comissão de recepção, as autori
dades civis e militares, representa
ções de entidades civis, o Clero, 
associações religiosas, representan
tes das Paroquias, coleglos, repre
sentações dos grupos escolares e 
os fieis e admiradores de S. J<Jxcia. 

5 - Na. Catedral depois da lei
tura do Breve auto;izando a posse, 
sem a recepção das Bulas, serão 
realizadas as cerimonias relativas 
ao ato, inclusive o .canto do Te 
Deum diante do Santissimo ex
posto.' 

Um locutor, á porta da Catedral,' 
visto não ser possivel a entrada de 
todos, irá relatando e e:icplicando 
aos fieis as cerimonias que irão 
sendo realizadas no Altar-Mor dá 
Catedral. 

Terminadas as aludidas cerimo
nias da posse e do Te Deum, s. 
Excia. virâ a porta da Catedral 
onde ouvirá o discurso de sauda: 
ção do Clero e dos fieis da diocese, 
pronunciado pelo Exmo. Mons. 
Joaquim Alves Ferreira Pároco de 
Batatais e Consultor Di~cesano. 

Em seguida o Exmo. Snr. D. 
Manuel saudará os seus fllh,Ós es• 
plrltuals e agradecerá as homena
gens 1•ecebldas, e logo depois se 
diriglrâ para o Palacio Episcopal, 
de cuja escadaria se despedirá de 
todos. 

OUTRAS· NOTAS 

O Sr. Prefeito Municipal deter
minou á Secção de Obras da Pre
feitura o ornamento das· ruas por 

( Cone! ue na. 7. ª pâgina) 

NOMERO AVULSO 

CR.$ 0,40 

tempo 
o 

de 
seu 

começar 
" t rico t" ! 

Pense na satisfação que lhe causará 
o emprego de bom material e decida.se 
pelas nossas esplendidas 

LÃS PARA TRABALHOS 
Para agasalhos de bebês : 

LA MIRANDA, cores: rosa, azul e 

!>ranco. Novelo de 40 gramas. 

Cr$ 12,00 

LA POMPÉIA, com fios de seda, cõ

res: rosa, azul, amarelo e branco. 

Novelo ?e 25 gramas : 

Cr$ 4,00 

Para agasalhos de senhoras e cavalheiros : 

LA GOTHARD, 40 grs. Cr$ _9,00 

MESCLA, 50 .. Cr$ '7,00 

TIBET, 40 " Cr$ 6,50 

• FLOR de LYS, 50 .. Cr$ 14,00 

. SIBERIA, 40 .. Cr$ 5,50 

•• AI.ASKA, 40, " Cr$ 5,50 

Todas estas lãs são · apresentadas em 

seleta variedade de côres. 

AGULHAS DE GALALITH 

Artigo inglês. Par : Cr$ 3,50 e 5,00 

CASA ANGLO-BRASILEIRA 
Sucessora de MAPPIN. STORES 

PIO 
A revista Eclesia ·publica. im

portantes declarações do Reitm' do 
Colegio Espanhol · de Roma.. . 

"A silhueta do p~pa agigantou
se durante a. guerra. Con.stll.nte~ 
mente viu-se nele o éspMto de· 
caridade, o coração patenia.l, o in
teresse pelos infelizéS, o ·ze10 pela 
moralidade. Vi muitos çho-rarem á 
vista do interesse ··externado pelo 
Santo Padre qua.rido lhe falavam 
de suas coisas pequenas na ai>a· 
rencia. 

D<>is fatos, entretanto, lhe con
quistaram a. ,ra.tidf.o e s1mpa,tia ~ 
toda B,oma.'. •WdM ~ -

XII 
zOnàs castiga.das Pelos b<>mbardeios 
de 19 de Julho e 13 de Agosto de 
1943 e sua. eficaz int.ervenção para, 
Roma. não ser convertida em cam· 
po de luta e destruição. 

Durante aquelas visitas, o Papa 
viu-se rodeado. de peesoas que tal· 
vez nunca o teriam visto. E COI14 

t.emplaram~no tão pai. tão m1,ser1. 
cordioso, tão sa.nt.o t Ão levantar pa .. 

ra. o céu seUs braços e. ora.r pedin• 
do mlserlcordia, perdão e paz pa,rsl 
a multidão. causou a mais viva 
emoÇão e t.oc1os vh'am-se om:lpQQII 

,.41111Q .• - ~- - . 



Folgamos em registrar as decla
rações do sr. Carlos Luz, Ministro 
da Justiça acerca da lei eleitoral. 

Declarou S. Exci.a. a imprensa 
,1ue, como está a lei eleitoral não 
!POde prevalecer. E, que porta:1to se 
wrna necessario proceder a sua 
reforma. 

Quando o "Legionario" lançou 
sua campanha contra a lei e]eitoral. 
t:ncontrou o inexplicavel cepticis. 
lllD de amigos qu-e entendiam que, 
a lei estava tão firme, que ninguem 
mais a revogaria. 

liÓje se. vê, que esta "firmeza" 
era inteiramente ilusoria, e que· 
portanto o assunto que ·ventilamos 
-.ontinua em toda a sua atualidade. 

• • 
Aguardamos, pois, com vivo iate

resse a publicação dos decretos de 
reforma. Aliás parece-nos que o ci
tular da pasta da Justiça andaria 
muito bem. publicando um ante-pro. 
~to. para receber a critica dos in
~-essados. E batalharemos até o 
~. por que; a concienéia catolic:i 
~ fique escravisada ás delibera
c;óes tomadas na misteriosa alqui
mia dos conventiculos partidarios. 

••• 
Reiteradame,te, tem o "Legiona. 

rio" sustentado a tese de que as 
perseguições á Tirreia já não se fa
Z!'m hoje em dia, com a bruta. 
liclade do see11lo passa<lo. Nossos 
:1dV!'Tsarios nos estr:ingalam c0m 
hiva, anestesico, e corda de seda. 
E. para ~quintar usam nesta c-eri
mO'.lia ona. halandrá() cm distin
tivn <li' ~ssociacão religiosa. 

Prova \naxima disto, é o nazi~
mo. Denois ('! 0 1e " c-om11,ismo. O 
~~n;n Pa<lre Pin XTT. no rt>r~nte 
protesto c-antra as pers Pg-11 irõse so · 
vieti~as na Eurona C 0 ntral. mn~
trou bem c<>rno de inicio as tr=a; 
ru~sas, se hem <1ue ofiria1mPnte 
ateias, tanto 11snnt"eavam "° ratoli
c0•. Q\l'f\ os soldarlos da PRSS a11. 

xiliavam as nessnas do novo a rt>
colocar os Cru("ifh·os, nup Pram 
pre1,ados na par<"nf' pelo proprio 
pr,ho <l?, vPr;11f'lho~. 

Dep001s ... p o (Jllf' se vê. 
(Continua na 2" pag.) 

O novo Núncio Apos
tólico n o D r a s i 1 

Já partiu da cidacte de · Roma, 
con1 destino ao Rio, onde vem 
ocupar a nunciatura apostolica o 
Exmo. Revmo. Arcebispo D. C;.r. 
los Chiarlo. 

O novo Nuncio Apostolico será 
recebido no Rio com magnas home
nagens, promovidas pelos catolicos 
e meios sociais. 

Diretor-Gerente : 1 Diretor: 
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As homenagens do povo de S. Paulo 
ao seu primeiro Cardial-Arcebispo 
A chegada em 

Manifestação -
São Paulo l'Ceebeu, na qual'ta• 

f<>lra passada, por entl'e festas e 
manifcsta.:ões de jubilo, seu pri• 
meiro Cardial Arcebispo. 

O 1•egrcsso de Sua Eminencia o 
Carcllal-Arcebispo de São Paulo, 
Sr. Dom Carlos Carmelo de Va'l
roncelos Mota, já revestido ela pur• 
pura cardinalícia, cleu ensejo para 
que a população catolica de São 
Paulo, 1nais uma ,·ez, demonstrasse, 
e de maneira eloquente, ·os seu., 
altos e tradicionais 'sentimentos ó.e 
fé. 

EM SANTOS 

A cidade de Santos engl,,lanou-se 
para receber festivamente o Car
deal D. Carlos Carmelo de Vascon
celos Mota, tendo tributado con
dignas homenagens a S. Bminencia. 

As 10 horas e 20 minutos do dia 
21: deu entrada no cais, junto ao 
Arm.azem n. 0 5 da Companhia Do
cas, o trem especial vindo desta 
c'apital e conduzindo, entre outras 
pessoas, Monsenhor Manuel Meire
les Freire, Vigario Geral da Arqui
diocese; delegação do C~bido: re
presentantes - do -Clero, .. r~resen .. _ .
t;ções de diversas paroquias. doa 
Círculos Operarios, das Fed~raçõe!' 
de associações cato!icas, da ·Comi!!
são de Obras da Catedral e de 
outras entidades religiosas ou de 
classe. 

A ATRACAÇÃO DO "DUQUE DE 
CAXIAS" 

Pouco antes das 1 l horas, uma 
formação de aviões da Forc:a Aé
rea Brasileira levantou vôo da Ba
se Aerea de Santos, dirigindo-se â. 
en.trada do canal onde já navegava 
0 transporte d·a Marinha de Guerra 
Brasileira, "Duque de Caxias", que 
conduzia Sua Eminencia. 

Precisamente a.s 11 horas e 10 l 

Santos .. Recepção 
na Praça da Sé 

nes·ta Capital - O cortejo 
- Outras h1omenagens 

O Eminentissimo Cardial Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota 
agradece ás manifestações, na Praça da Sé. 

mentos da multidão no cais. Viam

se ao lado de S. Eminencist, alem 

de dignatarios eclesiasÜcos e dos 

integrantes da comitiva cardinali

cia, o dr. Antonio Cintra Gordi
nho, secretario da J,'azenda, re
presentando o Governo paulista; 
representação da Assem blefa· Na-
cional. Constituinte, a m\l,ioria do~ 
partidos ali representados; e re-

municipal de Santos e de outras 

altas autoridades. eclesi~ticas, civis 
e milita.rE:s. 

NA PREFEITURA · MUNICIPAL 

1 
Deixando o cais sob c:alorosas d-,- 1 

monstrações de si~patia, o Car- . 1 
deal-Ai-cebispo de S. Paulo, acom

panhado das autoridades presentes, 

PALAVRAS DE S. El\UXENCIA. 

Agradecendo as manifestações '1<1 
que era alvo e a palav1·a dos ora
dores que interpretaram o senti, 
da cidade de Santos, S. Eminencl.8 
proferiu ao microfone algumas pa• 
lavras de agradecimento. 

Afirmou, de inicio que Sant_os ê, 
certamente, um portico magnifico 
do Brasil; mas nunca foi e nunca 
será. um portico pagão, e sim co
mo o indica o seu proprio nome, 
um portico cristão. De Santos a 
civilização partiu para a conqulst.a. 
do Planalto de Piratininga e, daí 

. alcançou os confins do Brasil. E 
em Santos, prosseguiu, não ha só 
a grandeza da historia e a pujan
ça economica, mas ainda a gran
deza -do espírito cristão, de que 
o Cardeal de São Paulo recebia tão 
eloquentes testemunhos. 

Sua Eminencia, a seguir, tecei:11 
considerações sobre o fato de quq 
quando de sua vinda pa1·a Sã,) 
Pauip na qualidade de Arcebispo 
tér_ passado pelo Santuario nacia·, 
na! de Aparecida e que agora, do 
regresso de Roma, não lhe sendo 

·. pqssiver -passar , por--Aparecida · o 
havia 'teho. pelo contorno marítimo 
das areias . do Ip~roigue, . tão dire
tamente ,relaci~nadas, pela inspi
ração de , Anchieta, com o cul«I! 
da Virgem em nossa Patria culto 
esse que ne~hum 'Poder do ~undQ? 
seria capaz de apagar. ·E assim• 
nesta hora, o Brasil dá uma liçã.Q 
magnifica· ao~ demais povos, com
provando que não precisa impor
tar doutrinas exoticas desde que 
não· repudia . a doutri:ia revelada. 
que não é importada mas inspira
da e da qual Cristo é o unico me.s• i 

tre. 
Concluindo, disse que em Santos 

revê o passado da patria e que 
assim Santos é uma sentinela da.<t · 
maia ca.ras tradições n'acionais., 

minutos o "Duque de Caxias" sur- ! 
giu em frente ao Armazem n.0 5. 
A multidão que ali se reunia, ten· t ! 
do a. frente o Exmo. Revmo. Sr · 1 1 

D. Idllio José Soares, Bispo de 1 

Santos, prorrompeu nas primeiras 
aclamac:ões ao ilustre Metropolita. 
da Igreja Paulopolitana. 

Da amurada superior do navio. 
ladeado pela sua comitiv~. o Sr. 
Cardial correspondia aos cumpri-

f alecimcnto ~ o Car~ial Von G a I en 
Sua Eminencia o Cardeal Conde 

Clemente Augusto vçm Galen, clE: 

l\fuenster; que regressara recente
mente de Ron1a, onde fora receber 
o chapeu cardinalicio, faleceu dia 
22, em Muenster, depois de rapida 
enfermidade. 

No dia 19 de Março, Sua Emi
nencia fora operado por dois ci
rurgiões alemães de renome. em 
consequencia de uma peritonite. E' 
o segundo Prelado que falece de
pois de ter sido elevado ao car
dinalato neste ultimo Consistorio. O 
primeiro foi o Arcebispo de São 
Luiz, Cardeal Glennon, que faleceu 
no Eire em princi;pios deste mês. 

NOTAS BIOGRAFICAS 

O conde Clemente Augusto von 
Galen nasceu em Muenster em 
1878, tendo, pois, falecido ao 68 
p,nos. Começou sua educação em 
Freiburg, tendo-a continuado em 
[nnsbruck, na fronteira da Alema
aha com a Austria e passando-se, 
pi.aia tarde, J)ara MueDBte.r. RB<le~ 
' 

beu ordens sacras nesta ultima c1 

dade. Logo depois de sua ordena. 

ção em 1904, foi nomeado Cape

lão e, sucessivamente, elevado . " 
Cura e Vigario da Igreja de São 
Mateus, em Berlim. Em 1919, era 
transferido para a Igreja de Sãu 
Lamberto em Muenster, onde per
maneceu atê 1929. Nessa mesm,;,. 
cidade, foi elevado a Bispo e Ar
cebispo, em 1933. Homem de larga 
cultura, alistou-se entre os digna
tarios da Igreja, na Alemanha, que 
se opuseram imediatamente ao 
domínio nazista, tornando-se um 
dos principais chefes da resistencia 
dos cato!icos contra Hitler. Pregan
do ·com absoluta independencia, do 
pulpito, contra o regime imperante 
em seu país, não escapou aos cam
pos de concentração. Posterior
mente era restituído ao exercício 
de suas funções, debaixo da per
seguição dos nazistas, que não. o 
perdiam de vista, sem que ele, en
tretanto, alterasse uma s6 linha de 
sua oo.zi.duta. 

Aspecto da chegada de 

presentantes dos ministros de Es
tado. 

Concluídas as manobras da atrn .. 
cação do navio,· Sua J,;minene:a 
descendo ao cais, entre grandes 
aclamações populares, recebeu 0,1 

cumprimentos do Exmo. Revmo 
Sr. D. Idilio José Soares, Bispo 

do Pre!eito 

Sua Eminencia, o Senhor Cardial Arcebispo, á Praça da Sé. 

dirigiu-se de automóvel para a 
Prefeitura Municipal, reeebend0 
durante todo o percurso novas m'i
nifestações da população santi8ta. 

Na sede da ed!lidàde, foi Su·1 
Eminencia Sf!,Udado pelo pref-:,nc 
Edgard Boaventura e, em nome da~ 
associações religiosas . de Santos, 
,;,elo sr. Ca.rl'!lil Paohei:o -Cililo._ 

Desejava ainda fazer reverter aque
la homenagem a. pessoa de Sua 
Santidade o Papa, cuja bençã•> 
transmitia então ao povo santlsta. 

Dirigindo-se á sacada do edificio 
da Prefeitura Sua Eminencia con
cedeu a benção papal ao povo que, 
se comprimia na praça :Mauâ. 

.(Co~~l.1.11. u.,21' ~, 

... 

91($ .• Êll.4 i, 
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fJr:tro caso analogo no~ é notí. 
, ~ agora a respeito do Japão 

* * * o 
Um recente telegrama, retrans

rnitindo irradiação do vaticano, no
tícia que os japonez-es, na Coreia, 
primeiramente auxiliarem :em os 
:nissio:1arios c,,tolicos. Mas, quan· 
do viram a guerra perdida, precipi
taram.se sobre as missões, e as da· 
nir:caram de todo o modo. 

A explicação do caso é facil. F..n
qi,anto eS'!)f'ravam poder contar com 
o apoto da Igreja, para alcançar a 
vitoria, rt>presaram seu odio pagão 
:on-tra o CatoJidsmo. A partir do 
momento em (ltte t11do se lhes ma· 
nifeston pei-dido. atiraram-,e con
tra a Igreja, pois que não tinham 
ma.s motivos· para conter seu odio. 
E se desmascararam int:eiramegte. 

Se algum dia seu J>O<ler,o tives· 
se SL:b:do tanto, que pudessem ilis
pi:nsar a lgreja, não teriam agido 
<Jo mesmo modo? Não ,e teriam a
tirndu tambcm contra ela? 

Evidentemcmte, não falamos aqui 
dos japonezes catolicos, mas só dos 
pagãos. ,\tfas quanto a est-es, a per· 
guma é pericitamentc cabível. 

• • • 
Na reíutação que fez do discur

so de Cburchill, o "camarada" Stª
L- declarou que a Inglaterra ,:1ão 
,;,ra uma verdadeira democracia, pois 
que só o partido da maioria consti
tuía o gOverno do pais. 

Na URSS, como tOdos sabem o 
partido comunista não é apenas o 
partido do governo, E' o unico 
partido existente. Vejamos, agora 
de quantois membros se compõe, 

Segundo estatistica-s, ele conta. 
ntualmc:1,te mais de cinco milhões. 
Mas a população é de 170 milhões. 
C que equival_e a dizer que apenas 
uma pequeníssima minoria perten
ce ao partido dominante. ' 

E o mais curioso é que isto é as. 
sim sobretudo pvrque O proprio par
ti<lo recusa ter mais membros. Uma 
oligarquia perfeita, fechada em si 
mesma, que blasona de dcmOcracia. 

Eis o que confessa a linguagem 
iniludível dos nuem.ros. · 

• * * 
E agora, por fim, o caso persa:. 

ponto por ponto, o que previramos. A 
URSS quere:ido impor o "acordo''
- o acordo entre o lObo e o cordei
ro - á Persra, e esta a pedir o 
apoio dO Ocidente desolado. E a.in
da se pOde esperar algo da URSS. 

As homenagens do 
povo de S. Paulo ao 
seu prime iro Car
d ia 1-A r c e bispo 

(Con-Olusão da 1.• pâglna) 

Retirando-se da prefeitura. o 
Cardeal-Arcebispo visitou a Cate
dral de Santos, ali abençoando 
grande numero de fieis, e ap6s, 
para um ligeiro repouso o o al
moço. â resldencin. do Exmo. 
Bevmo. Snr. ;Bispo Dlocesan~ de 
Santos. 

A ~'l'WA PARA ESTA 
CAPITAL 

Precl~mente As 13 horas e 41i, 
O lilmo. Sr. Dom Carlos Carmelo 
e eua comitiva chegavam á. estação 
de Santos, onde Já. o a.guardava o 
trem especlal. 

No trem especial, incorporou-se 
ll c<>mitiva cardinalicla uma nume• 
rosa reoresentação das autorlda
d.e, Inclusive o Exmo. Snr. Dom 
ldWo Jot1é Soares. 

A OIIEGADA A SÃO PAULO 

As 16 horas e 20 minutos, o trem 
,epecial que conduzia o primeiro 
Cardeal de S. Paulo deu entrada. 
11& eeta.:ão do Braz, onde era a
p&rdado pelos membro~ do .Epis
copado paúll..ta e alta.a autorida
ha el"1ti e ,ntlltares. N= adjacen
~ e.ll (Wt;,.')i.o,'consideravel ma!!sa 
,o~1ar 1)r<>M"Om~u Nr1 aclam<i
~: ::.."t!'~,n ,i:;1c li" banda.~ de mn-
11,ee. ,!a Cu:.rõa Nvll e O!! darinr 
la.e tr.;FD.R !vrm«-;a.a :,o !ollll'C ria.. 

...... ~ F.ettaP&. 8,llWlda· 

\ 

Um firme 
No discurso que pronunciou no Largo da 

Sé, Sua hmincncia, o Cardeal-Arcebispo acen
tuou muito o interesse do Santo Padre, em 
saber qual o éco despertado entre nós, pela ele· 
vação de mais um Cardeal brasileiro. Pode-se 
mesmo dizer que a nota essencial das Ilalavras 
de nosso .Metropolita consistiu em ressaltar a 
honra que significou, para o Brasil e para S:io 
Paulo, a criação de mais um cardinalato em 
nossa terra. E', pois, a este pensamento que 
queremos consagrai· nosso artigo de hoje. , 

* * * 
Não por· um estulto bairrismo, mas· porque 

é esta a evidencia dos fatos. devemos dizer 1.i.,ie 
a concessão do chapéu cardinalicio ao suces
sor do Cardeal Leme, confirmando na Arqui
diocese do Rio de Janeiro uma honra que o Bra
sil já recebera outrora, tetr um significado me
nos frisante, no momento que passa, do que a 
outorga de mais um,. chapéu vermelho, ao 
Brasil. 

Com efeito, uma vez que a Santa Sé conce
d.e a uma nação a henra de ter um Cardeal, ra
ramente, e só em condições . muito exce11cio
nais, lhe tira com a morte do purpurado, a re-
presf"n tação no :sacro Colegio. , 

Isto de um lado. Do outro lado, nações 
menores do que a nossa, teem Cardeaes. Na 
America Latina, mesmo, j:'-. são Pies vurios. 
Quando foi criado o primeiro cardinalato latino· 
americano, e para ele foi escolhitlo um brasilei
ro na pessoa do Cardeal Arcov.erde, a marca da 
prefcrencia pontificia por nossc país era bem 
evidente. Quando, mais tarde, essa distinção 
ainda unica entre todas as nações ibero-ame
ricanas foi confirmada no Cardeal Leme, ainda 
o gesto de predileção era manifesto. !\las, com 
a generalização dos chapéus cardinalícios para 
o mundo inteiro, a permanencia do favor pon
tificio deveria afirmar-se quanto ao Brasil, pu1· 
uma distinção · nova, por umà manifesta<;ão 
mais recente, e inteiramente inequivocu, de 
que a p1·edileção de que gozavamos n:io desapa
recera, 

Qual o fato por que a Santa Sé demons
trou a continuidade de sua dileção a nosso 
pais? Precisamente pela criação de mais um 
cardinalato. Esta honraria foi realmente um os
culo maternal, de afeto, e de esperança, que o 
Vig-ario de Cristo depositou na fronte da na-
ção brasileira. · 

• • • 
Este gesto augusto da benevolencia pontifi· 

eia recaíu sobre São Paulo. Na imensidade 
do mapa nacional, foi precisamente na terra 
das bnndeiras, que se fixaram os olh.os do Pa
pa, e foi sobre a pessoa de seu metropolita, que 

propósito 
ele depositou este sinal de seu favor. 

Isw significa, evidentemente, que São Pau· 
lo deve retribuir -tom especia'. gratidão, o bene
ficio que a Santa Sé acaba de lhe tributar. 

S. E. o Sr. Dow. Carlos _Carmelo deu o pri
mei1·0 impulso a este movimento, mudando Jla· 
ra Pio Xll o nome do Palacio São Luis, e de· 
_terminando que um b1.,1sto de bronze do Ponti
fice imortalizasse na reside,ncia arquiepiscopal 
a lembrança de sua generosidade pura conosco. 
Cumpre-nos continuar. 

Este mag-no acontecimento nos sobrevem em 
uma fase de transformações profundas. Apesar 
da crise, modifica-se a todo momento, coin no
vas construções, o aspecto da Capital e do in
tf'l'ior do Estaclo. Ao contacto com o cinema, as 
revistas os livros, os jornais, o radio, nossos cos• 
íunws, nossas ideias, nossas tenclencias se vào 
modificando. Estamos entrando nu fase impor
tante e delicada em que se passa ct'a acloies
cencia para a idade viril. Tudo quanto entre nos 
se vai fazendo, traz consigo o selo do definiti
\"O, Porque as modificações da infancia para a 
adolescencia são natui-alnwn te suscçptiveis de 
revisâo, as da adolescencia para a idade ma~ 
dura muito mais dificilmente se t:orrigem ou 
reajustam. 

Nos:sa preocupação neste .. momento, deve 
ser de preservar, entre tantas transformações, 
o carater verdadeiramente cristão e catolico de 
nossa formação individual e social. 

"De que vale ao homem se lucrar o mundo 
inteiro, mas perder a sua pt·opria alma"? E da 
que valerá ao Brasil se se to1·nar o _país mais 
rico, mais poderoso, mais influente do mun-
do, mas 11erder sua Fé. . 

Tudo quanto se faz na direção do progresso, 
é louvavel. l\.':.s com uma condição. E' de que 
não só a Fé se conserve, mas que progl'ida e se 
tlesenvolva a pari passu com o mais. . . ~ 

Estas palavras não devem i;er tomadas ape-
1rns em seu sentido superficial. Crescer na Fé, 
não é apPnas nnalliplicar procissões, congres· 
sos, e romarins. Isto é certamente excelente. 
Mas está longe, e muito longe de ser tudo. 

Crescer na Fé, é crescer na ortodoxia. E' 
crer sempre mais, com mais firmeza, com mais 
coerencia, com mais amor. Crescer na Fé, é ter 
uma Fé, não apPnas morta e vaga, mas vivaz e 
fecunda. Uma Fé que inspira as . ações retas, 
que obl-iga a uma vida reta, que leva á virtu
de e á salvação da alma. 

Estamos certos de que são precisnmente es
tes, os votos de nosso Metropolita. E, assim 
fazemos boje estas reflexões, como estimulo e 
incitamento a nossos leitores. 

* PLiNIO COUR~A DE OLIVEIRA * . 
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C a 1 ó .J. i e o s 
Comprem exclusivamente suas jóia s e seus presentes m-' conht.:cida 

JOALHARIA · 

CASA CASTRO 
RUA 15 DI NOVplBRO N.o zt OFICINAS ... ... Otúcos concessionári0s ( 

<Esquina da Rua Anchiete> • • • PRôPRIAS : : : MADOS relógios "f-.,l.'TRA" 
•ixxxxxxxxxxxxxxxxx,inxrmmxxxx:x::xrxxzxxnxxxxxn%llX:%D:a~m~%i~x~~%Iln 
ram a chegada do comboio cardt- Os clarins do plquote do· luncoi- pm·purado em nome da popular,,íi.o 
na.Jlclo. ros, que abriam a murclrn, unu 11 - catollca de todo o Estado. 

A esse momento repicavam to
dos os sinos da cidade e multas 
fabricas tazlam. soar as suas se
reias. Uma esquadrilha de bt-mo- . 
torea da Força Aerea Brasileira, 
traduzindo a homenagem da 4." 
Zona Aerea a Sua Eminencia Re
verendisslma, evoluia sobre o local, 
como depois em todo o percurs.:l 
do cortejo. 

Ao descer do carro-salão, o se. 
nhor Cardlal Carlos Carmelo rece· 
beu os cumprimentos de todus a.~ 
altas a.utor!dades presentes. 

O CORTEJO 

Tendo ao lado o chefe do execu
tivo bandeirante, Sua. Eminencia 
o Ca.rdlal-Arceblspo Dom Carlos 
Carmelo dlrlglu•se â l)raça front!.'1· 
ra ã. Estação Roosevelt, onde, em 
carro aberto e escoltado por um 
piquete de lanceiros da Força l'o
Jicial e por batedores da Policia 
J~s~cial, iniciou-se o cortejo rumo 
ã praça da Sê. Nesse momento 
redobraram de intensidade as ma• 
nifestações do povo, que se enten
dia, sem interrupção, que se esten
do Carmo. 

Foi através de incessantes manl· 
!estações dos escolares que se ali
nhavam em toda a extensão do 
lado direito da av. Rangel Pes· 
tuna, e do povo, que o corteio in
tegrado por cerca de cem automo
vels, utra.vessou a avenida Rangel 
Pestana. 

MAXIFESTA("AO PCBLICA A S. 
Elfl~ENC'IA NA PRAÇA DA SE' 

c·iurum a proximidade do. carro Sua oração foi u. seguinte: 

cardlnal!cio, enqu:i.nto o povo, vi
vando e agitando lenços, sau<l:1va 
o primeiro Cardeal de S. Panlo. 
Lentamel"te o auto}llovel de 1>. 
Carlos Car~elo chegou atê o µa-
Janquo oficial, armado sobre a~ 

e~cadarias da. Catedral nova e pro
fu;;nmente orriamentada ele flor,•s 
naturnis. Dns sacadas dos prelllo~. 
o\Jtra grande multid/1.o ovacionava 
o Cardeal Carlos Carmelo. Em 
frente no palanque, uma com pn 

nhia de alunos da Escola Tecnica 
de Aviação prestou continenciu a 
Sua Eminencio.. 

Subindo no palanque ofichl, 
ncompanhndo do sr. Interventor 
fl•<leral. do Episcopado e de outrnF 
'ti tas autoridades. Sua Emlnen<'ia 
ngraeleceu ns manifestações popu
larE>s. A seguir o locutor oficial d~ 

solenielucle. Monsenhor dr. ManuEl 
Correia ele Macedo. atravês do ml
C'rofonc d:'l Radio Excelslor anun
ciou o inicio elo programa orgn 
nf7,ndo para essa ocasião. 

O orfeão da Escolu Normal Cae
tano de Campos .sob a regcncla d,1 
mn.cstro Frederico de Chiara, fe:r. 
ouvir os Hinos Nacional e Ponti
ficio com acompanhamento da 
banda de musica da Força Policial. 
Findos estes, ocupou o microfou,: 
Sua Excia. o Sr. Prefeito Munt 
cipal que saudou Sua Eminencia 
em nome do povo paulistano. 

Segulu-~e o cantico "Terra d,. 

SATJDAÇÃO DF. n. :\íAXUli:n 
])'J<:LBOUX 

"E:m!ne!ltissimo Senhor Cardeal. 
A homenag·em que São Paulo .pres
ta hoje a V. Emintncia. ma!S do 
que a expressá-O de um regozijo cs
pcmtaneo e indf)finivel, const1tum 
ntn de verdadeiro culto religioflO. 

v. Eminencia incarna, para nós 
l'l'sta hora, a proPria personali
dade do :Romano Pontifice, glorio-
sron,cnte reinan~e. · 

Roma eterna - a capital do mun 
ao catolico _ conduzida carinho· 
s~ mente no coração de V. Eminen
cia, c0mo que se transp0rta para o 
seio desta grande capital Paulis
ta. 

Nesta hora, o Vaticano apresen
t.r.·se aos nossos olhos, mas emo
<'Ões mais vivaQ da nossa fé, como 
farol inquebrantavel de força mo· 
ral que projeta sobre o mllildo con
vulsionado claridades eternas e re
dentoras. 

Q1;e inefavel espetaculo. Eminen
cia, es,,a visão de paz, no momen
to anguHtioso que vivemos! A hu
manidade cncontra·s,e fatigada · e 
d(·~iludida, a beira dos escombros 
ainda palpitantes da guerra· que 
fir,dou. Procura,·a ansiosamente al
gt:ma coisa sngrada que perdera e, 
muito embora iluminasse todos os 
cnminhos, não conseguiu enco1;1trar 
v estrada rela da felicidade sooera-
:~a. . 

Tol<lam-se, mais uma vez os ho1i 
z0ntes da terra com prenunclos 
rmcaçadores de proY.'.mas tempes-
trdes. · 

O coração humano continua in-. 
c;t:ieto e não sabe esconder Os seus 
rancores. 

Cer,,.,. ,t,,.A 17 horas o cortejo 
dava 1tnl.l"&4& na i,raca da Sê, l 

Santa Cruz·• pelo orfeão, após o 
a tia! usou da palavra Sua Excla. 
T:evma. D. ·. Manuel da Silveira 
D Elboux. Bispo Diocesi.no de P.i 
beirão Preto, que saudou o novo 

Periclita a pa,:,; ll!li,·ersal lJOrQue 
('if'. .nã0 oodc ser construida sobre 
alicerces movediços de antigas rui· 
ns.s xnoreJs. O fun'1a.m~nto da no. 

"LEGIONARIO" 
\ 

BEM A N A..KJO OA._TOLIOO OOll 1 
Al-'ltOVAQ./10 EOLESiA.l'J.'J04 

H<"dRçllo e Adm.lnhltraçAe 
Largo de s. Bento n.0 2G • llllla i 

Foaea a.6409 
Caba Postal 147.,\ 

Silo i"a11lo 

Numero avulso •• .•• •• OI-$ o,~Q 
No Rlo • • • • • • • • • • • • C:rf .0,8f 
Numero a.trazado • • • • Crt l,Ot 

A.ulnaturaa 
Ano • . • . .. .. •• Cl'S Zli,01 
Exterior • • • • • • • • CrS ,0.011 

Rogamos aoa .nosso• aaafnaate.t 
"omunicarem a madança de ~-• 
endereço» pitra a Cat.sa l"tlllll\.l. 14, ...... 

Anancfotl 
Pecam tabela sem OCJmlll'IIGllsao, 

Nilo publicam.,. cdabora1110 6ij 

peuona estraa.bM - - qar 
dro de redntorea. 

l,ER 11: PROPAGAR I{) 
' WifilHH A# • 

ºLEGIONARIO"" - E 15 WllG~ 
E' DEVER DE TODOS 
OS CA'lOLlCO~ 

1 Homenagem f.a I e-
siana a São T omaz 

de Aquino 
Leão XIII, na famosa. Enc!cllcic;· 
Aeternl Pa.trts, repôs a escolasti~ 
no lugar que lhe é devido, tnesm<> 
até, em circulas intelectuais cac-, .. 
licos se notava uma verda.deir~ 
sofreguidão por sistemas fllo!Sáficqi, 
heterodoxos, enqu,tnto ·os estudo.t 
da doutrina do Doutor Angelicq 
deperecla.m tristemente. 

Qual a. ra.zfio deste rato?· N6s ai 
encontramos no proprio São Tom:l.21 
quando ele formula o seguinte pro. 
blema: por que motivo se encon. 
tram na Revelação verdades puta.• 
mente í'ilos6ficas, a que o hom<tm' 
poderia. chegar. pelo esforço de sua. 
propriu razão? 

A este problema, r&spoilde oj 
· Santo que a razão humana. degra. 

dada pelo pecado original, cai fa.. 
cilmente em etro. Do outro lado, 
a vontade humana., igualmente de
gradada, nem sempre se esforça) 
seriamente para o conhecimento daj 
verdade. Por este motivo, apagam• 

. se entre os povos muitas e muita.ai 
das noções de ra.zli.o natural, ne. 
ce:ssurias pura eles. E assim forallli 
confirmadas pela Revelação certa.~ 
verdades que a Providencia q-.ú4 
especialmente preservar. 

E' o destino da escolastlca. E!-',} 
vence pelo merlto intrlnseco qu~ 
possue. Mas dada a. falibilidada 
extrema da i~tel!genc!a e da von. 
tude humanas, sem o auxilio daj 
maglsterio da Igreja ela não pode ... 
ria ser um sistema vitorioso, capa:zi 
de Inspirar, nõ.o s6 por algum) 
tempo, mas dura.velmente e PaMI.I 
sempre. as êl!tes e as massas. par-1 
a reta ~rlentação do pensamento Q 

ela viela humana. 1 
Terminada n conferencl;i., os pre. 

sentes se elirlglram â blbíloteca dq 
estabelecimento, enriquecida corr:j 
coleções excelentes, multas da, 
quais reéentisslmas, e ali perman0oA 
ceram em ànimadu e prolongadltj 
palestra. 

va civillzadio deve ser outro por, 
inteiro. Somente uma volta a sm• 
cera de filho prodigo para 0s amo• 
ra.,os braços de. De.us Poderá trazetl 
salvação verdadeira pata o mun• 
do. 

"Sine sanguinis . effusione nau. 
fit remlssio". 

E· preciso um batismo de sangu4 
para remir a humanidade. 

O f'angue humano correll abun< 
<lante oc-bre a terra. Resta ainda 
que o homem Se banhe, arrependi,. 
do de suas culna", no .Sang'Ue ae. 
dent,0r de Cristo. 

Em!nentlss!mo senhor cardial a.li' 
cebispo: h 

Vossa eminencia acabá de c e~ 
gar ele Roma. Não daquela an~. 
ga Roma · outrora Profanada ?elo( 
OesRr~. e que guarda, em seus es-. 
combroo, reminlscencias de seeu
los de granõeza material._ mas_ tam• 
bem ele m!serlas. de ostent.açao, de 
,aiclade e paoc:,,ani"mo. Fôra. elo. 
e\1)ressiva ~trato do rnllndo ?ontem
porraneo. Não r.>el QU~ diferença 
pos.<,a existir entre o g~mo mau que 
rng~nr'!rou as atrocidades dos cam• 
pos de cont>.cnt,•nrfto e O espiriOO 
mesquinho rme se com.Prazla nos 
combate, dos ,a-ladlan.ores com as 
!'Pra.,:, ou' naº torturas impostas aos 
primeiros crif"tãos nas arenas do 
martirio. . . , ld d 

O C'~pirHr ilr Nlin ~..,, <1·1- 'U'l a e 
é. em to""º. !'I" -tPm""~, sempre o 
mCRmO • ()s . fnnnt_os l11X,lf)00o dQli!I 

~Conclua ~ Js':, ~). 



totalitarismo soviético 
Pe. Arlindo Vieira, S. J. 

Alexandre Banniue, depois de 
ier dC;lllon,trac!o em ;cu 1i vro 
•ot1c \Vho Survived", a completa 
fale.nela do comunismu :1a lfo;sia,, 
•xpõe a tirania do tvtali,ar1,u10 ab. 
-~,úto cm que degenerou es,a cx
perie11cia desastrosa. 
· O malogro dos suces,ivos planos 
·de cinco anos levou os chefes so
'\'iéticbs, que tinham aigum rcalts. 
ltno. ou flexibilidade, a convencer
fie da impossibilidade de concordar 
o sOcialismo com a ditaclura e a 
'\'oltar a atenção para uma politi. 
ta dcrnocratica. 

Segu:1do Barminc, 0 proprio Sta. 
lin conven.ceu-sc dessas impOssi
bi:idadc. Julga que o d:tador ver 
tnclho se bateu sinceramente pC:r 

1tllgum t.cmpo pela idéia do socialis. 
mo. 

?-ião tardQµ porem em perder :ci. 

sua fé nessas concepção de governo 
. e ~ abandonou definitivamente '10 
:Per1odo que se abriu com o assas
; sinio de Kiorov (1.12.934) 

· \ Stalin.~ fiel discípulo de L~nin ,a 
hia mu1to !;.cm que a nacioua111.a,<w 
ila industria e da agricultura seria 
justificada e contriuuiria p;ua o 

. bom ex1to do socialismo son1t·ntc se 
: il pro<luçâo da Russia sviétic~ su-
pErasse à ds t:stados capil a:iatas r 
o padrão de vi<la dns operarios e 
:camponeses russos fosse· ma;s e,c
vado_ 10 que.o de outros países. üs 
f~cneUcos esforços dos planos de 
cmco anos e seu f1·acasso dcmons. 

.. , . ~·«ra.m a S~alin, q11r sem comµctiçâo 
.. , .... mdvtdual, ;ªmtas a produção será 

·,tão grande como a dOs paises capi. 
.. talistas. · 

· Achou-se Stalin Jiantc d·~ um di
lema de 111ax1ma unpurtan<.:1a; ou 
relaxar .:. dnaaura e pern11t1r qúc 
0s Estado, soviéticos se dc,cnvo,. 
\'tssem niais ou menos como as de
mocracias oc1de:na1s, ou abanuvnar 
iuntamcntc com a idéia svcialis a, 
todas as idéias ac lllJcrdaJc c 1-

g-ualdacte ~ ,cgtn.r o cxcmp,G J<: 
~litler. 

Stalin senliu.sc an:maJo pur um 
instante, p<>r serem as Lcndcnc:a,; 
;iemocraticits advogadas pelus ma:,; 
autorizados entre os vclhus bulclw
v1stas. Distra,u·sc alguns d·as com 
li iicção de uma cGustituiçào demo. 
cra.ica. ,\las, quando Kiruv comt
çou a ··r,r-se cm evide:1c1a como e 
campeão da dcmocra,·ia- conven

ceu.se Stalin de que a dtmocrac:a · 
.seria para ele o ti mdo pod,·r d1scr1-
c:ionario. Se<luzid-, pelo exrmplo dr 
Hitler que fez o expurgo mediante 
~ )rrentes de sangue, e certo de q•.,c 
listo ningu<'m lhe levaria vantag~m. 

~so'vcn Stalin ficar com a d:tadu. 
a e eliminar para sempre qnalqurr 
e:1taHva de governo dt·l11ocr2.t.icC". 

A pS-rtir desse momento drtcrmi
mi:1ou deliberadamente intcrrompr~ 
seus esforços para melhorar a condi 
c-iío d:J classe trabalha,'or 0 ou d;mi-

•. 

nuir a exploração de que era viti
ma. Empenhou-se em organizar. 
uma ;ocicdJdc baseada sobre a tira. 
nia cxp,oração das ma,sas privadas 
de tudos os direitos, no interesse de 
uma minoria privilegiada que seria 
a espinha dorsal do regime tOtalita
rio. 

Isto :ião significa· que Stalin te-
111,a retirado seu a11xilio aos pre
tensos "eo11111nistas" que cm outras 
regiões ambicionam O poder. Julga 
I3,armine que Stalin usa desses che
fctes, que não passam de miseros 
instr11ment0s cm suas mãos, para 
<'11Íraq11ccrr outrOs países e rohus-

,kcrr sc11 proprio poder o poder da 
R11ssia. 
· Pretende ele estender seu sistema 

totahario a todo o m11:1do: seria i 
ridi('l!lo ima,:,;inar q11c o ditador '1· .1 
siatico cst<'ia acariciando a dcm0- i 
aaci;i 0u s~j,. rrtroccdcndo para o 1 
capitç1];smo na Russia ou em outra 
região qtrnlquer- Kão o pode faz~r 
srm rn fraq11rcer sua prOpria posi. 
riin, c;,,3. kndrncia imtintiva é ():t. 

,·a porlrr e ele drknclr1·;i o po,Jrr da 
Ru,sí;i no mundo, m:na:1é!o as rk
morracia,, do n,rsmo modo rit1r <lc
frnrk11 ,rt1 pn<lcr dcn'ro cJ;i R11ssia • 
dando a mnrtr a todos aqueles que 
julgaram se a. democracia a verc!a. 

,de tra solw;ào dus proL,lcmdS do pai:,. 
l\.io podemos conclu:r este arll

gu sot,rc o hvro de Harminc, sem 
ci1maar a atcnç;;o uo tulot [Jdtd 
Uilla JUll,ç;u::,a Ql;;JCI vu,ao UU í.tdt.1..1r. 

lJ•L tJLL<: us l'Uaous couwalcl'..Í111, u~-
1u11....a, • .n .. llLC uu LUlld. guc1ra 1Jl.:ú1 UI.!· 

n1ucr .. c1u. e p:.ia J1u1.:1ualll: 4Llc ll<1u 

1Jv.::i..::,lll,1Hl l'. CUJlllJdLL:J.üHl CO.iH a c::,

L1i...:l d..11\ct - LOu.US cJ...:nl.1. C l'.J.i.:.:i t!J.i; 

lLlll LV-1~Cll!ll<.:1a pvHllC.:él Oll a111uti 

,e a.nunam a i,c.n,ar tlc que pudc
l"1dlu a,l:ªll~al' d. a.c1uoc1·ac1a 110 a~J.

l,c,,· cta guc1ra .• lias agura -- pru,
~,gu.1..: u..111.HL!C - 4u~ cu-'-~ª lucs e 

lHulllcL-,a pvr a,1uc.cs d1p1vma,as e 
JV.L'Oaú:>~ªs 111,giL~\.:S C a.i.rH:.J.'l,.;J.lllJS 

que wruaiam a ,cus pa,,s; caa,an
uu us 10uvorcs uào ctos hcro,,- c1u-: 
,e balll'uill pela JJIJcrJ,Hlt:, Jll,1S UO 

rcg,1nc: uc ::,ta.,n: L-ma peq:,..:tutua · 
ac de ,cu cauvctro : lma c..accr-
1,.,çao d,, oprc,,ao tOlalltana cm 
non1c c.ct v:Lur~a .ctc1nocrat1ca l • 

"LumbaLestcs ,ão bem pc ,a itbcr
dade, pon1uc viveis c:scrav1zados" 
- dlzc111-1i1cs os aJmirauorcs do rC
gunc uc ::,,a;,n. "Lumo rcc'ompcusa 
\...uu:,ag1 urc1nus vu::,:,.a escravidão 
;\P<1s amda: .êon&cntii;énios· cm chac 
111ar a isso <lcn1ocracia." 

E' esta a posiçáo dos que atri
uucm a heróica vitoria do µOvo rus
so ao tota:itarismo sc:vagcm de 
~taán. Estão eles ameaçando o fu. 
turo do mundo Ciemo~raL1co e apu
:1halanclo O povo russo pelsa cstas
.:Í('l!sa· ame::tc escr~vcu \Vait,'r L:p
pman cm seu livro, U. S. War 
.\ m,: "Ei,quanto a Russia se fc-

(Conclue na 4. 0 página). 
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DAr-:SA~ l\'.lODEit.NAS 

Um telegrama de Lnr.c'r~s 
de 4 de março ulUmo e thJILo 
significalivo e vem provar o 
que mi.1 vezes tenho repeo1do 
nas minhas rabugices. ..s 
cianç;;,,;:, modernas nao sáo .:.e 
gente c1vi!i:,mda e nunca to
ram nem serão jamais JJUd 

cxpr,.-s:;ão de art.e ou de $lffi-

Oansas 
fumo 

e 
E' excusado qualquer tt 

mentario. A dança moderna 
americ;:i;na pela qual a nossa 
gente desmiolada se baba e 
se derrete, e vai transforman
do nossos salões numa espe· 
cio de estrebaria de anunai2 
saJf,antes, esta horrenda E 
barhara dança, começa a pro· 
vocar uma volta ás c'elicadaa 
e finíssimas e mimosas dan
ças .de gente civilizada, as dos ples Doa educação, ou de 

quem .,d.<.. dcscJC 1m1ta1 os scivagens. Os ame
ricanu;:; tcnlaiam levar o barbarismo de suas 
dança:, va.:·a a velha e culta Inglaterra. A coisa 
i,egou !!vS mon.cntos de loucura e da guerra. 
Depois, t:.m pouco do bom senso britanico foi su
f ,ucnte para repelir o barbarismo das dansas 
ianque.,. Huuvc uma reaçào cte oom senso no 
povo ing1ês. Lclam apenas este telegrama: , 

nossos salões de ou~i;ora. Ainda bem. Nãc 
está tuuo percliuo! 

Ainda ha gent,e que não deseja pular coinc 
bicho ... 

JUULilERES FU.i\'IANTES 

LONDRES. 4 (R, J - O "Jiving" e '"Jitter· 
Ha certas coisas que passam. por elegantea 

º são desgraciosas e inesteticas c~mo . as que 
'íuais o seJam ncst,e mundo. Uma ~elas é o fu· 
mar em pubi1w para uma mulher. Já nos va
mos c:wostumando a este uso pouco distinto e 
muitíssimo gros.,e:iro para o belo sexo. Outróra 
quando era menir.o arregalava os olhos ao ver 
uma muiner na rua de cigarro á boca. E ou• 
via·s~ ,oge, a expl;,ca~ão: - E' uma decaida., • 

burgging" que se popularizaram nus salões de 
baile d, Grã Erct.anha durante a "ocupação'' 
~ias ti opas nor ~e americanas, estão cedenC:o lu
g3,r as valsai>, polcas, lanceiros e outras danças 
cto ie•11pu an1,ig0. 

· lJm mqueuí.o realizado pelo sr. Byron Da-
. vis, coaseihe.ro elos proprietarios da· maior ca
dda dt, -,alõcs dE. baile da Inglaterra demonstrou 
que /;, J. do;; àançarinos preferem hoje danças 
antigas ao "swmg' . 

Falar.do a respeito o sr. Davis disse: "Du
rants a ~ucrra. devi-é.o á influencia norte-ameri
cana mo.o era \"".'>Wing .. , ... Agoi;a· estamos apre,:-.' 
::.cnLana,~ t.rês numcros de danças antigas. pará 
cuc.la · s\vmg"'. Todos apreciam as danças anti
ga.s. t;.tnLO os Jovens ·cumo as pessoas de meia 
idade. 

E a gente compreendia logo. Hoje, Deus mt 
llvrE. de fazer un1 juizo destes! Jovens de fa. 
milla, meninas de boa sociedade tiram com des· 
emba1a\,,(J ·a carteira de cigarros do bolso. e sem 
mais, pdas 1:uab e praças e bondes e autos fu.., 
mi....n como c.-iammé. E acham isto a coisa mau 
ckgante e bela deste mundo! • 

1-ruma conlcrcncia realizada em Birmin
gham, o propnctario do salão de bailes Derby 
d"screv':::u o "'Jitterburgging" como "um horrível 
nao1to" :, apcl0u a;os iJrofessorcs para que fizes
s:::,n os jovens voltar ás · solenes danças da ve-
l!1a lnp:•áserra. . · 

Fi.mam muita vez com repugnancia, mas o 
fazc,n simplesmente por vaidade para que sejam 
tidas e navidal' como garotas de dia. O cigarr~ 
nos Utb10s de uma jovem educada queiram ou 
r.ilo, é semp1e desgracioso, sempre dá uma nota 
cte ievia:acadc, Gosta de fumar senhorita? Fi• 
cou vicia.da? , Faça como as vovózinhas de ou• 
tróra. .kecolha ·se um pouco. Fume no quarto, 
n.i. cosinha, eswnda-se. Não . apareça em. pu
:> lico Je cigarro à boca e a imitar mu-ito sem 
gn,.ça. gestos e atitudes de homens. Podem me 
cha1nar retrogrado e ranzinza mas sempre he3 
cie a.:.nar feio. desgracioso, sem educação, sem 
composturn; e um atentado á delicadeza e ao r8" 
c.:.tu ua mulher, rumar em publico. 

Os ciubes que oferecem oportunidade para 
, dança:, ant•ga:, estão surgindo em todó o país. 

C.alcula-sc quo numa noite dos dias uteis, cerca 
ü" 300. Oúü pcs.sua:; comparecem a esses clubes, 
na do sabado .esse numero se eleva a meio 
milhão. 

* Mo n s. ASCANIO B.R A N D Ã O * 
UM (Rftff f llOSOflCO DO f SPIRIJISMO 1 

Deb.ada a :;i m;>sma, a inteli;;-en- \ 
eia hum&.na pode. co1n suas fori;a.s 
11alurais, demonstr,u a posslbilida· 
de da existencla do inteligcncla.s 
imateriais, ou sub..tancias comple
tas, espirituais. e distintas da alma 
humana. :;s;ão lhe;; pode, entretanto. 
demonstrar propriamente a cxis
tcncia real. Aliáe t-dmitir u pn,;:;i
l>iliàade de um Her, não é admitir
lhe e menos ainda, provar-lhe a. 
existencia. 

Nossos argumento,;, portanto, 
quando muito podem dcmon~trar 
'·que é admi,:;sivel e <-'i.lmpath·el com 
a harmonia do t.'n.in,ri:;o, que ci;pi• 
ritos :,,upcríorcs II nós ID<!!jlllO,, e 
disOuto,:; de Dcos. pussun1 cxbtJ1•" 
(Lcp1cier: .No mui.ao invisível) 

A realidade vbJH.iVa de tais se· 
res porem, "uão µode ser c,:;tube-
1ecida somente a ,uz da 1•azão (id. 
ib.) mas exige · ·,ma explicita re
vela~tio divina. 

Com efeito a "existencia de es
píritos pu1·os, · povoando ,o rnunclo 
iuvi~iycl ~cria~ p,u•a l)Ós, um l)t"O 

blcnu,. in:;olun~I ,e i..áo hou,·c,,::-{' a 
tal 1•ei:;pcito, w1u1 1•e,·cla1."ao .c»pe· 
ciàl de Deus•·. 1.0. e.) . . ,. 

Dia.nté dist;o ,. cônc!usào déMe 
logo Gé h'llpõe: Se uã,o t, com a1·

guméntos da ,. o;áo hvmarta que se 

Pe. Vicente M. Zioni · 
DOS. N. D. F. 

prova a oxistcnc!a real dos espí
ritos, no sentido 1•1 oprio do termo. 
mas tão somente coir. uma comu
nicação partieula1 ou especial de 
Deus, com ·maioria de razões não o 
será pelas revela,.ções espiritas ou 
pelos argü.mentos ao kardecismo. 

Aliás, nenhum dos fenômenos 
vulgares ao esplrit,smo prova sufi
cientemente a realid&de objetiva da 
existeneia dos mesmos. esp1ritos. 

Os fatos rev~Jam á saciedade 
quanto é grand,~ a impostura dos 
pretemios experimentadores esplri
tas, o a verdadeira cicncia, possui
dora que ê de !numeras leis natu
rais e princlpios gti1ais definitiva
mente assentados, sabe perfeita
mente como apli<·á-los aos fenô
menos espirita.a. 

Portanto, longe de provar, com 
a1•guruentos de embuste e scin va
lor, que os esplrl,os existem. com. 

, prometendo, com isso, a me:tm1a 
Verdade, melhor .. eria que os doü.
trinadores de Karóec se submetes 
sem humilde e .1N,Emente á ve1-
cladeira révelaçào divina e som<mLE 
por ela p~utassem •:vilas as •ua~ 
i,.,;;ões e· cnl'lheclmer.tos !l'lelusive o~ 
relativoE ~ E:xist 0.ucia real dos més
moe esplr!tos. 

Com efeito: Alem da alma hu-

mana (._ o que os espirita.a não 
fazem - nós admitimos tambem a, 
cxisteneia dos ê!Spiritos ou anjo-. 
bons e maus, que habitam. o mundo 
do alem. Todaviá., esta nossa cren
ça não a firmamos sobre os ar· 
gumentos da razão. nem multo me• 
11Os ainda sobre os absurdos ar. 
gumentos expertmentals do Es
piritismo, ·mas, radicalmente, n;:, 
revelação divina. Sómente depoh 
disso é que nos valemos da nossa 
razão para melhor· conhecermo, 
tais criaturas supernas. 

• * * 
Os espiritas confundindo o con

ceito de alm~ com o .de espiritQ 
baralham de tal mo(io_âs duas cou
sas que. em ultima analise, somOl!I 
forçados a dizer que a$ dé$troem 
n, ambas. A alm3 e o espirito l'lâ.o 
cousas distintas, e não será. pela.a 
definições esplritas que ambas mu• 
darão de natureza.! 

Portanto, ou e espírito e a 
alma humana ~ão o que são, ou 
então, se lhe quisermos mudar o 
conceito - como fazem os espi, 
ritas - lhes teremos destru!do a 
esseneia. E assim, a conclusão fi
nal se impõe segunda vez: O espi
ritismo nega rea.1mente tanio a al• 
ma. espiritual do homem, como 03 
verdadeiros esphitos. 

Estas co,nsiderac;:ões, de ordem 
especulativa, m!nistram os subsi~ 
dios necessarios para salientàr um 
<los grandes erro!!> fUosof!có8 da 
Lspiritiê1no e al~rtál' os homen& de 
bom senso contra uinà d~utrtne; 
tão falsa e pernlclosa.. 
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ns nossas ci~a~es estão sujas I D católíco no mu n~o ~e ~o je 

Pe. Adalberto de Paula Nunes, S. D. S. 
O Partido Comuaista do Brasil, a 

g-rande célula nacional que está de 
,consonancia com ;;t.S suas c0ngcne. 
:t'es em todo mundo, deixou.nos urna 
;recordação triste de sua campanha 
eleitoral, terminada no dia :.:! de 
·~ezembro p.roximo passado. :Uma 
oota melancolica vemos hoj,c em 
tQdas a.s nossas cidades, recordan
rl0-nos · a furia e o método de sua 
propaganda partidaria: as cidades 
;e viJas sujas dei nos~ patria. 

Os demais Partidos politicos, que 
tambem concorreram às urnas do 
ano findo. souberam manter seus 
justos limites na ·ardua propaganda 
partidária. Os cOmunistas aão, 
Perderam o cquilil;.rio, aquele s~·nso 
fino que se espera achar em pes-· 
soas educadas, aquela "linha ju:;ta" 
'ião falada pelo sr Preste mas a 
ouc seus "camaradas" não s,mbc· 
.;m ou não quiseram dar a devida 
~portancia. Alem de seus comícios 
enerva1aes -e ba'rulhentOs que dei
xavam a ge:ite tonta, os comunistas 
lançaram mão de outro métdo de 
propaganda <pl'e se extendeu de nor. 
te a sul do pais e não poup<>u as ci· 
dades ou vilas mais remotas do li
toral ou dos centros mais adianta. 
dos. Em sna furia propagandista, 
os lacaios do sr. Carlos Prestes 
procuraram o mais que possível 
mipressionar a alma popular, bor· 

O valor d os 
selos usados 1 

A venda do;. selos repre
senta hoje em dia um cara
ter de suma importancia co
mercial, pois ainda que pare
ça um pouco exagerado, mui
tos governos vivem quase ex
clusivamente da venda dos 
selos postais, como a Siber~a. 
Liechtenstein, Andorra, Sao 
Marino. Outras nações como 
a França, Italia, Estados Uni· 
dos tambcm possuem im
portantes oficinas filatelicas 
e tenhamos em vista que o 
seu lucro, só nos EE. UU ., 
desde a instalação da oficina 
filatelica, se elevou a 110 mi
lhões de dolares. 

Deste modo se explica o 
porque de enviar os selos pa
ra as Missões. O missionaria 
infatigavel aproveita este ex
celente recurso que não exige 
muito labor. Com o'produto 
da venda dos mesmos pe
dem os missionarios cons
trttir igrejas, escolas, asilos, 
etc ... 

E' pois, um dever de todos 
os ~os das Missões não 
descuidar deste meio que é 
tão · facil e tanto pode favo
recer aos missionarias. Re
colher, pois, o maior numero 
possível de seloo e envia·los 
para a 
Academia Mlssionaria - Se
minario do Espirito Santo -
Santo Amaro - São Paulo 

(Captta)) 

rando a torto e direito os e<lificios 
publicos, tisnando os paredões ou 
murais dos cOlegios ou de estabe
lecimentos estaduais e municipais, 
pixand as avenidas e os pass~ios pu
blicos. Nem mesmo os tapumes dos 
prcdiOs cm construção ou em refor
ma, as arvores de nossas cidades e 
os poste das ruas foram poupados 
pelos "escritores" ambulantes - dOs 
Comités Democraticos. 

E hoje após tantos meses 
daqueles dias agitados que procede
ram ás eleições de dezembro vemos 
por toda a parte, o mesmo estilo, 
as mesmíssimas frases ou palavras, 
a mesma tática. Quem já esteve cm 
ontras cidade,s, em outro Estado, 
deve ter obs·crvado o mesmo aspec
to, a mesma fisionomia triste e su
ja de nossas lindas cidades. Uma 
cidad-e não difere da outra. Uma 
vila é a reproducão da que o trem 
Ou automovel deixou-nos atraz. 
Sempre o mesmo aspecto triste. 
SempN! as mesmi.ssimas pnlavras: 
"Os ca'.loiclatos do povo" "O ca ndi
dato civil" "qut'remos isto, e que
r<'mos aquilo", a legenda do P. e. 
B. o em11lema da foice e do marte
lo etc., etc., ... Tudo borrado, tudo 
pixado, tudo sujo. 

E a impressão que a gente leva 
da ddacle on do Inga~io não pode 
ser lá mttito feliz3 Sempre fica na 
rdina do visitante a imagem d·e 
vma cidad,e snja sórdida, ·de habi
tantes que não zelam por um as
p<'cto mais limpo e. mais delicado de 
s11a terra. Mas o povo, não km 
culpa, As ciclade.q amanheciam as
sim ... As autoridades federias esta
duais e municipais, tambem, não. 
Elas contavam com a educação po. 
li,tica dns que dirigiam as faccões 
-partidarias. Os Comités Progres. 
sistas e DemocraticOs foram os que 
,:,fio souberam manter a sua "linha 
justa" .•• 

A Prefeitura do Distrito Federal 
já se h1cumhiu da limpeza de suas 
lindas praças, dos seus históricos 
monumentos e rl<' seus edifícios pu· 
blicos. Segundo informacõcs que a 
Pref<'itura forn<'ceu á imprensa,· os 
gastos emrwega,los em ingridientcs 
foram de 10 mil c-ruzeiros ! Aonelas 
enormes 1erras. aqu<'las palavras 
011i.lOmétric-as, desenhadas ouasr 
scmnre a óleo ou á tinta de dificil 
eFminação só poderiam custar 
muito aos c-ofr<'s pu~ licos _ E se to
das as Prcfoitnras õo imenso terri. 
torio nacional imitªssrm o g-esto 
da PrefE>itnr:i do Di~t!'Íto Federal 
011antos mnhnrrs de <'TTI7eirrs não 
st•riam d<'ºP~ndic'!os só para elimi
nar e d<'sfaz<'r o que o Partido Co
m·111ista do Brasil deixou por tooª 
a parte! 

'Materialmente falando. o Partiõo 
Cmnnis+a <lo Br~sil iá e ing<'rrav<"lv 
n11•nte um gra·:ide <.' in~11port:ivcl 
pe•o 11a balanca da economb nacio
r.a1 1 Cr,..:o que multas Prefdturas 
do interior nem teriam á d:sposi. 
,ãn a verba sn ficiente para esse 
trahallto <le JimpC'~a-

LFR F PROPAGAR O 
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OS CATOLICOS 

li 

MESQUITA PIMENTEE 
Not nn tbe dnrkne"s ln thc world ·ean extl.ugulah one llfDgle 
candlc. Fulton Shecn. 

II, A INVESTIDA DOS NOVOS 
BAh.BJ\ROS 

Não é preciso fiu:er grandes in
dazações para verificcr que, neste 

, ultimos de<':eniu>. e, sobretudo. nes
tes ultimos anof, e, catolicismo tem 
Sido batido cli:l' todas as frentes. Pa
receu, em dado m-0mento no meio 
da. recentíssima guerra, que a si
tu.tl.ção ia. ,e ::?:od1ficar, e a lgreJa 
prestigiada pelos mais eminentes 
homens de governo, como Roosevelt 
e Churchill. ia receber de novo o 
respeito e a < onsideração dos po
vos. Seria o reconhecimento PU· 
blico dà cxtraordinaria inseção de 
animo do santo Par'..re em face 
dos combatent~s. da sua inflexível 
c.oragem em conienar as teorixas 
politicoo totaUtarias dos que. então, 
estavam vcnceneo dos seus huma
nitarios e l)urH;,it,v9s e5forçes por 
sc,con·er aos flJ,r;dados da guerra, 
e-m todas as naç~ do mundo, sem 
exceção, e dos se1:.5 persistentes es
forço,, par:i. es·alx;lecer ensejos de 
entendimento e:'.ltre os inimigos so
bre ª" condições de paz honrosa e 
estavel. ... Es;:;r, momento, porem. 
em breve p.Mscl!. sem produzir a 
modificação esp(:;rr,da. A imprensa 
russa entr<YI!. 'Oo~ eesa ocasião, em 
frenctica atividade, a.cusanao a 
Igreja nazista e fascista. Em 
toda Parte intensificaram-se os elo
gios á Rn<:!5ia. 'I cuj0s . deno!laclos 
cx<'rcitos dl'Ve!-se. ia, unicamente, 
est.'lr senc!o evit:•.da a derrota das 
nacões demccraticas. E aquele raio
zinho de sol da VP-1-dade que, por um 
instante, ilumir.ara a fachada sal
vadora da Igreja. desmaiou e desa
pareceu. ooocun·cido pelas nuvens 
tumultuos!l.S dos mais vis interesses, 
da intriga ~ ilo ateisrho. 

Hoje, nii:, h~ <1.'.lvlda C"l!e o movi· 
mento antl-catoiico, ínicfado com a 
vitoria do bolch, vismo na. RUsSia. 
em 1917, tmn-se propagado exten
samente pelo mundo inteiro e 
triunfa qu:-.se ~P1 toda parte. Ar
tigos. das m::tis varhdas proceden
cias mostram a Que· situação de 
quase totat ru1na foi reduzido o 
catolicismo existente na Russia, e 
que não passa de hipocrita manobra 
ateista a pretens~ reconstituição 
que se estav!a f~::;P.ndo, naquele País, 
da antiga Ii;reja ortodoxa Nacio
nal. E' inctubitavel, portanto. que 
em toc10s o, lugares onde seus pro
pagandistas tom~m pé, o comunis
mo trata loe-,., de c0mbater. desmo
ralizar, inutilizar e arruinar o ca
tolicismo. No México houve o que 
toc1os sab<'m. Nii, Espanha. "Ô ne
gam os fato,. os cl'!".Os que não que
rem ver, o., quP não atribuem ne-
1ihum lac:o de casualidade entre o 
estabeTE>Cimento ali da Republica 
VerrnPlh::i ~0n, auxillo üo,. comu
nistas russos e a destruiçãó dos 
templos, o assalto aos convent<;>s, o 
assassínio de sacerdotes e religiosos 
s,em conta. a perseguição atroz aos 
catolioos_ E no,, paises em aue en
tram com"> triur,fadore". que fa
zem os comunistas? Na polonia. Os 
atos de p~rsPt?'t,icão ao catolic:smo. 
praticados, primeiro. pelo" alemã~s 
e. depois. pelo" russ0s, têm se re
vestido de tanl::i perversidade, de 
tiio revoltante má fé que tomaram 
nqnPle p8 ís em Pe~o em novo mar
tir da cr!st.and'.!<le ao mesmo tem
po aue etr. efcii.ndaloso motivo de 
V<'rtrnnha p,i ra q consciencia de to
õ a human'danl' civilizada que con
s-cnte: sem pro!_e@t.o. á consuma<'ão 
do excioio religicro daquela nac:ão. 
E llaS zonas da Aust.Ma e da Hun~ 

gria., nos palses balcanlcos ocupa
dos Pelos russce, embora os jor
nais silen,::iem rom extraordinaria 
discrição o que lá se passa, adiyi
nha-se, no entanto, por um ou ou
tro telegrama escapado á. censura, 
que não é liberdade ' de culto nem 
respeito á sua crença que ali esta.o 
fruindo os catoricos~ Hoje é moda 
tapar olhos, ou.idos e boca em re
lação a tudo que Os russos estão fa. 
zendo e que não podemos deixar, 
em consciencia, de considerar como 
perfídia, brutalidade, barbaria e 
crime de le:,a-lmmanidade como de 
moral e direito internacional. Na 
verdade, seu procedimento, nesse 
ponto, é exat,1mente igual ao dos 
n~istas e do.~ facistas. O que ten
tou Mussolini fazer na Italia, o que 
conseguiram as hordas de Hitler 
fazer na Alemanha e na Austria. na 
Holanda e na Bcl~lca, para extlr
poçf,,0 do cristJ,.~i'smo da vida so
cial dos povos sob seu dominlo e 
dos corações fü>,,, gerações novas, 
entregues indefesas/á sua monstruo
sa pedagogia, é o que os bolchevis• 
tas ateus fizeram e continuam a fa
zer, procurando agora levar a ter• 
mo, nos paises em: que dominam 
cepois da vitoria, a obra iniciada e 

· adiantada com firme impiedade 
pelos seus irmãos de ideais totall· 
tarlos. os fascistas e os nazist::ts. 

Note-se, demais, que nos povoo em 
<rt;e não houve, como na França e 
em Portug'al, durante a guerra ou 
depois, Perseguição religiosa siSte
matica estão ainda perdurando Os 
efeitos' das campanhas de laicali
zação ali realizadas ihtensamente 
nos tempos, respectivamente, do 
Ministerio combés e da implanta-
1:ão da RePublica; de sorte que não 
necessitam os promotores da des
cistianização do mundo de executa
rem ali novos trabalhos contra a r~ 
ligião: a incredulidade ou a indl
f erença religiosa já são endemicas, 
os povos, em sua maioria, estão pre
parados para receber sem nenhuma 
reação - como de feito estão rece
bendo em babeis dosagens - ino
culações progressivas do virus co
munista. A esta maléfica influt:,n· 
eia. Pelo menos, é que, pareoe, hao 
de se atriQuir certos fatos, como, 
por exemplo, a recente renuncia de 
De Gaulle .•• 

Na América do Norte, por meios 
diferentes, análogo resultado foi 
obtido. Os seus 22 milhões de ca
tolicos confrontam-se com cerca de 
40 milhões de membrps, mais · ou 
menos inquietos, de varias outras 
religiões monoteístas, cristãs ou 
não, e com cerca de 80 milhões de 
ateus, de cépticos, ou de alheios e 
indiferentes a qualquer especie de 
culto religioso. E se ali os catolicos 
são mai.i sinceros, ativ0s e pro
gressivos do que alhures, a massa 
dos seus adYersarios é tão grande 
que. Por mais otimista que se quei• 
ra ser, não há como não julgar im
possível a mudança rapida e por 
meios unicamente l :ma.n<>:; dessa 
proporção, assim como deplorar a. 
latente possibilidade d:a propaga
ção fulminante da doutrina comu
nista no seio daquele povo já apto 
:i. recebê-la pelas doutrinas que 
p··Jfessa correntemente de mate
rialismo, igualitrrlsmo, democra
tismo. arrivismo, hedonismo, et.c ••• 

E em nosso Brasil, que se obser
va? Percorrendo a colaboraçã,o dos 
grandes jornais e revistas do país, 

(Conclue na 6." página)_ • 

• o totalitarismo 
's o vi é ti e o 

( Conclusão da 3. ª pãg.J, ''4 
chou a si mesma internamente cOll'lo 
tra a · propaganda do sistema' cons• 
titucional do ocidente. nós oão n0$ 
insulamos, em razão de nossos prin.. 
cipiOs de toleranci.as, contra a pro
paganda tol.alitaria. Se não dcsapa• 
rec;r esta desigualdade, não poderá, 
haver verdadeira colaboração en. 
tre a União Soviética e o mu.,do o
cidemital. l'ode hav·er apenas um 
~modus v1vendi" apenas compro
missos, ajustes uma diplomacia de. 
ataques e contra.ataques. Os russo3 
não pedem de nenhum modo esperar 
que o resto do mundo aq-edite .nos 
pri.:icipios democraticos de sua nova. 
plitica exterior, se eles mesmos não 

\praticarem estes principios em sua 
propria terra." 

Reflitam seriamente nestas can• 
demcs verdades, e~postas com tan• 
ta serenidade e elvação de vista.. 
por homens que sabem o que .di:an 
tantos brasileiros simplório· que ta• 
cilmente se deixam ambair pcia·s 
artimanhas dos que propugnam pe• 
los bteresses de um regime e;tr-an. 
geiro, opressor da liberdade, e põem 
em segunda plana, Ou os desprezarn 
·de todos os vitais i:nteresses da pro. 
pria patria. 

Combater o comunismo satanico 
é defender 9s sacrossantos direitos 
de Deus e da pessoa humana. E~ 
necessario lembrar a nossos opera• 
rios vilmente explorados pela ca
terva dos emissarios de Stalin, que 
entre o comunismo e o ,:iazismo não 
há nenhuma diferença. Ambos são 
cruéis, ambos suprimem a líberda. 
de, ambos destroem a familia e 
combatem a religião, 

Quando chegar 9 momcntp ded• 
· sivo da reação contra o comuni.s. 

m pt>tulante e imperialista, ficará- o 
mundo apavorado ao ter conheci. 
mento dos borres desse regime -e
xecrá vel. 

EMPõRIO, PADARIA E 
CONFEITARIA PARANÁ 
Gêneros · alimentícios, pães e 
biscoutos de todas as qualidades. 
Apro:n.ta-se encomendas para 
casamentos, batizados, "soirées", 

AV. BRIGAD::~o ~UIZ AN• ·1· 

TONIO, 1197 - · FONE: 3·7660 • 

CON G R(GADOS 
CAPA~ E GUARDA· 
CHUVAS EM VARIOS 

PAGAMENTOS 

Crediário Vimar 
DE 

Vmce, Marques & Cia. 
Rua Libero Badaró, 488 -· 

7,0 andar - Sàlas~ 68-69 · 
TEL.: 6-5949 :;:;..."S. PAtJto -· . -... - ,"•\-'. 



lndi,spensavel par a Diretores e 
membros de Diretorias de CC. MM. 

''º Lider Mariano'' 
PUBLICADO SOB A DIREÇÃO DO PE. WALTER MARIAUX, 
S. J., E Di:STINADO ESPECIALMENTE A TODOS QUE AR· 
CAM COM RESPONSABILIDADES NO MOVTh:1:ENTO MARIANO. 

I* 
''º Lider Mariano'' 

CONQUISTOU EM POUCOS MESES A ESTIMA E CONFIANÇA 
DOS CHEFES MARIANOS EM TODO O BRASIL. 

·* 
''º Lider Mariano'' 

DA' ORIENTAÇAO SEGURA E ABUNDANTE MATERIA PARA 
TODOS OS SETORES DA VIDA MARIANA. 

* ''º Lider illariano'' 
PUBLICA-SE EM 5 SERIES: 1) VIDA RELIGIOSA; 2) FOR
MAÇAO; 3) FORMAÇAO SOCIAL; 4) INICIACAO MARIANA; 
5) ORGANIZAÇAO E TÉCNICA. 

''º * Lider Mariano'' 
E' BARA TISSTh:1:O ASSINATURA DAS 5 SERIES: Cr$ 8,00 
POR ANO. 

A' VENDA TAMBEM TODOS OS NUMEROS ATRASADOS. 

Colegio São Luiz Avenida Paulista n.0 2.324 

31 DE MARÇO 

São GuidO, Abad.e 
S. Guido nasceu em Casemare, 

perto de Ravenna, de pais piedo-
'60S, A boa educação que recebera 
desenvolveu ainda mais sua já gran
de. inclinação á virtude e á vida 
religiosa. Tendo terminado os es· 
tudos, dirigiu-se a Roma. onde re
cebeu a tonsura e mais tarde as 
ordena maiores. Seguindo, seu de
!Sejo retirou-se á solidão. onde se 
confiou á direção espiritual dum 
Janto eremita ·chamado Martinho. 
Os progressos que o jovem eremi· 
ta fazia na perfeição evangelica, 
mereceram os maiores elogios do 
mestre, o qual, decorridos três anos. 
D mandou para o mosteiro Pompo
sa. Tambem no convento Guido 
:foi modelo do perfeito religioso, o 

que detenninou a comunidade a 
eleva-lo á dignidade de abade, car
go que ocupou 48 an0s a contento 
de todos. Uma das suas_ maiores 
satisfações foi ver seu pai e Irmão 
entre oe religiosos confiados a sua 
ciircção. As contrariedades não lhe 
abatiam o espírito e seus traba
lhos e ocupações obedeciam a uma 
oraem fixa, que era observada por,
tuaimente. Festa,s e divertimentos 
profanos não o atraiam. No comer 
e beber observava temperança tal 
que. f>em exagero, se podia falar 
oue praticava continuo jejum. A re
gra da casa era por ele conscien
ciosamente observada. Não perdia 
ocasião de manter no convento o 
bom espirtto e de proporcionar aos 

São Paulo 

~u,. filhos os meios de santifica
c;ão. A convite do Santo vinha s. 
Pe_dro Damião,· de tempo em tempo, 
pregar aos religiosos retiros e diri
gir cutros e..'l:erclcios espirituais. 

Pouco antes da sua. morte, diri
gou -se a solidão Para dedicar-se 
mas socegadamente á preParaçuo pa
ra a morte. Quap.do Henrique III em 
1046 fo! a Roma receber a coroa 
imperial. pediu a Guido, oue o 
acompanha~se na qualidade de 
C<;DSelhelro Particular. Guido não 
pôde subtrair-se a esta incumben
cia, mas, ao retirar-se do conven
to, deu aos monges a entender. que 
r..ão o veriam mais.. Na viagem de 
Parma a Borgo S. Guido adoeceu 
·gravemente e morreu. Por ocasião 
de sua mcrte um ho~em cego. de 
Parma. recuperou a vista, depois de 
ter invocado a intercessão do santo 
abade. l::;m vista deste e de outros 
milagre que foram vistos, os par
mense~ não quizeram . restituir ao 
convento o corpo de seu superior. 

NOVA ET VETERA 

., ' 

•- ~tas 
. ~ . ---- - e, 

PRÉ-ENCOlHIDASNÃO !ENCOLHEM MAr5f1 

'€r.n;~ éft\ r!ôs'm eobfe~ ~ 
éa mc.f:1or q1,1alidade. Mesmo assim. (tlotbam 
(ongat'ncntc·a casimira. Os aviamentos. e qüatqu 
peça. aindà que seja um pequeno fundo de bois 
IResúlt,à de tais cuidadoo que as nossas roupaf 
aão pré-encolhidas oferecendo plena garantia dd 
~nhuma defom)abilidade futura. Queira fazcr, 
'ma visira ti oossa Seção de Roupas Fei~Sl> 

concluírã que ô ullla inovação. pois ain~ 
.,ã.0 se empn:gou cnaterial de tão alta qua? 1 

lidade na Confecção de Roupas. Feitas. 

• Em 10 pagamentos pelo "Plp_oo 51,1gy.,. • 
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1 aoa sintomas. Trutnmentos por prottsSo• raph.1011 para todas aR mnlé8t1Bl!i 
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1
, Roa Ma~onl?l! • 8~ }!da~ u JS~~- 804~ô.º p ! ... s~ áa 6 laora& 

Sábado da• ll ás ll horn,o, Fone: 4-220!!>. - Rea,: l\venlda Pompéla, 928. 
FON,E: 5-671'7 - SAO PAULO. 

AuM-Viação Bragane~-São Paulo 
para as suas viagens de Bragança à Capital e vice-versa. sir
vam-se dos confortaveis onibus da · EMPRESA AUTO-

VIAÇAO BRAGANÇA_ - O .percurso é feito em tres horas 

PAR'l'IDAS DE BRAGANCA; PARTIDAS DE SAO PAULO 
Dia~ uteis: 7.0C e 15.15: éto- Dia~ uteis: 6.45 e 15.45: do-
mingo~ e feriados: 7.45 e 18. mingas e feriados 6.45 e 14,15. 

Ponto em Bragança: Ponto ern São Paulo 
PRAÇA RAUl LEME N.0 10 BAR ESTRELA - Rua Mauâ 

I'ELEFONI: 109 n.' 630 - TELEFONE 4-6905 

N ÃO resta duvida que a meta 

· visada pelos sectarios que se 

esgueiravam por detrâs dos enci

clopedistas, e esboçada no "Con · 
trato Social" de Jean Jacques 

Rousseau, não era a revolução 
francesa., que aptonas marcou um 

grande passo no sentido da artifi
cial implantação da falada "nova 
ordem proletaria". O verdadeiro 
alvo dos conjurados da Sinagoga 
de Satanaz era e ainda é o Estado 
totalitario-socialista, " s o b e r a n o 
mestre de todas aF coisas, que ab
sorve em si todos os direitos, tanto 
dos individuos quanto das familias, 
tanto das associações quanto da 
Igreja". 

As muletas da nova ordem proletária 1 

da Igreja. Vemos seus germes no 
Estado liberal na negação da !mu 

nidade da Igreja e C:os eclesiastieos 
na pretensão do pnder civil de di· 
tar e definir os <hrdtos da Igreja, 
na abolição do foro eclesiasti~ 
para os processos temporais dOI! 
clerigos e nas espoliações e co·n
fiscos dos·· ben~ aa Igreja. atrá.~ 
citados. 

• • • 
Vimos, em nosso ultimo numero, 

nas origens do soc!alismo hodierno, 
a. ação de associações e · movimen
tos semi-secretos. do tipo da ln -
ternacional proleta.ria ·fundada po1· 
Marx e Engels, e da "Aliança de
mocrata-socialista". de Bakounine. 
Não foram estas, porem, as unicas 
frentes da Juta pela implantação dü 
totalitai;ismo socialista. A "nova 
ordem proletaria" se valeria tam
bem de outras muletas para ens,liar 
seus primeiros p&Ssos e para i n · 
gressar no seio da sociedade. Te 
mos, portanto, que abrir um pe 
queno parêntesis para fazer refc· 
rencia a uma outra serie de at,,s 
insuflados pelos sectarios em pre
paração á, ulterior realização com
pleta do seus planos. Queremo,; 
nos referir á, ação dos governos li
berais e maçonizados que vêm in -
fectando e corroendo o organismo 
social do seculo dezoito aos nosso$ 
dias. E' a obra revolucionaria feita 
á sombra da lei, pelos proprios le· 
gisladores e __ g<Jvernantes a serviço 
da seita. E' a hipocrisia dos que 
vocifr.-,·~-rr. -c~Otra, ~ O.PrPs~são e ~ 

tirania, e em nome do liberalismo 
o de alianças liberais, vão lançan
do as bases do mais odioso des. 
potismo que jâ o:-,-1stlu sobre a face 
da terra. De um certo modo sera 
até preferível a ação direta e ata
mancada dos ferrabrazes do comu
nismo aberto e d<,clarado, a essas 
medidas que vêm sendo postas em 
pratica pelo oficialismo sectario, 
disfarçadamente, ~em mencionar a 
palavra "socialism;:i" e muitas ve-, 
zes até com largas mesuras para a 
Igreja. Dizia o Duce, de triste 
memoria.. que a ação precede a 
teoria. Não tem sido outro o- modo· 
de agir da maquina política filiada 
,ws principios de 1789: - não lhe 
interessam as .Jontradições e ,mti
nomias feitas em nome das "liber
dades modernas" - o trabalho de 
ordenar todo esse .:aos politico, so
cia.l e economico pertencerá. aos 
herdeiros do Estaco liberal - a 
"clique" da nov.;, ordem proleta
ria. .... 

Ora, vejamos camo os germes ilo 
Estado totalita,·io - socialista se 
acham no propr:o cerne do regime 
liberal. emanado dos "imortais" 
Direito§! do Homem. Com efeito, 

segundo a escola liberal, ''a von
tade do povo e " sufragio univer
sal têm por si py,oprios uma au
toridade tal, que não necessit:Hi' de 
nenhuma razão rmra que seus :nos 
sejam validos" (.':-'roposição taxada 
de heretlca pela comlssii.o de teó
logos reunida em Roma em 1862). 
Por aí se vê come a doutrina do 
"povo soberano" !"era a deificação 
do Esta,u,> """ ' ~nt<> <l<> todos os 

direitos e de todos os deveres se 
acha na multidão ou no poder pu· 
blico constituído segundo os novos 
princípios"; conforme resume Leão 
XIII na Enclclic,;i "Humanum Ge
nus", em que trata das insidias 
das forças secretas isto equivale a 
dizer que "o Estado. origem e fonte 
de todos os direitos goza de um 
direito que não ~ circunscrito por 
nenhum limite" (Tese liberal e 
totalltaria condenada por Pio IX 
na proposição 39 do Syllabus). 

E as c'onsequen<.ias totalltarlas e 
socialistas, vieram muito antes que 
Lenine, Hitler, Stalin e Mussolini 
entrassem no palc:o. 

Assim 6 que. ·segundo os prin
cípios liberais, o c:,;tado tem o di
reito ue regulam,;ntar sobérana
mente tudo o que diz respeito á, 

familia, e especialmente ele esta
tuir sobre a união do homem e da 
mulher. Ele pod~ se julgar util, 
1n·escrever o casamento uno e in-

. dissoluvel." Mas uma eventual 
maioria de n10taàe mais um irres
ponsaveis num µarlamento ou 
mesmo o simpie~ capricho de um 
ministro de Estaúo- póde permitir 
o divorcio, equipa.1ar os filhos adul
terinos aos legitimes, incentivar as 
uniões irregulares mediante bene. 
ficlos concedidos às mães solteiras, 
etc.. Ainda qwtnto á. familia, já. 
encontramos nos E;stados liberai;,; 
tipo seculo d ezen< ve a tese tota
Ji taria segundo J quai "As crean
ças pertencem "'l" Es~a.do ante" de 
pertencer aos pa:~ ··. ( Proposição 
liberal denunciau:i Santa Sê e 
condenada em 18t>2). Daí, entre 
outr:is consequ,me!as, o ensino 
obr1;;::ac,,rin em "'"r.olas leigas o!i-

ciais e a ameaça do monopol!o do 
ensino pelo Estado. 

• • • 
Vejamos, porem, como no centro 

do ,gravidade do ,otalitarismo so
cialista, do ponto de vista econo
mico, que é a questão da proprie-. 
dade, o liberalismo abriu as portas 
aos salteadores comunistas. Gom 
efeito, é tese l!bt,ral que "as pro
priedades pertencem ao Estado 
antes de pertencer aos cidadãos" 
(Proposição liberal e totalitaria 
denunciada â Santa Sé e condena
da em 1862). P0r conseguinte, é 
a lei civil que ,:,ria _os direitos c;le 
propriedade e a., hereditariedade 
que estabelece o direito de testar. 
de alienar por vt.·nda ou doação. 
"A propriedade não sr fundamenta 
no direito natur-<t.l e das gentes, 
mas unicamente' no direito civil". 
(Tese liberal "' ,otalitaria conde
nada pela Santa ,;,;_ 1862). 

Po"r conseguinte ainda,· ·a lei 
pudent "legitimamente'· suprimir o 
regime de propriedade privada l' 

substitui-lo pelo de comunidade de 
bens. A!iãs, com relaç:ão aos ben~ 
da Igreja. Esta,~o~ liber,ais comu 
a França de G,ur,betta, a Italia 
de Cavour e o Mexieo de· Carran· 
z:1 agiram de acordo com perfeitc 
molde bolchevts:a. E quanto á 
propriedade privada, basta o exem 
plo do :M:exico com a conhecida 
experiencia de repartir a~ grandes 
propriedades eno·e os peões. 

• • • 
Um dos flage,o~ do Estado to 

talitarlo da esquerda ou da direita 
são os atentados contra a liberdade 

• • • 
.. Eis- c·ón1õ. iro inicio deste secul, 

cin·. ·pleno apogr;u do liberalism,, 
Já Um pensador catolico" se referia 
a esse trabalho t·ea!izado pelos de
fensores dos in;ot·tais pri;,_cipios de 
S9, que assim preparavam as ve
redas para o totalitari«""<l socia
lista: -

''0 cidadão.nãó tem. o direito de 
ser proprietario. l >.Jdo que ele tem, 
assim como tu.:io ql}e ele é, s<i 

torna bem social. Ademais vê-se 
o direito de pr,ipriedade desapa
recer pouco a pouco diante das in
tromissões do sodalrsmo de Estado. 
Os impc,stos cr.,,scem e se multi· 
plicam sem cessar. A utilidade 
publica desapropria com uma con• 
ciencla dia a dia mais ligeira.' A~ 
leis ensaiam rapartir os ganho~ 
entre patrões e ot-erarios. O Es-
1ado s-e arvora ern parte interes;oa
da das vendas " das doações, e 
sübretudo das su,,essões ou heran
,;as. Fala-se agora em impostos 
~obre a renda e .am impostos pro
g-ressivos, destinados a nivelar as 
nropriedad~s, a .gualizar as fortu
nas, ou até a faz<>1 que o Estado 
·se'" torne. o. unice "- exclusivo pro
prietario.'. Jft. no· ;,,,culo -XVIII ele 
se assenhoreou d1,. toda a proprie
dade eclesiastiea .., hoje procura 
~e apossar daquela que foi recons
tituída nos ultimoc tempos. Ama
nhã. lançará suas·s,arra8 do mesmo 
modo sobre o im,< rumento de tra• 
balho: - minâs: . ui;;inas, campo,,.. 
tudo St.~â. naclor~a.li_zado_". 
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d o I n t e r i o r l O católico no 1 

;:;z ::sp;;re~tosr~a ~:~
1
:::. Dia.s, 1 mundo de hoje l 

RETIRO F.-SPIBrruAL 

. (Conclusão da 4.ª pág.) 1 
SANTA CASA DE MISERICORDIA anal1Sa11do a composição mental 

Promovido pelos Con.;re.;-ados 
Marianos e pelas Filhas de Maria, 
realizou-se ne~ta Paroquia. de Sã.o 
.Pedro, um fervoroso e concorrido 
Retiro Espiritual nos dias 3, 4 e 5 

Já se acham em estudor. os pro• 
jctos para o acabamento do pr.edio 
da Santa Casa. l-'.averá uma sala 
do operações, maternidade, quartos 
para pensionistas e s(:lrá finalmente 
construido o predlc,, comodo e es-

.le Março. 

'VISITA PASTORAL 

paçoso, para redlúenc!a das Irmãs 
Franciscanas do coração de Ma.ria, 
que ha dez anos dirigem com pro
f!ciencia a Santa Casa. 

Pela primeira vez após a insta
.lação do Bispado de Piracicaba, a 
Paroquia de São Pedro recebeu a 

visita de · seu PasLOr, o Exmo. e 
Revmo Sr. D. Ernesto de Paula.· 

lr~tituto Moderno 

o 

PRAÇA DA St N.o 163 
SAO PAULO 

Fundado em 1917 

DACTILOGRAFIA 
TAOUIGRAFIA 
M.eDlor Ensino 

Chegado a esta cidade, no dia 15, 

fez a visita nos dias 16 e 17, ad. 
ministra.na.o duas vezes o Sacra
mento da Crisma, fá.la.ndo varias 
vezes ao povo e a.a Associagões. No 
dia 1 7, no Largo da Matriz, o povo 
de São Pedro p1estou imponente 
manifestação de apreço ao seu 
Pastor, tendo saudado ao Exmo·., 

Pelo Menor P~ 

~··~~··;;;~= .. ~~~~~~;:;~·:~::=~ 
PRESUNTO e FRIOS 4: ~os FINOS. FRUTAS. ~ 
BISCOUTO$ e BOMBONSI, - GruraROS ALIMENT1CIOS a 

EMPORIO rMONTENEGRO ~ 
RUA 4UGUS'IA, 1559 (Esq. 'R. Luiz Coelho) - Fone: 'l-oo3S fi 

~ AV. BRJG. LUIZ ANTONIO. 2098 - <tm> frente à Igreja E 
MERCEARIA AVENIDA 
Imaculada O>nceiçâol - 1'one ,. 1-5453 

UNICOS DIST_RIBUIDORES DA : íl . ,1 
~ 

a MANTEIGA "B N.N D E 1 RA N TE" 
11xxxxxxxzmxxxxxxxx1xxxxxxxxxxxxxxx1xxxxxxxxxux...~ 

Antes do casamento 
O mancebo que pretend.cr celebrar o mais importante 

a.to de sua vida contraindo matrimonio, tem o dever impe
rioso de submeter-se a uni tratamento preventivo antj-

• sifilitico, p:i,ra evitar contagio do germen da molestia á 
esposa carmhosa e, por herança, a transmissão á ,Prole es
tr~mecidà, constituindo assim uma familia de avariàdos, su-

,.,~ · ;i~f ~tl~ãe 
·,uxiliar no tratame11to de ;;ifilis, é aconselhado como a 
ttedicação mais valiosa, que elimina para sempre as mal• 
fades qpe contem o sangue - maldades que sem o devido 
tratamento se transmitirão ás novas gerações arruinando-os 
até ao exterminio. , 
Usem.no os noivos com confiança. (N. 145 EC) 

da Assembléia constituinte que 
ora . _está reunida, indagando as 
opm1oe" dos homens de governo -
Minis_tros de Estado, Interventores. 
Pre~eitos, Chefes de Departamentos 
Nacionais. etc. -, estudando os 
quadros das profissões liberais, da 
m:i,gistratura, do funcionalismo pu
blico. do' magisterio de todoo os 
.graus, assiln como os das forc.as ar
ma~as . de todos º" g<meros, os do 
capitaltsmo. da tndURtria, do co
mercio, tanto empregados como em
pregadores, - Pocler-se-ã concluir, 
con:i algum viso de razão, que a 
maioria ou mesmo que um consldc
ravel mnnero de nossos concida
dãos. é de catolicos. _ não apenas 
catohcos de nome, mas catolloo.s de 
fato, que sabem o que significa es
sa denominação, que estudam, en
tE:naem. propagam. praticam. vivem 
a religião que profossam? São res
r.cltadoa os catollcos em qualquer 
luga.r que se encontrem e tenham 
de manifestar s11a. fé? sã,o tomados 
a sérlo .. e - o que mai,, importa 
- tol:!1am eles proPrios a sério a ex
pres8ao de _suas convicçõoo? ... Qui· 
l'e?'a C'!!lganar-me redondaml'e'lte. 
mas parece-m e que não se poderia 
de boa fé. dar uma resPO><ta po.;lti
va. a =as perguntas. Infelizmen· 
te. na maioria dns ca.so8, es nossos 
homens nem se Importam de ave
rfo·uar s;e Deu" e)<:fste: antes. envPr
g,mham•se d~ mostrar (fllalquer 
'*'ntimento r?lf"'i0so: r,ri-sumem de 
pro.t.icos e f)O."ltivos;: ~ó lhes intcre"
:sa trata.r de -.us; ganhos ou de seus 
Praze_rcs imPdb tos e concreks: se 
TEs;Pe1ta':1 fll<:roma coisa. é só O po
dC'r. o olnhPirn. a opin!ii.n do mun
do em que vivem. e a moda ... Reli· 
ir.Jifo é E>ntretenini,,nto de m111hr
!r.e-s. nee:oclo de P:oi,dre, e refugio 
eonve11c10nal da hora derradeira. 
bem cl<'rrarleira. miando· não hou
ver mais J:)O.'lSibl!iclade de. eACaoar á 
mort.c. nem co11seiencia para en
frent;ã.1'1 .... 

E' por isso que, ao relancear os 
olhos do esP!rtto pelo panorama 
a.tua! do mundo entregue á desor
dem,. e r!lparando particut.u·mentc 
na s1tua.çao mesquinha reservada. 
nel~ ao catolicismo, senti ·me com
pel!do a ind_agar de mim mesmo, 
con: o coraçao confrangido, se ha
v_cra ainda lugar ai para um cato
llco e se kdo o esforço de difusão 

. do seu creclo a que este se entregar, 
se todo o seu anelo de reconstruir 
o mundo sobre bases cristãs será vão 
e destinado a inevitavel fracasso. 

Vler~·-n·me então á mente algu· 
mas palavras de No= Senhor. re
gistradas nos Evangelhos " q~e r.um 
a timo dissiparam a tristP.za. · o te· 
mor, o desanimo que me estavam 
den:ioniaca.mente Pesando soore o 
e,,,plJ'lto. Essas palavras eram aH 
que E~e dissera aos seu,; discípu
los avisando-lhes: que os ctrJiatla a 
espalhar sua doutrina. pd0 mundo, 
rao com a suntuoeld·i.le de embai
xadores, não cem a autori,laJe de 
mestres. não com o nc".ler <le che
fes, nem, sequer, com a moêcs
tia e o atrativo de iguais aos ho
mens a quem se dirigissõm, mas, 
Paradoxalmente. com "- infrriorida
de. a submissão, a mansuetude do 
vitimas inermes: "els aue vos en
vio · como ovelhas para o m~b doe 
lcbos!" ... Só um l)eü~ teria a au
dacia do formar a33im os seus 
apostoles aparelhan::l.0 os para o 

Indicador Profissional 
A!.:~A~S l MÉDICOS 

l'raça da sé, 23 - ~Q ~ - Dr. Yicentc de Paulo. 
·· SaJa 215. Melillo 
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Dr. f'rancwco 1', Re1mau 
Hellmerttcr 

CLINICA GERAL 
1 1. Qmsultorio: Rua Aureliano 

+

• Coutinho n.0 109 
Das 13 ás 17 horas 

l r Dr. Camargo '.An.irade 
J)OENÇAS DE SENHORAS -

• 1 PARTOS - OPERAÇÕES 
, Raa S. Bentó, 224 - 1.·J anãar -
Sala 3 - '.rd.: 2-1543 - S. Paulo 

I 
J>a, Benet. Portuguesa., da Mater-

1 nidade de S. Paulo 
Cons.: B. Sen. Feijó n.0 205 -
TeL: 2-Z'Ml - Das M ás 18 hs. 

____ ....,..._..._ - -- ---

ENGENHEIROS 1 
1 

i~dor ,Cintfa:- do Prado 1 
. gNG~flEPt9 .ARQUITETO 

Jrqilltetún ~ éOlégios, 1 

NtRdee:ésr eoleiins 1 a IA 'lltln',·_. ·- s:.. lhulla, 

Sabado: Das 10 ás U horas.. 
Res.: R. Rafael de Barros, 457 -

. TeL: ':-4563 

• fRACOS ,._, 
ANIMICd'& 

TOMEM 

811h1 ereosot111 
~'SILJ'.!!_U~ 

Grande T&nteo ', _,,,, 

Dr •. Celestino Bourroul 
Res.: Lgo •. S. Paulo, 8 - Tel.: 
2-2622 - Comi.: Rua 7 de Abril 

n. 0 235 - Das 2 ás 5 horas 

Dr. Reynaldo Neves 
de Figueiredo 

DO HOSPITAL DAS CLINICA8 
E SANATORIO S'fA. CATARINA 
CIRURGIA· DAS VIAS BILIARES 

Cons.: R. Marconi, Si - 3.0 a.nd. 
- Tel.: 4-8717 - Das 14 ás 16 hs. 
Resid.: Av. Pacaembu, 1.044 -

Tcl.: 5-2625 

1 HOMEOPATIA 
Dr. Artur Rezende Filho 

' Médico homeopata da C. A. P. 
da Sorocabana. Diretor clinico 
do Ambulatorio BoJlleópatieo do 
C'armo -· Cons.: R. Sen. Feijó, 

! 
205 - Tel.: 2·0839 _ lUs.: 8-6471 

.'\-Ial'Car hora, das 3 ás 6 ho., 
ras nelo tel.P.fone: 2·0839. 

fra.ca.sso, - porque só Ele POCleria 
assegurar-lhes, apesar do fracasso o 
triunfo na resurreição e na glo
ria. Ele ia se entreg.a.r á morte, pa
ra resgate dos bomen'!l, e que..'ia que 
oa seus discipulos tivessem o mes
mo fim, para associá-1.os consigo na 
sua empresa sobre.humana. E como 
haveria de ressurgir, consuma/lo o 
seu sncriftcio, e estenner rrust(,rlo
eamente a Igreja que fundara na 
terra, assim, tambem, ;-:nv~rlam de 
res~urgir os seus discipulos e par
ticipar aa obra 8obrenatural da 
propagação. pelo sacr!fici<>, da sua 
divina doutrina. Disse pois: "Não 
se perturbe vosso coração ...• Dls· 
sr-vos cstas coisas, antes que suce
dam. para que creiais em mim, 
quando elas sucederem ... o ~rvo 
não é maior do que o seu senhor, 
r1em o disciPulo maior do que o 
mestre. . Se me perseguiram a 
mim,, taro.bem a vós hão de perse
guir. . . Dig0-vo8 estas coisas para, 
quando chegar a hora, vos lcm
bereis ".lo que eu vos disse ... Em ver
dade, em verdade vos digo; vós ha
,,eis de vos lamentar e chorar, en
quanto o mundo exultará de ale· 
gria; vós haveis de estar tristes, -
mas a vossa tristeza. · se converterá. 
em alegria... Agora estais tristes. 
rnai~ hei de ver-vos outra vez, e o 
vosso coração se encherá de alegria, 
e ninguem v<>s tirará mais vossa 
alegria ... No mundo vós há.veis de 
ter aflic;óes; mas tende confiança: 
eu venci o mundo. Edificarei a mi
nha Igreja. e as portas do inferno 
nã.o prevalecerão contra ela ... 
Permanecerei convo3CQ até o fim 
ão~ ooculos ... ,, 

Está aí o sc-gredo da. vida ci.-lstã: 
é o trimúo pela humildade, Pela 
abnegação, pelo sacrifício de f:1 
me~mo, pelo amor a Deus. E' um 
pa,ra.doxo. E' a inversão da ordem 
natural das coisas. Mas só na 
aparen_cia. Só Porque a ordem pro· 
v1denc1al, a ordem diyina foi sub
vertida e esquecida. pelos homens. 
Na realidade, esse programa é &pe
nas a restitul~·ão das coisas á eua 
ordem verdadeira. A vida humana 
é h'.ljp luta dos homens entre si, 
esforço ele cada um para satisfazer 
a sua proPria cobka de riquezas, 
de prazeree, de dominlo s0bre os ou
tros. Não foi para isso que Deus 
a criou, ma5 para a cooperaçã.o de 
tcdos na glorificação do seu Cria
dor. A ki i:.tual do homem é a. sa
tif'fação da sua vontade propria, 
mas a sua lei · Perene é. a sa
tisfação a a. von ta.de d e· Deus. O en -
sinamento de Cristo rc&-briu esre 
caminho ob~truido, orientou nova
mente a humanicl~,ck para· o ~cu 
verda 'leiro fim. Triunfa. Portanto. 
quem, seguindo a Cristo. proceàe 
contrariamente · ao espirito do 
munclo. 

Quer isto w.zer que o- estender-se 
da desordem no nnmcto, o recha· 
çamento em toda a parte do catoli· 
cismo, a impotencia em que se acha 
o. cristão de corrigir os erros cada 
vez mais graves que a hmnanidaue 
e~tá. cometendo, nada tem que o 
~urpreenaa ou desole. Que o en
tristeça, sim, porque tal situação 
dificulta-lhe a Pratica do bem, e 
priva-o da grande alegria que é a 
convivencia com lnumeros outros 
homens, an!mudos tc·dos do me~o 
espirito. Mas não surpreende; 
Cristo já o previra: ''Lcvantar-se
á nação contra nação e reino con· 
tra. reino. E haverá grandes terre
motos por varias partes. ePiclt::mias 
e fomes ... E sereis odiados por to
co, por cau"a elo meu nome .• 
Quando começarem. µ018, a suceder 
e;~tas coisas, olhai e levantai as 

,!Y',...~ 

tludé' 
j SCIINTlf ICAMENTI 

l&S S'OUFERIDU ·-· . . --· .... 
· • Pomada seca.tiva Sã.o Sebas

/ tlão combate cientifica.mente 
! toda e qualquer afecção cnta.-
1'. nea. como seja;n: Feridas em 

i:-eral, · Ulceras, Chagas anti. 
gas. Eczemas. Erisipela. Frlef. 
ras. Rachas nos pês e nor 
«elos. Espinhas, Hemorroides. 
Queimaduras. Erupçlles. Plc;s... 
das de mosquitos e lnsectos 
venenosos. · 

M_edicação auxiliar no trafa• 
mento dat sífilis. 

vossas cabeças, porque se aProxi• 
ma o Reino de Deus!. •. Velai, pois, 
scbre vós, pata que os vof!ISOS cora~ 
ç;õe8 não se tornem pesados com o 
excesso do comer e do· beber, e dos 
cuiJados desta vida... Vigiai, poi.s, 
orando e mtodif'o tempo, a. fim de 
a todos esses males que hão de acou 
a to:ios esse males que hão de acoil4 

tecer, e de vos ap1·ese11tardes dian• 
te do F'ilho do Homem". 

o COilselho de NOSSO Senhor. 
portanto, é que -:- façam os outro• 

, o qu~ fizerem, suceda no mundo o 
q11e ciuceaer - vivamos nós, catoli• · 
cos, como seus discípulos fiéis, pon
do cm prn,tica os seu:, ens.iJlalllen• 
tos. 

DR. DURV AL PRADO 
MÉDICO OCULISTA 

Rua ~enador Paulo fi;gtd10; 11 
- S. • and .• Salas 512 • 13 • · H, 
<Esq. da hUa Jose Bonifáçl.QI. 
Cow .. 14.30 às 17.::10 noru 

Icl.; 2· 7313 --------------- .\ 
: )i-' "''.,.T"'TT"',n,~'X'llu-r:rxUt:t:st't:t~'l' 1 

EMPRtZA AUTO-VIAÇÃO 

São Pau!o - Santos Ltdaª .. 
Cr.$ 20,00 

ô».ibv.a diarlAmente de hora em· hora entre São Paulo-San«. 

SANTOS S. PAULO 
Rua do Comércio N.• 32 Rua Mauá N.G 670 

Fone: 8-'l'l'l Fone '"3C16 , 
:a::mx i x:t X UJ'.rmnnmrmx.iJ.XiXJ.XX:XXXXXXi :(o~ 

.,-~--------'-'""----""'"""'"""''"""""'" ___ ,_ ____ ......,.....,,.,,.,......., 
EXPRESSO VllOiO SiO PAULO ITU i 

AVENIDA IPlRANGA, 1120 - TELEFONE 4-~ 
Serviço rápido de passageiros en:i confortáveis 

Limousines de luxo 
~ ARTIDAS DE SÃO PAULO É R'U 

6,38 - 10,00 - 13,30 - J·7,80 
PREÇOS.: 

SÃO PAULO A ITU ........... ,., 
SÃO PAULO A CABREUVA .., ... ~ .ei 

SÃO PAULO A PIRAPORA .• "" ... .., ... 
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'São Paulo, '31 éle Março ãe 194G 

As· homenagens do 
povo de São Paulo 
ao seu primeiro 

Ca rdial -Arcepispo 
(Conclusão da 2.a pãg.J 

1mperador"'s são âa vezes estendal 
misteriOso que acoberta, dw-ante se
culos inteiros, chagas purulentas 
<le Vida moral em decomposição 

Erninent,lssimo Senhor Cardeal 
. .Arcebispo: 

V. Eminencia vem de Roma. 
Dessa outra Roma, purificada pelo 
cristianismo no pe.rene ho1ocau~to 
do sangue generoso dos seus mar. 
tires; dessa R,oma que conserva 
religiosamente. nas Catartunbas e 
nor l-od,a a parte; reliquias Pr('{'lo
sas dos herols da fá; ctessa Rom~ 
que vive e que <!>ra á beJra da se
puitura do Apostolo São Pedro -

-o nrimeiro chefe vL,ivel da cri•k".ll· 
<iade, 

Sepultura misterlcsa ! Tu flore.s
cei:l ainda hoje dePois de vinte se
cu!Os. E's o aJ!cnce lnabahvel do 
edU1<!1o <la igreja. "Tu est Petms 
ct super hana Petrnm aedlflcabo 
.Ecdestam meam ". 

Pedro, tu vives ainda a govern::rr 
n Igreja de Jesus Cristo. 

• * " 
Se em todos· eis tem!)Os Os suces· 

tores de São Pedro no governo Ja 
igreja catol!ca estiveram a post.os 
t>ara as lutas ela defesa àa verdade 
e dos principios ·eternos da moral 
crista, hoje, mais do que nun-

. Cfl, é necessario que o papa ollw 
. compassivamente para os grandes 
males que aflig,ém a humanidade. 

Desde o inicio da guerra, - es
te mo!lstro P:woroso que cteveda 
,:elfar milhões de vidas e deL-:aJ: 
consequencias quasi irTeparavf'i.S de 
ordem eccnomlca, social. moral e 
religiosa no mundo inteiro, _ sua 
Gantidade o Papa Pio XII abriu o 
:,eu imenso corílção de Pai par::i pe
dir paz ás naçõeR e mitigar o quan
t.o po:,slvel, o quadro confrangedor 

· ô.o sofrimento universal. 
Ninguem quis ouvir a sua v0z 

:Paterna 
Agor,,:, como visão .salvadora e ri

C& de esperanças, ele se debruça 
diante düS escombros para pen.,ar 
i.numeras feridas. E' o bom Pastor 
aue cuida de suas ovelha~. através 
de suas solicitudt's, que se abrem 
pressurosas para enxugar lagrimas 
dp corai,:ões aflitos e de suas 
mãos benfazejas. oue se não cansam 
dp distribuir socorro" abun<lantes a 
milhares ,de famintos, mãos com
passivas semPre prontas para o ace
no do perdão, ·mãos 'experimenta
cas. mãos providenciais, mãos qua
se divinas, co.vazes de arrancar o 
munc10 do abismo em que se encon
tra para reconduZi-lo ao verdadei
ro caminho da Paz, da felicidade e 
-da gloI1a-

Foi para uma nova cruzada., 
Eminencia, que o santo Padre cha
mou tantos cardiais a Roma. 

Quis ret'mir em torno da cate
\ ral de São Pedro, na hora tormen
lJSa em que vivemos, os represen• 
~mtes de quase todos os po.lses da. 
~.rra. 

Ali, no sikncio da prece e nos vi
• os coloquios com o vigarto ae 
Lristo, l.U1tia plasmar os :&mdei
r-.mtes da era novn da igreja. 

E o santo Padre revestiu os 
seus eleito.'l de um<i purPura de 
~ngue humano, tão cruelmente 
derramado, se cstend!'Sse mais co· 
y:,lnsamente, nor todo o mundo, a 
fl<lmhra melhor do sangue ae 
Cristo. _ 

Fst.fl. i,urnura com oue V. F,m1-
!1Pnrla rPt.oma de Roma, senhor 
~nrnMl. VPm rorefada dn sangue 
do cordeiro. traz os vestígios ao 
i::angue generooo dos heroL<, crl~tã-OR. 
outrotn imcla,/los por amor de JP
~n~ Clisto. para que tor1ns o~ crls
tq,-,., imrendamos a se'" mais d!ITTJ.M 
cio Precn clA nns,;a, RRõencão. e a s:i.
turar com Ele nossas almas. para 
uma caridade mais comnreensiva 
<:os calamitosos dias de hoje. 
' De joelhos, n6g recebemos essa 
llção de uma nova cruzada, de uma 
generoslclade mais sincera, de um 
imor mais real aos membros sofre
d2re" <lp (;risto---que nos trazem as 
<'<'T<'s All-n~lneas da dignidade que 
ora s:iudamos em V. Eminen~ia. 

E a bendio com que V. Emmen
~la vai ratificar a eXPressão de nos
so iubllo e a aceitação deste ensl
namento profundo, ser-nos-á pe
nhor ,Jp umo, graça nova - de pu
r!flr?aCãÓ p ele robustecimento ~o-
l"lfl l"f! recE>bessem<>s uma aRperRao 
ritual com o i,arnme purpureo do 
Corneiro Salvaclor. 
- Sãn est,â~ as exPressõe.,, Eminen· · 

t!sslmn -SPnhor. com que Os bispos 
<la Provincia, o arcebispado com ReU 
~nNdo. clero e povo fiPl aprea>!'n
tam as religiosas saunac;ões_ e pe
den1 a.~ m1m!chs a~ bençaos de 
V. Einlnrncia". , 
AS PALAVRAS DE s. EMINEN

CIA 
Continuando o programa, o Or

fe:io <la Escola Caetano de Campos 
ca!ltou o hino "Briosa Mocidade"• 
A banda . c!e musica da Força Poli
da! Je?, .. -:011vir a classica marcha 
ma:rc.i;il d?, .Sua Santidade o Papa -
"TrÔm!Íêtas de Prata" que anun
nu.nclou a palavra de Su.a Emiuen· 

cio o <., ;irdeal, que segundo notas 
!Laqu,gcaúcas as:;.m, se expressou: 

·-u.ri.;;;Wlo puvo de S- l'aulo- (L 
da<le Maravilhosa é aquela em que 
está um dos Cardeais do Brasil. 
~tretant.o, o· Cardeal de S." Paulo 
pode, com todo orguiho, contrapor 
ao e;;iteto de ·· Cidade Maravilhosa 
este outro que não não é mt:nos ex. 
pressivos e belo: povo mara vilho,o 
:::. 1-'auio e tambcm cidade maravi
ihOsa a d·é S. l'aulo, tU.nto pela do
çura do seu clima megualavel, co
mo peas suas belezas naturais e ain 
da pelas be.ezas feitas pela mão do 
homem_ Mas cidade sobretudo dc
Ji;;iosa pela l.,O::idade do coração gc
itcroso do seu grande povo • 

Meus caros irmãos de S. Paulo: 
cm Roma o S ... ,to Padre, mais ete 
um.a vez p~rguntou.nos, coin par
tict1 ~3 r 1:1teress-e, se o J!,ras1l iicara 
s.itbieiLv com a nomeação dos no
vos Carcleais. Mas não nos pergun
tou só do Brasil. aludiu tamliem ao 
povo paulista, indagando se o mes
mo ficou co:itente cm a nomeação 
cio seu Cardeal. 

E nós dizíamos ainda ontem: o 
Sanro Padre devia estar junto co
uosco, porque assinl verificaria a 
alegria com que o povo brasi,eiro 
acolheu a nomeação dos novos Car, 
dtais. E, ~m particular hoje ::iesta 
Capital em que neste instante 
S. Pa 1110 i:iteiro recebe o seu Car
deal. SPr-nos-ía motivo de extraor
dinílri::i s::itis,ação, pOder oferecer 
á Sua Santidade este espetaculo, 
que por si só, ~ uma resposta elo
quf'nte a pergunta que nos fez. 

D"'~de Santos vimos sentindo cO· 
mo o coração de Piratininga trans
borda de amor e se desdobra em ca
l"i:ihos para nos dar as suas ~.oas 
v!nd:is. 

·E este Carde!l.l, meus caros ir-
,m?ios. se, se ficou c-ontrnte pela sua 
promoção foi devklo ao cntenta. 
mento do povo de S, Paulo porque 
essa prom<'rfio do sru arcebispo foi 
promoção. de São Paulo a sede ele 
um novo carclinalato. 

Se n justiça tarda ela nunca falta. 
Desde o tempo de D .Duarte, 

São Paulo esperava rt'ceber a pur
purn cardina!icia, como rec<>mpen
sn ao espirito de fé, de amor a I
g-reja do se.1 querido povo. Os acon 
tecime:itos politicos e a morte pre
matura d0 seu grande Arcebispo D. 
Josl- G:>spar impediram, porem que 
S. Paulo tivesse t'SSa honra. Mas 
chrgou o seu dia. 

Pode agora, sempre com reno
vado orgulho, ser in-duido no seio 
da cristandade como uma das seten. 
ta sedes de Carcleaes da Igreja de 
Deus e aquele dia chegou, no mo• 
mento em q(le, por uma coinciden
cia interessante e sbg11lar, temos 
C'Omn interventor de São Paulo um 
estadista que, pr'!ocupado com o 
problema do cardinalato, com a 
clis;,nidade da Jg-reja, escreveu ele 
ml'~mo umn confrreneia t.ão inte. 
ri-ssa:1te one tivemos o nrazer de 
ver trorluzida para o cas•~lhano. nas 
r,as mãos de tortos os Cardeaes sul• 
ameriC'nnos q11e nos esperavam -para 
a v:aQ"em d orf'c-{'himento do chanéu 
<':>"<Hnri.li<'io. · Mas esse estadis-t!a 
,..;;,., só ... screven essa obra: qu1z 
c0mnlf'fa.fa hnie, rontando <.'om·_o 
n--~ ...,, P Psniri to elo novo de S110 
Pan1n m1c r,os rec-ebi>tt df'~tn ma
nP;,..1 .• An-r:,,leremo• ao Sf>\1 rlig-,is· 
slmo sP=rhrin d:i F:'17endn aue tan. 
tn SP r•mer0\1 nnr essa viagem q11e 
aNih:imo• dP rt"iili~ar. Cong-ratu!ª· 
mo-no,, c-om o dignissimo nrefeito 
º"" veio c-nfeitar :iin<la mais esta 
frstn _ se é nOssivrl - d('stinarla ao 
r:irrlrnl rli- São,Paulo .. E a nossa 
via irem teve a J,ionra de. contar c°!11 
:, nres,-nc-;i e a compa::1h1a, para nos 
t:io irrllfa, nos representante? . do 
povo hr1,ikiro que, na Consht~mte 
e~tão colaborando ·na Carta Magna 
(me ha-de alicerçar o futuro gran
dioso da nossa grandiosa patria, A
grJdrcemos ap6s o discurso do sr. 
Prefeito esta maravilhosa oração 
ouase liturgicn, proferida pelos la
bios de um bispo de sentime:itos de 
santa pieaad<", o discurso do Sr, 
Bispo ele Ribeirão Preto. E apro
veitamos a ocasião para nos con
gratularmos com São P;iulo, porque 
;sse grande filho da terra paulista 

vai contin11ar entre n6s como 
um dos Principes de São Paulo, 

Faremos ponto aqui para não des
colorimos esta festa tão bela nu
ma tarde tão encantadora como es• 
ta." . 

S. Eminencia acréscenta que vai 
abC'nçoar o povo de S. Paulo, di
zendo: 

- Mas desta vez não é o cardeal 
de São Paulo quem o vai fazer, E' 
o prOprio Santo Padre, • porque va
mos transmitir a benção que pedi· 
mos ao Sumo Pontiíice, uma !:-e:ição 
espF><'ial para este povo de que ele 
per1<1-rntava se estava cOntentc com 
a nomeação do seu Cardeal, para 
este povo que mexece mai.q d.o que 

r E G I o N Ã R f u---· 
ninguem as bençãOs do chefe da 
lgr.:Ja, 

Caros irmãos em homen.ag<!m ao 
Santo Padre, cuja benção vamos 
tr,1,::ismiti.r, anunciamos ao povo 
paulista que de hoje em diante o 
.faço Cardmalicio de São !'aulo 
chamar-se.a o Palacio de Pio Xll 
(palmas). O busto de Sua Santida
de, em breve, há de figurar no seu 
purtico, para lembrar que o povo 
üe São l'auio nunca há de esquecer 
o nome do Pontífice que promoveu 
São Pau10 a sede card.lnalicia," 

Após estas palavras Ss Em1nenc:a 
eia co:icedeu a benção papal .ao po
vo, que a recebeu em religioso si
lencio, 

Finda O ração que foi 'e:1tvecorta
da de aplausos o orfeão e o povo a
companhados pela !:anda canta
ram o Hino do lV Congresso Eu
carístico Nacional. 

Dirigindo.se após ao carro oficial 
que o conduzia ao Palacio s. Luiz 
D. Carlos Carmelo de Vasc<>ncelos 
Mota, foi alvo mais uma vez de 
grandiosa manifestação publica, que 
marcou de maneira elOquente, o 
termino da expressiva recepção que 
no dia de ontem, São Paulo, tribu
tou ao seu primeiro Cardeal Arce· 
bispo. 

OUTRAS HOMENAGENS 
Dia 28 p.p. ás 9 horas, na catedr,al 
pr~,,;•~·-ia, T !tr('j!l. de Sanh Tíege
nei;:i, o F.xmo. Sr. Cardeal Arcebispo 
crlehrou a Santa Missa. 

No mesmo dia, :is 15.30 horas, o 
goveno de São Paulo ofereceu 
uma recepção ao Cardeal D. Car
los Carmelo, no Palacio dos Cam· 
pO<J Eliseos. 

A's 20 hora~ e meia, na igreja 
Abacial d'° São Bento, e com a pre. 
senc;a do SenhOr Cardeal foi -eanta~ 
dn "TP.Deum em a,ão de graças, 
r,flc>ianrlo o Exmo. Sr. D. Paulo de 
Tarso Campos Bispo DiOcesa~o de 
Campinas. Pronuncio11 a orac;âo 
rong,,at11latóri11 o Revmo. Sr. Pa
dre To!io 'Rat1sta ele Carvalho, Pa• 
roco eia Nosso SenhOra do Brasíl. 
A solenMa-cle teve a assistenda do 
p-nvemo dn Fstado do Cab;do e do 
clero Arquidi=sano das autorida
rle~ civi, e militares. 

HOiVIF.N ,HiF.M no ~'RMJNARTO 
CF.1'1TRA L DO JPIRANGA 

Dia 29, o Seminario Central da 
Tmac\1lacla Conceição do Ipiranga ás 
20 horas e meia no salão nobre do 
estabelecimento, á avenida Nazaré 
prestou homenagem a Sua Eminen
cia D: Carlos Carmelo de Vascon
celos Mota, tendo pronunciado a 
saudação dos mestres o Revmo. 
Reitor Mons. Cunha Cintra, 

RECEP(JAO NA SEDE DA LIGA 
DAS SENHORAS CATOLICAS 

Ontem, ás 15 horas e meia a Liga. 
das Se:ihoras · Catolic:is, em sua sede 
social, á Avenida Brigadeiro Luiz 
Antonio, 580, ofereceu uma recep
ção em homenagem ao Cardeal D· 
Carlos Carmelo de Vasconcelos Mo· 

ta. 
SESSAO DE GALA NO MUNI

CIPAL 
Hoje, domingo ás 20, horas e 

meia no Teatro Municipal, rca.li. 
za-se uma sessão de gala em hO. 
menagem a sua F..mine-:icia o Car
deal Arcebispo de s. Paulo. Pro. 
mov&ln a solenidade, com'o concur• 
~o do Departamento de Cultura, á 
Ação Catolica, as Federações das 
Associações do Arcebispado e a 
Liga das Senhoras catolicas. 

Sua Eminencia será saudado -pelo 
sr. procurad<>r geral do Estado e 
pela sra. Zuleika Ke::1nwOrth, A 
s<'guuné!a parte da sessão constarh 
de um programa artistice cuidadO
samente elaborado. 

----~ 
$Utct ,s,ou, DI 

MAPPIN SlORU 

M e i a · E s t a e ã o-
. ~ . 

Os s,veat~rs 
de PE,T-ER SCOTT 

tradicional e afamada manufatura da 

Escocia, em finíssima lã cachemire, leve, 

macia e de perfeito agasalho. Coleção . 
.recem.,chegada, em lindas tonalicuides 

modernas. 

Gllarn.tção: 2 peças, 
Avulso: 

Cr$ 850,00 

Blusa, Cr$ 360,00 - Colefie cr, 490,00 

* Rayon de Moda~ - 1~ª sobreloja 

CASA ANGLU-BRff SllEIRA 
Sucessora de MAPPIN STORES 

No Santuário ~o S. toração ~e·· JeSús 
Durante est.e mês os Revmos. Pa- então o Novi9<> do recinto do San 

dl'eS Sales.ia.nos realizaram, no tuarlo e no pateô era-lhe abotoada 
santuario do sagrado cora.ção ae a batina. t,elos parenteS- e a.ttllgos. 
Jesus dos can1Pos Eliiaeos, duas ce- Apóg o canto do '!Magnlflca.t",, o 
rimonlas simpatl~. Ambas dig- Revmo. }>e. oríando Cha.ves, D. 
nas de registro, , D. Inm>etor Salesia.no, a quem ca-

Aoe .17 de Março, receberam a Or· be a gloria de Colher tanto frut.o 
detlaçã.o Sacerdota.1 seis Clerigos, em tâo pouco tempo, subiu aio 
que se desunam ás missões sales1a- pulpito e proferiu lJl1l8. encanta.do-
nas tle Mato Grosso. Tendo feito ra orà_çã,o, que fOi um hino de sen-
seus e~tudo!'I de Teologia no 1nsu- tida (ll'atldão ao Doador de tod!l3 
tuto Pio XI. desta. capital, foram as ,mtçae e 11, Maria s. s. Auxilia.-
ordena-dos pelo BisPo da.s Ml~8 ôes dora, Patrona. itos Salesianos. e um 
Sa.leslanas do Araguaia, o ~xmu. agradeciment.o •lnce.rq_ e atetuoso 
ReVlno. sr. Dom José Selva. A aos pais dOs noviços ~e ora se re-
função, Que foi solene, teve a assis- _ve~tl.àtn da libté sai-.na. iPOl' 
tencla de inumeros Cooperaaores haveréln dado gen.et~ente á 
Sale~lanos e de amigos das Mis- Ccngregação seus filhos qtielidos. 
,õ~s de São João Basco, Referiti·lle, etn segUidà, ti. Obra. das 

Os noveis Sacerdotes sale,sianos· Vocações, pa.ra 11, qual t,ed!a todo 
'1fi : R. ~- Pe. Angelo Alp!. Pe. o apoio moral e tua.teria! dcs clr• 
-Edu9,rdo Omlelan, Pe, Ernesto cun9tantes. 
Saksida, Pe. Francl~co Gufler, Pe. A função conclUiu com a Benção 
Lactidi.u Obcra e Pe. Luis Lotenzi. elo ss. Sacl'a.ntento. , 

A 19 de Março, festa de São Jo· . O éánf.o em ambos .ts funções ee 
~é. foi a V~stidura da _atina e en· teve a cargo dos estudantes de Teo-
tr"ºª da Medalha de I1·rriã.o Coa.d- log-fa do Instituto :Pio XI dá Lapa, 
jutor a 77 Noviços Sale11tanos. 'S'ôb- à régenciá do Maestro Pe. José 

A fUnQão foi igualmente - Presidi• de Sá Pot't.o,c;·$, s:. 1 
da peJn Exmo. Snr Dom. José l1'nt1~ ôs füúl~s~ é&n.gratulações 
Selva, atte -a a abriu entoando o otte 0g Pa,drêe 'Sal~fa:rios têm rec:,e. 
"Veni. _craator"; .fel.to o . interro- bido: na,, pessóa,' ilusthVde -- vir• 
"'"torlc de nr<ixe ào~ "'.'l"'dÍ~<itN>, S. h1_csri:Supe1'ior, --Re-\.ino.- -'Pe- Orlan• 
Excia,. ReVIna. benzeu e entregou- do chaves; quei: o_; ~NABZQ 
lhes o ba.l:>ito • a Jl)BdaJba: lal.i. ~ .- W.,
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'A ação da lgre ja Ca
tolica eontra o comu
nismo sob o patroci-

Homenagem S a I e s i a n a 
a São T omaz de Aquino 

O Seminario Diocesano Ma
ria Imaculada, de Ribeirão 
Preto, comemorou·, no dia 19 
pp., festa de São José, o primei
ro aniversario de sua fundação. 

Após longos anos de aposto
lico trabalho naquela Dioeese, 
um dos uJtimos atos do seu 
saudoso Pasror, o Ex.mo. Rvmo. 
Sr. Dom Alberto José Gonçal
ves, foi inaugurar o Seminario 
Diocesano. 

São Francisco de Sales, e com 
o valioso amparo do novo Bispo. 
Diocesano, S, Excia. Revma., 
o Sr. D. M.anuel da Sil~ 
D'Elboux, grandes serviços á 
Igreja vem prestando e ain.dai 
prestará o Semina.rio Mat"ia; 

Imaculada. 
E' seu Reitor o Revmo. Sr~ 

Conego Silvio de Morais Mat.os,. 
pfo Je 5~ó José 

Ao encerrar-se o mês dedicado a 
São José, lembremo,. as Palavra~ 
com que o sumo Pontifiee Pio XI 
eoklcou sob o patrocinlo do ~poso 
da Santlsslma Virgem a ação 
da Igreja contra o comunismo: 

No dia 27 PP-, consagrado pela 
Santa Igreja a São Tomaz de Aqui- · 
no, os RR. PP. Salesianos. em 
seu Seminario da Lapa, realizara.JU 
a sua tradicional festa de home
nagem ao Doutor Angelico. 

.. E para apressar , tãn gHal· 
mente desejada "Paz de Crist.> no 
Rt>ino de Cristo:·. Nós colocamos a 
grande ação da risreJa Catolica 
contra o comunismo ateu munãial 
~ob a égide do poder.:is,, protetor üa 
Igreja, São José. F.le Pertenceu á 
tlasse operaria e exPeriinentou o 
a,eso da pobreza em si e na Sagrada 
· Familia, da qual era chefe previ· 
dente e afetuoso; a de se lhe con
fiou o Divino 1-üante, quando He
rodes mobilizou -~ontra Ele i,cus si
carios. Com uma vida de fidelissi
~1. ob.1z, vur>cia do dever quotictia
nr ct,;ixou un; :-xemi,lo a todos os 
que devem ganhar o Pão com o tra
balho de suas mãos, e mereceu ser 
chamado o Justo, exemplo vivo da
eiuela jUstiça cristã, que deve do
minar na vida social". 

Enc. "Divini Redemptoris". 

NOTA INTERNACIONAL 

Pela manhã houve missa com 
' sermão. sendo celebrante o Revmo. 

Sr. Pe. E. Rebouças. 

A. noite, realizou-se uma sessão 
solene, sob a presidencia do Rvmo. 
Sr. Pe. J. Rezende, reitor daquele 
estabelecimento. Estavam presentes 
o corpo docente e discente, notan
do-se ainda o comparecimento do 
Revmo. Sr. Cônego Marcelo Fran
co, Pároco da Lapa, e do Revmo. 
S. Pe. E. Rebouças. 

A sessão constou de vartos nu
meros de canto, executados peloo 
seminaristas e de uma "disputa
tio" em fo~a escolastica toda ela 
em latim, entre alunos do estab,.
Jecimento. Nesta disputatio, foi de
fendida vitoriosamente a tese do 
magisterio infalivel da Igreja, con
tra as principais objeções que lhe 
assacam os protestantes. 

Vantagens e desvantagens 
de uma nova guerra 

l:m telegrama da- "Reuters" do dia 7 pp. informou-nol!I_. de nm eo
muni<·mlo do Conselho Exe<>utivo Nacional do Partido Trabalhista BrÍ; -

tanico, no qual se recusa a filiação do Partido Comunista, · como uni. 
dnde a ele fcder:u'ln.. O eomunicado caracterl:r~-se por umn linguagem 
~iolenta, niío só <'ontra o Partido Comunista l11gJês, como contra a pro. 
pria Russin: "Os (•on1unistas encnran1 a den1oern<•ia como uma fraude 

burg-uesa. Sua oTganlzaçã0 interna possue uma preferenein pela di1a
dura infecta", ''durante os 20 arduos anos em que o Komintern exiHtiu 

ofieialmente, o P. e. era obrigado a e:.:eeutar toda e qualquer polltlca 
que fosse decidida em Moscou, por mnis danosa e prejudicial que fosse 
:"t el::tsse 01•erarin brituni<"n'", e assim por diante. Por outro lado, o 

novo embaix.udor americano na Rnssla em viage-m a esse pais, ao paHsnr 

por Francfurt declarou que ta interpelar Stalin sobre os seua verda
defroJ. designios, o que quer dizer, em Ungongem diplomati<"a, lntfl'r. 
pelar Stalin sobre se deseja <'Olltlnuar a provocar e mundo e ~ 
ecasionnr no'\-·a guerra. 

Esses dois. f::itos~ juntan1e-11te com o diseurso de Churchill. mostram 
elara1ncnte aos ,.,liberais'', aos homlgos j)n paz u qualquer prec;o'' aos 
que dizem que "afinal a Russia evoluiu muito. já uno <, mal" a mesma 
que trucidou a nobreza e o Clero vinte anos atrú•'', quilo· errados estilo 
em. supor que os partidos ou correntes de opinliio :1 que penen<.>em., Isto 
é. os partidos l'Om tendenl'las para a esquerda, estejam orientand_o e 
dominando a Inglaterra .- os Estados Unidos. Mo11tram tamb<"m que a 
nmiznde de eompa11J1eirol!II de nrmns que caracterizou n luta t'Ontra Illtler 

não existe mais entre os Big Three e que esta amizade foi sub11tltuida 
:por relações frins e interesseiros, de quem deseja levar ovante uma 

obrn em comum, istó é, n paz universal, um::, vez assegurado.s t._eus fn

"teresses peHsonis. Essa paz uni,~ersnl é n1n11ifestada pelo bom funcfn

nn~ento dn Organizn,;iio das Nn~ões Unidos. Uma vez fracassada essn 
ebrn em comum, como parece estar iminente com a aiitutle do delegado 
russo quando. se retirou da sessão que tratava do enso franfnno, tudo 
leva a erer que ao menor entrechoque de interesl!le entre a U. R. S. s. . . 
de um lado e os EE. UU. e Inglaterra d 0 outro, 1,oderâ se deflagrar a 
terceira, e certamente a maior conflagr~üo do no...~o seculo. 

Acode-nos essa per~ntn: é bom que ,·enhn e"sn guerra? A Igreja 

•airá lucrando ou J>Crdendo com ela? Os saeriflelos q•e oea,.lonarâ 
serão çompensados com a derrota do comunismo? Vejamos alguma" 
-cleavnntagens e a seb...._lr algumas vantagens de uma ,inerrat 

1. Quem mais sofreria com a guerra seriam os paise.tS europeus, ~ 
neles é que ainda residem as melltorel!I tradições da CrJsta,ndade; 

2. O comunisino níi.o desapareceria, p·oi.s muitois partidos da extrt" ... 
ma esquerda apoiarinm a luta contra· u Russia. Haja visto a 
atitude contra o P. C. nraslleir0 da Esquer1la Demoeratica; 

a. E' posslvel que todo o Oriente 1mglio se levnnte a favor tln 
Russia, que eom esse au:dlfo venc.,rla as Nacõeo, Unidas; 

,._ Co1n os a1»erfeiçoamentos das armas, a dest_ruição e a mortnn· 
da.de seriam aterradoras; 

t,emo esses, haveria ainda infindnveis argumentos eontra a gue-rrn., 
· 17'e;lamos no entanto algumas vantagens: 

l. A Russla derrotada l!lignlfiearia o desaparecimento do mnfor 
_inimigo da Igreja; 

~ Todas as correntes esquerdistas seriam consideradas qulnta
colunns e como tal mal vistas pelo povo; 

8. A mortandade e a destruição não seriam tão grandes na Europa 
como na Rul!lsla, porque eom o auxilio de algumas bombas ato
mJeas a guerra estaria em pouco tempo finda; 

... A. bomba atomlea afasta qualquer duvida •obre quem venceria " 
guerra, quer o Oriente apoie a U. R. S. s., quer nllo; 

15. Com o correr do tempo a Rn.s11la -pode eliminar 1111a prel!lente ln• 
teriorfdadé, istiD é, o seg,-edo tia bomba atoml<>a pode se desven. 
dar; a U. R. :il,. 5. poderia nes.....,,. proxlmos anos de paz, recons. 
trair seu terJljjitorlo devastado e sua populaçlto, graça11 a uma 
extrnordfnar~ •atalfdade, em poueoa anos serA mAior que a 
americana e lelg-lesa reunida.li. 

Paçamos votos- por· que os ftitu;_.os aeonteefmentoS venham a einel• 
lar es•ee problernal!I complexos, trazendo-nos a tão almejada paz, lato é, 

Ji/ltl ~ ~ f.1~1llllP1 m.u a pa.s 4e Czuto - Belno cle '111ato. - .a.. L, 1 

Enl seguida, fez uso da palavra. 
o dr. Plínio Corrêa de Oliveira, 
diretor desta folha, convidado para. 
fazer uma conferencia sobre São 
Tomaz .de Aquino. 

Mostrou o conferencista, que se 
bem que a filosofia escolastica se 
fundamente por si mesma 'perante 
a razão humana, entretanto pode 
dizer-se (JUe sem a ação I e o ma
glsterlo da Igreja ela estaria hoje 
em dia, ou reduzida a mera reml
niscencla filosófica de tempo;; idos, 
ou quase sem adeptos. 

Tanto é isto verdade que, quando 

(Continua na 2ª pag.) 

Com a proteção de seus Pa
tronos, a Virgem .Imaculada e 

DR. DURV AL DO u .. 
VRAMENTO PRADO 

Cl1nica de moléstias dos olhos 
- Cirurgia ocular - Oona.: 
Av. lpiranga. 313 (8.0 andar) 
~ TeJ.: 4-458:, - Res.: A11. 

Angélica, 1408 - Tel.: 5-9275. 

Cardeal Juan 
Guevara 

Regressou dià 27 a Lima, pe
lo "clipper" da Pan Ameriea.u 
o Em.o. Cardeal Juan Alberto 
Guevara.. Em eompa.nhia do 

Cardeal do Peru, seguiu Dom 
Pabio Ohaves Aguilar, Bispo 
de Rancagua. 

Ntóveis Estofados 
para o seu lar e 

Móveis,, de Taffia 
(PATENTEADOS). 

para haU e terraço sao as nossas maiores 
especialidades 

LINHAS ELEGANTES MAXIMO CAPRICHO 
CONFORTO EXTRAORDINARIO 

e no Na seçao 
estão 

de tapeçaria 
expostos lindos 

os seguintes 
moveis 

preços: com 

3.º 
de 

Poltronas Cr$ 180,00 225,00 
Banquinhos Cr$ 150,00 265,00 
Mesinhas Cr$ 170,00 - 200,00 
nuA DIREl1A, ),62-l90 

andar 
taffia 

275,00 
300.00 ., 

225,00 
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Tornou posse o novo Bispo de, Ribeirão reto 
.., ___ _ 

do ·Rvmo. Clero -Sua Emimeneia., o Sr. Cardial 
Griffin, Areebispo de Londres, ie~, 
a respeito da perseguiçii.o soviet1-
ea contra os catolicos gregos na 
Rut.enia, importantes declarações, 
Gurante um sermão pronunciado na 
Catedral da metropole britanica. 
· Foram estás, as -pai:>vr::i.s> de Sua 
Eminencia: 

. Homenagens 
1 autoridades -

Participação das 
Grande entusiasmo popular 

"A verdade é que nos ultimos 

12 1neses foi desencadeada violenta 

e cruel perseguição a.os catolicos 
~regos na Rutenia. Todo o l!;pis
copado, composto de sete Bispos. 
foi detido. Alen1 disso, nun1erosos 
Padres foram det'.dos, presos ou 

·deportados e numerosos outros as
sassinados. O resto do. Clero foi 
submetido a tais condições que se 
viu impotente para exercer seu 
minis~erio. Os Chefes da Igreja 
Catolica foram substituidos por 

Padres apostatas, 
juramento á igrG-ja 

e sua repuJ= á 
Papa•·. 

que pre:::;tara1n 
ortodoxa ru.ssn. 
aut.or'-ia_d;, .,.,.. 

Na Iugos1av1a, acrescentou o 
~ardia! Griffin, a Igreja tem sido 
tan1bcm persegt~ida. ..Bispos, Pa

ires e leigos estão sendo presos e 
cnuttos assassinado~L Em 1n uitas 
outras regiões que se encontram 
presentemente na zona russa as 
escolas catolkas e os bens da Igre
ja estão sendo confiscados. Os l'a
dres e fieis são sujeitos á tirania 
da poli-eia secreta. :Muitos estão 
pr<:sos. Outros foram deportados, 
enquanto milhares fogem das mãos 
dos seus perseguidores". 

* * * 
No dia 2 pp., a emissora do Va

~icano protestou enerr-icamento 
contra os "quislings" vermelhos da 
tugoslavla, denunciando a perse
guição · e fuzilamento de varios 
Prelados catollcos. Na Eslovenla, 
foi supressa a liberdade de culto. 
·varias Dioce'ses estão vagas, por~ 
quê' o gover_no µão deu consenti
mento á designação de novos Bis
pos. Em Lubliana, foi abolido o 
ensino religioso nas escolas, e fo
ram fechados varios jornais cato. 
licos. Na Bosnia, foram executa
dos varios Sacerdotes. Dos 28 Pa
dres que exerciam seu ministerio 
em Serajevo, só um ainda está em 
liberdade. 

,e, * * 
Quando, depois de 1918, e du

rante longos anos q-ue ainda não 
chegaram a seu termo, a URSS 
proclamou o comunismo como sua 
doutrina oficial, desencadeou con. 
tra .a '.[greja, e todas as seitas cis
maticas da Russia uma -persegul-

(Conelue na ::.• pagina) 

Na 4.a página 
Pastoral do Exmo . . 
Revmo. Sr. Bispo de 

Bragança 

,,xci:t. Ucvrna., o Sr. D. Ma-
11 uel (Üt iSilveira l>' Blboux, 1nercê 
do su'.'s ra.ras qualidades de inteli
gcncia,_ de piedade e de operosida
de, 6 urna. das primeiras figuras de 
nosso Venerando Episcopa.do. · 

Sauc-o a Diocese de Hibeirão 
Preto, que durante longos_ anos de 
conviviu direto, pôde ad1nirar e es
tin1ar o joven1 .Auxiliar do pran
\,;alves. 

Assim, a. posse de S. Excia. 
teado Senhor D. Alberto Gc n
l{evn1a ., no solio de l{ibeirão Pre
to assumiu as _proporçõas de ver
dadeira consaçração popular, da 
qual damos abaixo ampló noti
ciar:io. 

A CHEGADA 

Na tarde de 28 de março pp., 
uniu grande n1ultidão. na nu1.is ex
p1•essiva e significativa manifesüi.· 
ção de fé, se comprimia nai, estrei-. 
tas areas adjacentes á Estação da 
Cia. Mogiana, de Ribeirão Preto, 
para prestar grande e sincero tri
buto a S. Excia. Revma. D. Ma
nuel da ilveira D'Elboux, 2. 0 Bispo 
Diocesano e digno sucessor de D. 
Alberto José Gonçalves.· 

A cidade apresentava o mais be
lo aspecto. 

As ruas, por onde passaria o 
cortejo, estavam artisticamente 
o r1,am en tadas. 

No angulo formado pela rua Ge
neral O.sorio com a Praça XV, foi 
erguido um imponente arco, em 
cujo 11.p!ce tremulavam as bandei
ra brasileira c do Papa. 
· ':Arco· ·semelhante · foi, levanta.dó,· 

na alameda que sai defronte da 
Catedral, todo ornamentado·· de, ce
drinho e flores. 

As 16 horas e dez minutos, o 
trem especial entrava na Estação. 
Foi então entoado pelo 3.0 Bata
lhão de Caçadores de Batatais, o 
Hino Nacional. S. Excia. Revma. 
D. Manuel da Silveira D'Elboux 

• desembarcou sob a· mais viva e en!. tusiastica aclamação. 
1 Num dos salões da Estação, es-

1 

pecialmente posto á · disposição de 
S. Excia. Revma., D. Manuel foi 
revestido dos paramentos pontif1-

j cais, formando-se dai o cortejo que 

j O 
;c::::n;o:ri:~rregado p,elas au-

' toridades eclesiastieas, civis e m!li
f tares, e Irmãos do Santíssimo. 

l\

1 

No momento em que S. Excla. 
Rcvma., acompanhado de todas as 
autoridades, subia ao palanque ofi
cia:! armado em frente á Estação, 
partindo de todos os cantos ouviu
se uma salva de palmas e mortei
ros e foguetes. O povo vibrava de 
entusiasmo e alegria. 

SAUIJAÇAO DO PREFEITO 
l\IUl'i"ICIPAL 

Interpretando os sentimentos do 
povo de Ribeirão Preto, o Dr. Luiz 
Augusto Gomes de Matos, Prefeito 

rnsa~em, nova Santa francesa 
Elisabeth Bichier des Ages, fundadora eia Congregação das 

Filhas da Cruz, chamadas Irmãs de Santo André. será a proxima 
Santa francesa. Sua Santidade Pio XII em 1940 promulgou o de
creto "de tuto", referente a sua canonização, pleiteada no mês pas
.ado, em Roina, perante o Consistorio Publico dos Cardeais. Nas
cida em 1773 no Poitou. Elisabeth Bichier des Ages consagrou-se a 
Deus aos vinte e quatro anos. 

Em fevereiro de 1807 funcava no Castelo de Molante a nova 
Congregação, destinada a asilar orfâos, alfabetizar crianças e pro
teger velhos desamparados. Ja em 1825 as lrmâs de Santo André 
contavam com vinte e cinco conventos. Elisabeth. exausta pelo seu 
devotamento, faleceu a 26 de agosto de 1838. A Sll.a vocação. no ·,n
tanto. floresceu e obras de Santo André que educam centenas de 
m.ilhares de crianças, existem na Eurcpa e na America. Desde 
i934, na Asia, uma das suas Missões se instalou na China onde. co
:ipera no amparo â& crianças assolaa.as pela 2:uerra de invasão 
niPoD.lca.. ' 

O ·Éxino .. Rev_nio. Sr. I>. Manuel da Silveira D'Elboux recebe 
as homenagens de sua nova Diocese, 

Municipal, pronunciou o seguinte 
discurso: 

"Exmo. Sr. Bispo Diocesano, 
senhoras e senhores: 

conhecida, será o guia e o guarda 
sempre alerta, orientador seguro 
de suas ovelhas. A messe é gran
de mas os obreiros são poucos. 

Inicia S. Exeia. uma etapa mais 
trabalhosa e muito ardua, pois que 
o terreno onde lançará. a~ sementes 
do bem e os ensinamentos do Se
nhor, ter11. que ser constantemente 
nivelado e aplainado com grande 
labor, de vez que só a terra fru
tificara e produzirá. com bundan 
eia. 

Dom Manuel, porem, pai estre
rnoso e amigo, não encontrará 
g:an_des dificuldades, dada a con
v1cçao com que· prega a Palavra 
Divina. 

S. Excia., que por seu mereci
mento foi o escolhido para guiar 
tantos feis, não poupará esforços 
estamos certos, e continuará. a se; 
o Pastor diligente e amigo que Ri
beirão Preto se acostumou a vene
rar. Como verdadeiro apostolo, s. 
Excia. tem vivido em contacto 
com as dificuldades de seu reba
nho, aconselhando e protegendo 06 

mais necessitados, dando sempre :l 

maior e melhor assistencia a todos 
que dele se aproximam. Basta ver
mos as realizações que nossa cida
de deve 11. sua iniciativa,. dentre as 
quais se destaca_ o Centro Operario, 
onde a sua palavra ele fé e de 
bondade se tem feito ouvir, levanéifj 
ás familias de nossos trabalhadore, 
a esperança de melhores dias, ~ 

conforto da sã moral que Cristc 
nos legou. E diante dessas reali
zações chegamos 11. conclusão .de 
que _Dom Manuel, quer pregando, 

quer exercendo a caridade, virtude 

<Conclue, na 7 .... pag.) 

NOMERO AVULSO 

CR.$ 0,40 

E' com a mais viva satisfação, 
que, na qualidade de Prefeito de 
Ribeirão Preto, saudo Dom Manuel 
da_ Silveira D'Elboux, segundo Bis· 
po Diocesano desta cidade. Toda a 
nossa· população recebeu com o 
mais sincero jubilo tão justa no
meação de Dom Manuel. 

Dom Bene~ilo Paulo Alves · ~e Souza 
A escolha de S. Exeia. foi imen-, 

sarnente grata para ,Ribeirão Pre· 
to, porque nestes seis anos em que 
exerceu , cargo de Bispo Auxiliar 
colaborando nos trabalhos do sau
doso Dom Alberto e, ultimamen't.e 

, como Vigario Capitular da Diocese. 
soube atrair para si a admiração 
sincera de toda a nossa população, 
pelo zelo e dedicação dispensados 
aos fieis de sua Igreja, aliados a 
uma inteligencia solida e esclare
cida. 

A S. Excia., Dom Manuel d<J. 
Silveira D'Elboux, podemos repe· 
tir estas sabias palavras do Evan
gelho - "Muito se pedirá ãquele 
a quem muito se houver dado, e. 
maiores contas serão tomadas a 
quem mais coisas se haja cou -
fiado". 

Dom 1'\fanuel recebeu a elevada 
e difícil missão de pastorear e, s<c 
como Bispo Auxiliar o seu trabalho 
foi constante e incansavel, agora, 
como Bispo de nossa Diocese mawr 
carinho e maior _desvelo terá pelo 
seu rebanho . 

":Muito se pedirá. áquele a quem 
muito se houver dado", · diz 
Evangelho. 

o 

Sim, a S. Exeia ., muito serll. 
pedido, a ele irão 'ter as ovelha~ 
em busca de auxilio para venc"r 
as difieu:dades que encontrarão 
pelo caminho que ieva a Deus ~ 

Dom Manuel, que em toda a s,ua 
vida vem trabalhando nas seara,;, 
·do Senhor, com o seu espírito de· 

No Rio de Janeiro, faleceu dia 
3 pp. Dom Benedito Alves de Sou
sa. Bispo Titular de Oriza e r'es!g. 
nata.rio do solio episcopal de Vito
ria, Estado do Espirito Santo; 

Conhecidos o\ dêsejos do finado, 
quanto ao seu sepultamento em . .S. 
l'aulo, .o corpo foi transportado pa
ra esta capital pelo Rapido pau
lista, que chegou 6.ª feira, ás 7 
horas, na estação Roosevelt, se
guindo para a igreja de Santa Ce· 
cilia onde ficou exposto em cama
ra ardente .• Após as exequias, o 
feretro foi transportado para o 
cemiterio da Ordem Terceira do 
Carmo, onde foi sepultado. 

O passamento de D. Benedito 
tn,uxe profunda magoa ao vasto 
cir·culo de seus amigos e admira-
dores. 

D. Benedito Paulo Alves de Sou
sa nasceu aos 25 de janeiro de 
1873, nesta Capital. Aos 15 anos. 
já. com os primeiros estudos, ser 
viu de auxiliar '\:la Camara Ecle 
siastica de São Pá.ulo e aos 5 de 
março de 1890 entrava para o Se
minario -Episcopal. 

Recebeu a primeira tonsura ao, 
2 de março de 1891. e aos 4 d~ 
setembro, desse mesmo ano, era • 
nomeado mestre de cerimonias do 
solio. Aos 29 de fevereiro de 1896, 
o Exmo. Sr. D. Joaquim Arcover 
de conferia-lhe o presbiterato na 
velha catedral de São Paulo. Aos 
6 de setembro de 1896 embarcou 
para Roma, para estudar na Uni
versidade Gregoriana, onde se dpu 
torou em Direito Canonico. Exer- l 

escol, 9.0µ1, ~ sua bon.d.o.:_-: ~ .. v::;~ 1 çe1,1, t,lll ~vuu.. :'{ario~ car~Of;! de ~e-

• 

levo, pois foi lente de português e 
de canto gregoriano no Coleglo Pio 
Latino e Nota.rio do Concilio Ple
nario Americano. 

De regresso, .A Patria permaneceu 
no Rio, três anos, como secretario 
particular de D. Joaquim Arcover· 
de, Arcebispo 
vindo tambem 

Metropolitano, ser, 
no Seminario Sã~ 

José, como professor de diversaa 
disciplinas. · 

Em 1903 foi nomeado Monsenhr. · 
Camareiro Secreto, e em 12 d ' 
março de 1904, vindo para Sã, · 
Paulo, exerceu o paroquiato e11, 
Santa Cecilia. Na arquidioce"" 
ocupou os cargos de mestre de ce
rimonia. pi;.esidente da Confedera
ção· Catolica e economo da Mitra, 
secretario geral do arcebispado e· 
Vigario Geral •. 

Em 1913 a Santa Sé distinguiu-o 
com o titulo de Monsenhor Prelado 
Domestico, Camareiro Secreto· do 
Santo Padre. Aos 6 de janeiro de 
1918 a Santa Sé o elegeu Bi_spo do 
Espírito Santo e recebeu a sagra
ção episcopal na Igreja de Santa 
Cecilia, em 21 de abril de 1918. 

À frente da vastíssima diocese do 
Espírito Santo, sua atividade foi 
ineansavel e de dedicação sem li
mites. Sentindo o peso dos anos e 
que sua saude periclitante não lhe 
permitia continuar nos pesados la
bores da sua dioceSQ.. res)Jtnou a. 
catedra episcopal. 

Desde então e já, ha alguns ·anos 
que se encontra no Rio de Janei
ro, residindo no Pa'.ac;o São Joa
quim, na qualidade de n; 0 p0 Titu
lar de Or!sa, pres•pn ',> g-rnnde.i 
@i!Yi.stoª A ~\!ig1oçe§e• 
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COMENTANDO ••• 
O ":DEUS'' GANlJ-1 

A Agencia Re11ters divulgou, re
tleSltemente. o seguinte telegrama, 
ett:la transcrição -é altamente ins
'1-utlva: 

"BEJUSERAI (Inê!a) - Anun

cia-se que houve uma pomposa ce
rimonia rellgiosa ao se entronizar 

: a imagem de Gandi em um templo 
que acaba de ser cons~grado na 
1-0calid~ de Chrlpur, , . nas Vizi
llhà.nças desta cidade . 

O templo denomina-sé '' Gandi" 
e a adóração da image1n do .. ma

hatma" j:l foi iniciada. o ritual 
'1.iariÔ do templo inclui o fiar, prin
·ç1pio cardial da filosofia de Gandi 
• reeitações da traduc;ão do hma~ 
blUma" da escritura. indü." 

Esta. peq,uena D,Oticia .Perdeu-se 
»a massa de telegi-amas · dos jor
:naU!, e parece não ter despertado 
:cuàior intei'ésse. A opinião publica 

·;li!. se aeha "blasé", e não se iro-
· .. pressiona mais co:in. acontedmen

ios como este, principalmente quan 
!lo ha outros assuntos multo mais 

. a.bsorventes, como a questão russa. 
Ba uma eépeéie de mitrldatiza
ção" õo publicá, que j!í. não reage 

/. em face de certos · suceàSos. E: é 

sob a proteção desta inscmsibili
llade que as maiores ousadias se 
iêm perpétrado ne11tes ultimes 

'\empos. 
:ii:stií. neste <:as<> o endeusamento 

. oe Gandi. Se o fato se passasse ein 
qualquer tribu de negroldes, ou em 
~gu:m ·iÍhote fetichista 'da Poline
eia, seria desprovido de maior sig
J11ticação. Mas ninguern ignora a 
:buportancia Qlle a lndia está as
sumindo no panorama internàcio-. 
nal. Ainda agora o governo tra
balhista da Inglaterra está tratan
do. seriamente da sua independen
cia. Alem disso, qualquer pessoa 

. , media.namente instrulda conhece M 
tradições de cultura e civilização, 
com ~rtos aspectos brilhantes, da 
lndia. Isto não é só. Gandi é, 
.boje em dia, uma personalidade 
de projeção IÍUlDdial, um destes 
~. de préstiltio universal. A 
sua repercÜssãti i! ·'ent>fme' nb Oci
'deôtê, ónde · a '~uâ obra.· e a sua 
fliõsotla.- têm encontrado louvores, 
eioglos e até entúsiasmos. Não 
~ nkessarto ~bràr á.qui aa 
-~ éW exalt'àção do "mahat· 
:ínà", que sufgiram dos ma.is varia
dos clrevlos, mesmo de ónde me
aos isto Sê poderia eaperar. 

Ést.es aãô os dados que aevem· 
êêr. lévâõós em conta, se !e\e consi" 
~ o ftrto dô éndéusamerito de 
Gátldi. Si$ assim se poderlí. com
préên"der a irilportanc!a transcen
clentãl da noÚcia narrada pelo te
legrama acima transcrito. Qual 
serâ" a ihfluéncia i10 mundv de urna 
Iiw.a livre, cÚjo principal politlco 
é adorado como um deus? J:J não 
nos esqueçafuos de que foi multo 
longe, no Ocidente, a tendencia 
pará divinizar os chefes de Estado. 
O exemplo de Hltler, de quem se 
chegou a dizer que era uma en
carilação da divindade e muito 
recente. El recordemo-n~s de que 
o qúe sé faz com o tumulo de Le
nine, na Pfaça Vetirtelha, em Mos-

.. ,eou, é .inUito semelhante a uma 
. adoração. 

j DR. DURVALPRADO 
. MWICO OCULISTA 

· Rua Senador Paulo t:gidio. li 
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A redação do LEGIONAHIO convida os parentes e amigos de 

JOSt GUSTAVO DE SOUZA QUEIHOZ 
para nssistircm á Mis!;a de :'30. 0 dia que mnndmn celebrar pelo repouso 
de sua alma, amanhã, ás 9 horas, no Altar de Sã o José da Igreja de 
San ta Gedlia . 

Objeções e respostas sobre 
a Universidade Católica 

Os poloneses na Persia 
e na Siria 

Durante a ultima guPrra nume
rosos centro,, poloneses de ação 
reli~io.s~ P patriotipp foram rrlndos 
r:o~ nafse. do f_,pvr-ntP'. N'e'ISas 
re1dõe~ tiveram lug-ar cer:t-os deslo
camen1.os. Da Persia. ,lia a dia; 
com o aumento da pressão sôviética 
s~ fran~1a<1aram o~ polonCAes. para 
a Silia. Uma escola nolonPza. que 
se achava em Espahan, foi des
locada para um do~ conventos nas 
1,romirlades de Beyrouth. 

Cêrtos 1>0ntos de Vista. 1-qt;ineiros 
SíObre os problemas e a neee»sidade , 
do ensino unive1:sital'io ~tolico .im
pedem muito bom eatolico de medir 
toda a importancia do assunto. No 
momento em que este atingiu 
w.tre nós tal atualidade. julgámos · 
oportuno examinar aqui os pJ:inci
Pais aspectos do assunto. 

I - OBJEÇÃO: Compreende-se 
que a Igreja funde hospitais e asi-
109. vemos, no Evangelho, Nosso 
senhor curando doentes e reco
mtndando proteção aos pequel)i-
1:'.os. Não se compreende PQrem, 
que à Igreja funde universidades. 
Onde, no Evangelho, se vê Nosso 
Senhor· fundando escolas de medi
dieina, organlza1,1do cu.rs0s dé en
gea:iha.ria, ou dil>lomando advoga
dos? 

RESPOSTA: - cértamente . ve
mos. no Evangelho, Nosi!o Senhor, 
curante doentes e alagando os 
pequeninos. Quiz Nosso se,1hor, 
com isto, dar-nos o exemplo da ca
ridade. 

Mas Nosso senhor não veio ao 
mund-0 para cúrar doente.!! e àfa
gar eriani;:a.s. Ele veio en.Sliiar ao• 
homens o caminho do Céu. 

• • • 
II - OBJEÇAO: certamente. 

Coneedó que não é só para a eOllS
trução de hospitais e asilos, q\1e à 
Ii;reja se deve esforçar mas tam
bem para a construção de Templos 
em que se cultue a oe.us e se en
sine a doutrina de Jesus Cristo, Ha 
ião poucas Igrejas, em certos bair
ros de s. paulo! outras se vão le
vat;itando tão lentamente_ e com 
tanto esforço! Não seria melhor 
construir. igrejas ·· a :organizar unt
~el'sida.des? Será. poseiv'e1 que o 
Catolicismo ganhe mais em organi
zar cursos de . química, economia 
poiitica ou direito cómeréis.1, do 
que em construir Igrejas? A oração 
e a pregação da palavra de J?eus 
não vále!n mais .do que tudo isto? 

RESPOSTA: Esta objeção pare· 
ce supor que a Igreja. or_gai:iiza 1.m)- , 
versidades para subshtmr os pulp1-
tos. Ora é í>rêc!samênte o contra
rio que se dá. Êlà funda u:11vtr~i
õades para completar a açoo ,do 
Sarerrtote i;io pulplto. . . 

Com efeito, o estudo doS varws 
ramoS do .saber humano ae~rreta 
problemas consideravcis. En•ra 
n('8te campo, tudo que . se .tem e~
critó !'-Obre as rel.a.<:ões entre a 
Ciencla e a Fé. 

A eoluc;:!!.o destes 1>roblemas ae-
pende de es_tudo técnicamente per-' 
feito, minlstra4o com metodo. se
gurança, ortodoxia. Em suma, es
tes problemas só podem ser re"ol0 

vtdos em um ambiente de egpecia; 
Hzacã.o cientifica, e verdadeira -
rr.entf:' escclar. 

· E' claro que não se J?o_d~ e 8 Pe
rar que as m_ais altas. _q,~estoes re
lacionadas com o Dfr<,:tô. à Bldlo.
glà a Matefnitica, e a Fé. sejam 
tratada,;, duritrite a instr1:lção pe.ra 
o geral dós fieis, e se · tra!lsfor
i:nêm em assunws col'l'.entes, de: 
pregação. 

Do. que adiantaria a.o sacerdote 
('yanuelizar OS meninos, se eles 
houv~"em de perder a Fé., durante 
0 ~ cursos acàdemlcos? serta o 
nwsmn que semear e nlí.o colr,er_. 

O ensino universitark é. pois, 
um complemento e não. úm sub~ti
tutivt• do Pulplto. E o fiel que com
preende. à.ma e aPoia tu,~o _ qu?..tito 
se relaciona .com a· eonst.ruc;ao, ctn-

,;ervr,çã.o e esplendor dos templo>·. 
ná-0 potje deixar de ><e intere~sar 
tambem Pelo desenvolvimento Ci09 
est,udvs universitario5 c::atolie-05, 

• • • 
III - OBJEÇÃO: _ O argu-

mento colhe apenas em parte. Se
ria compreensível, á vista do ex
posto, que se organizasRe um cur
eo de altos estud0;; apologeticos. 
Um estabelecimento de porte uni
versitario, em qUe os estudantes 
catolicos Pudessem receber todos os 
e~clarec!mentos neces.«arios â pre
servac:ão de sua Fé e quiçá. os nâo 
a~1c-'ll•os pude&3em elucidar suas 
t1uvidas no q~ diz respeito á Igre
ja. 

Ma" da!, á organlzac:ão de eur
~ Inteiro~, com mat.eri:is trata
dns em toda a sua extensão. e não 
;;.penas nos Pontos que interessam 
á Fé. ha uma diferenca muito 
grande. · 

RESPOSTA: Não ha duvida de 
que um tal instituto apologetleo já 
f~ria um gTande bem. Negamos, 
porém. que p-udeSf'e prestar todo o 
serviço nece,,sario. Primeiramente. 
parque em certas ma.terias r.udo. 
ou quasi tudo interessa á defesa tla 
Fé: na Filosofia. por exemplo. Em 
~e;rundo lugar porque, mesmo nae 
mr.terias em que apenas aliuhss 
))('"'t"s -~ relacionam Com a Fé. é 
rlifJ,,il separar uma parte da outra. 
e !ntieltar o~ alunos a dois curso,s 
l>' 1Pirnmpnte rliverso•: num. 1a!co 
<'11 nntl-ratollco, se trataria a' ma
trria inteira. e quanrlo surinsse 
a ""nT'tunidritle se atacaria a Fi'; 
noutro. rerluzi,10. esPora<lico. com ,,,.,,n~ ma!;!"as aulinhàe dr, q11nndo 

. . ('n, vez ... S<'m .J1enhum nexo didati, 
c-0 rom 0,~ estudo~ gerais feHos na 
ur,.fver~idatl!' 1f1lca. !!.pena.. se mi-
n1-•farfa o antidoto. · 

H., Pisto uma impratkabilidane 
rúe talvez nii.o seja tão clára aos 
01\ino <le cj11Pm nunca foi. nPm pro
f Po<or no malUnO, ma,s atle f' aCeS
;<frPl an bom sem'O. dl'."Sde ciUf' con
.,,;n"r"mos um E>xemnlo cónc'K'tn. 
Ilo/l(lo.'ine-se que se fechMsf'm to
r1ns os rurso< secun<lar!o$ Mrrntiiin< 
ro~ estnhP1Pciment0.s catolieo~ e 
a\lP os meninoa c-stu<'ln.ssem pm. C8-
-r0lns neutras. fa~€'ndo nn mRtriz 
1·ry, nrqurno rürso de APnlogetica. 
F,st,Rl'iR i8t,n b<'m? 

$ * * 
IV - OBJEÇÃO: Mas, afinal. 

este esforço custará muito <li
nheiro, e beneficiará a poucos. Não 

A famiHa de 

A Universidade · de Beyrouth 
C'Cnta atualmente rom 250 es~udan
te, nolt'ne?:es. Preve-se que a 
n•antlctade '1r polonezes na Sirla 
che•rnrá rnlli<lamente a cineo mil 
PP"ººª"· 

No ca~o de que a Siria é Palesti
na se convertam no terren0. <ie um 
movimPnto comunista <le "liberta.
cão". CII - desditosos po!Onezes 
desterrado~ nrovavelmente teroo 
c;ue buscar refugio no Egito. 

seria mais jw,,to que todo este· di
nheiro beneficiasse a massa.? Não 
ha mai~ necessidade de uma ação 
c:_Peraria. diante da gravidade do 
perigo comunista, do qu ede uma 
~<:ão cíe elite? Não vale mais à pe
ná gastài· dinheiro para agir na 
masáa? 

RESPOSTA: A objeção. primei
ra:nen te, não tem razão de ser. A 
despeito da cri•e, ha em S. Paulo 
muito dinheiro. E quem tem di
nheiro e,.,tá obrigado a fazer uma 
e outra coisa. Não nos ponhamos 
na po~ição· rid!cnla do Pai rico, que 
no fim do ano estudava este gra
ve probi~ma: o qUe darei a meu fi
lho no ano proximo? pagarei co
legio para ele? Ou pagarei o medi
co, e dentista de que precisa? 

Notemos ainda. . que 11ut1ca se 
coni-,eguirá uma lnfltiencL. dúfavel 
~obre a massa, séfu o eotlcurso da 
élite. O contrt\l'io imPortaria. em 
r..egar que é a inteligencia, que ·go
-verna o mundo. 

/ 
• • * 

v .:.._ onjEQÃÓ: Tucio isto po
cierá :;cr muito verdüdéii'o Mas o 
p:cblico clifjcilinehte o compreender~. 
Pelo ccmtrario, compreenderá mUI
to melhor urna etandc at;ão de ca
ridade, para socorrer as massas 
em suas neceSf'idades materiais. A 
Igreja não se tornaria mais ssunpa
\.ica com isto, do que com este em
JJI'('rnclimento universitario? 

RESPOSTA: O objetivo da Igre
ja não é de se tornar "slmpat!ca", 

(Conclue na 7.ª pâglna) 

JOSÉ GUSTAVO DE SOUZA QUEIROZ-
convida os parentes e amigos para a Missa de 
rw. · dia que, em sufragio de sua alma, fará ce-· 
lcbrar ás 9 horas de amanhã, no Altar~mór da 
Igreja de Santa Cecilia. 
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ção atroz. o···termo tmal do movt. 
mento era b&ril claro.. N1'o se tra. 
tava de abolir esta ou aquela reli• 
già.o, mas toda$ eias. Evidente
mente a Santa Igreja nào podia 
ser in~iferente a que se arrancasse 
qualquer especie de éi:eiiça, a um. 
povo inteiro. E, assiin, Sentindo .. 
se ferida aínda mesmo com os gol• 
pes vibrados nas seit.as clsmaticas, 
denunciou com energia, e prótestou 
!l vista. do mundo tntel.ro, contra o 
que se fazia na URSS, nã.o g(J em 
detrimento da unica Fê verdadeira, 
que i, a catollca. ma.s, elll. p1;ejulzo 
tambem . das - varias •confissões~, 
cismatlcas·. 

Durante St;;cUltr.:S, os cis.ma.C.tco9i 
opriml.ran1 na Rl.l$sia. czarista O!!. 

catolie<>s. Na J:'c,lo1ua "ru$lifica
da" esta op1·t~~o cL.e~ou a tr~1nar 

a..~p~ctos tragicos. caido º. czari:,. 
1no, e rOla..ndo ao ch~o, com ele,. as 
seitas cismaticas, nenhuma voz :ae 
erguE>u contra O fato, mais corajo• 
"ª• mais sincera, mais alta, tjue· a 
d.a propria lgreja.. 

* * ,. 
Cansados, por fim, de sua pol!tl. 

<:"a antt-reHgiosa, os coruur1:i.stas sa 

áliaram novamente aos. cislllaticos. 
EJi éi-los 4ue. junto2, ~er~eguem o 
càtolictsmo, com o mesmo a'r'inco 
_que nos tem:r;>os do cz_ar~.sm?, e 

:muito 1nai:s ainda. 

* * • 
Lição cruel. Fc:z rüt1ito ':em. a. 

$anta Sé, ._gin.!o cotil cbrdura em 
·rdaçào aos cisinaticõs 1la e!Joca da 
desventura. Téi·iam sido ingeiiúo~. 
·porem, os ca,olicos qué supú:í:é§sera 
que este bom proce<limé:1to példer:a 
tc:"r predisposto em favor do tatoli. 
cismo ós cismaticos. L'm ou ôutro 
tz ve;< sim. Mas co:t,i.sidl'rádos coma 
màssa: como cbletividitcÍe. não. 

Pórqu~ o oàio do màl eonti'à a Igre• 
já não s~ desarma ~om bé:'is proce, 
d;mcntos. E ·é to:o a catõliee ·que 
imagina a possibilidade de estabe
lecer duravelíntnte boa hªrmonia 
entre a luz e as tre,·as. 

C:l:iro es'á. riue m"l11s pri:}c\.tr:im. 
desarmar no%a reação, ol\'u:fa:1dc 
s1,as verdadeiras intençeõs: . atrás 
de prd1>xtós h!anàiclóso~. Um. de
lPs. i10, p·aizes é!ndé' á força da J
grêja ' in11ito .trànde e hãi> pede 
s~r di'strnirlà dt- 1:1m só golpe, con
siste em afastar qualquer ingéren
da do Clero :1a vida ·êivii!a, Con. 
srg'ulclo estê óbJetivé,o~ fié1s , per
clPm ~ i1nidade dl' arão. Q1:lé Se po. 

. rle nrhvir rla ·t1n;darlé de· diretão. 
E. i~t" a lra.,c:a<lo, eles sé àividem. 
s" l"ntc<'t-hO<'~TÍl. ~ dl"S'lpal'et>e: "to· 
do o reln0 ,i;y:di,lo ,-entre ~i rrre•mr, 
pPrfri>rá nos diz O Fvang-elho 

Ka Jtalia, é o que se est,á tenta11 
do. L.:ma 1ei 1111qua procurou vedar 
aos Padres qualquer ato de orie.1-
tàção dos ii,'is no cumprimento da; 
dever eleitral. O Sumo Pontifice 
protestou éont:ra a lei, em· palavra. 
e11~rgicas que a, imprensa ·dFvu,lgou. 

Mais 1·ecentemente, istó ,Lem Un~ 
do mes passado; o Osservatore Ro• 
mano'' publicou ainda trechos · de 
t1-n.a alocuç:ãé de Sui· Sà.,tiaacle ao 
Ciero Romano sobre este assunto. 

Disse o Santõ Padre que "as ru
des perseguições dos círculos hõstis 
á religião se tornam possivéis, .sol> 
a -pi'~teicto de ~e ifüpedir ôs Padre,. 
de interferir na. política." . 

E' o direito e o dever do Clero -. 
acrescentou o Papa - guiar 0 s; 

fiéis e aciverti-lôs cóntr:i as filoso~ 
.fia5 hôsfü e côntrárfas àos ensina. 
me:itos da Igreja Catolica. E' de• 
ver dos cidadãos cato,icos usàr da 
direi7o' de voto, principalmente quàn• 
do estão em jogo questões funda. 
mentais etii.'as e religibsas. tais co• 
mo o matrimonio, a f amllia e as es. 
cola~. E' portantó, direito e dever: 
do Clero discutir esses assuntos; 
com o, :liéis." 

"A lgr~ja - disse ainda Pio X]t 
- pretende ri'.'spietar Os éOinpromisr 
sos assumidos com o governo ita. 
1 a:io em 1928 e impedir que os pa
dres interfiram em questões estr~ 
tamente políticas. · · 

~ • * 

(Js- comunistas· ~em tido ult1• 
mamente, na Enropn, variôs: insu. 
cessos politicos que .jmportâ tegis· 
trar. Já comentamos néila folha e 
fato mui+n "'~ressivo df 'qúe 05 

tràbalhisfo• lóvlézé-;; recusararr 
1im pe-did.--. ~,· filià,:-iió <ió-,: · PIU'tido 
Comfr:iista. --Nn <\ ,,..rnnii'ft."1; ;·:..,1irecem 

{éonl'.\lul! n11 1:~ tJn.Vi~a), 



o terror 
Pe. 

f lninl.ig-o de Deus e d0s himens 
visce.ralmente anti-cristão odeia 
o comunismo com a verdadeira I
greja de Jesus Cristo que hoje 

,,a tlllica força que dhc iaz oposição 
·formal e contra a qua! ele irá es
lj)edaçar.ser, como sucedeu com o 
nazismo que era apenas um~ mo
i;ialidade, do totalitarismo soviético-

• • • J 
A pn;t-cnsa tra11sform<!ção opcra-

1t1.s1 I)Q c?ll1unismo, seu cspirilo de 
tcileranc1a, <! quase proteção que 
!Cle tem dispe:isado ultimamente á 
ll"eligião é a maior balela dos tcm
,1>os que correm, Ardiloso, oportu
~sta poderá êle por algum tempo 
lfingir co<lpla.cência para com as rc. 
!ligiões falsas que de um modo ou 
<le outro favorecem seus planos de 
isubversão uiliversal: jamais, porem 

'._. ihí de tolerar a Igreja Catolica que 
· ,110 vem combatendo desde que ele 
· i-surgiu ,como um a.peste da hunlani· 
\?ade e nem deixará de o combater 
'até presta.lo por terra. dando-lhe 
óSorte i<kntica á de todos os inimi
go~ dt: Deus. 

As notieias v-i21iladas ultimªme:1. 
, ,le pelo "Osscrv<1tore Romano", 

sempre seguro em st1as informações 
bem como· as explicitas declarações 
í:le Pio XU não qeix;,im a menor du
i";da sol]re a te,1w7, e viokn,ta perse
guição que O com1i11ismo vem mo· 
-vmdo á Igveja e 'mtodas· as ;e~iões 
·Que- ,eairam sob suas garras cr~éis. 

· ~ Q,,_ póJ~J1es~~ <'!e Í-ito g,egQ, anc
-"il<:1Q~ ª u~ :R. $- s. pela ljnha 

. Curzo:, sofrem 1m1~ constante e sis
t~mª tit;.a p,:segu,icão da · p,'1'\e ;i;s 
bolc:h~vi~tàs que Ql!erem força.los a 
:rer,u<liar a, Igrej<1 e a abraq1r o cis
m!l,. O cisma, ramo árido cortado 
Ôp tron,o Yirent e <la verdacknra T
gre_ia. não ame<lronb, o comunismo• 
. <Jue fadlrn~nte o s11bmete11 a seus 
canri<"hos·. A mesma toler,rn,ia 

. !nostra · o c-om1111ismo para ,om as 
~ritas prQtP~tar,tes dos E,tac'lns . 
'.Ealtieos. Volta-""· por<:'m, furioso 
~or>tra a "~rdocle•ra Tc:r~ia <111e r,ro-
1"1.lt"~~ <leste\1:li,b 111ent~ os direi'os 
"de n~us e dos homens. 

1 E~ por <'5Se' ;,notfvo Cjlle acabam rle 
•"r pr~so 5 0 drnortados para o in
t{"r'or cta R1 1 «'a o aree1:>ispo rlc 
L'\l"ow, ?, arccq'sFo qc ,:';tanislawow 
é se\\S resprdi_yos N;J<ljutores. A 
ttH'sni:i, sorte teve \f(kolav ('7ar11ck; 
'\'hit:i,dr,r anQstól.irn rlos c~t,ílicos d<' 
:r,itn 1:,;~antino. 

Or;;a11izaram os russos 1 "Coini'é 
tro união rja I,~r<'i:i c-rcgo·ra tofa-a 
Com ~ Ig{'ei;i, ot''c,<loxa rus~a." 

Três sacenk•tes apost;\ta, che
fiam o mo,'imcnto. 

: Há 1'\es,es o clero grego catolico 
\!nvlou a 1felotov uma nota :1;J (lUal 
protestava conti-a a r,ri,ão dos bis

: ,j,os. contra a per,eguição odiosa 
<' a iµqigna propaganda cistcmáti · 
ta. 

Aca b<et ~e prom11lg-.1r O Santo Pa-

--.. .'o valor dos 1 

'é., ,sêlos usados 1 
~ v~µ_.,:ª ctO.I? selos repre· 

'><mtª hoJe cm· dia um cara
tell de swna importancia co-
111,erétal, poiE aJnda que pare· 
ç;:i \.t1f pQucc exagerado. mui
t~ gqvér-nos vivem quase ex., 
cl'!J.~ÍVª-meµte da venda dos 
si;ll2§ po~tais. co.mo a Síl:>er1a, 
L\ic;hten~t~tn. ~ndQ~n!-, Sflo 
M:ªriti<', Outra~ nações como 
•· · li'r~1wi, i'-alia. $.~tii,qq~ Qni
dos, ' tá'!l1b1,~ pq~sqem, µn.
port,ôi'nt~~ ofich1a~ filatelicas 
e ~eaj_l.ªro,o,; ero vtsta que o 
s~u · llJ~~o, sé · nos l!:1:1:. UU ., 
de~çie ª , tnstª)ªç~o da oHci
na ~ill'!-te.liçª, se· elevou a 110 
milhões de dolares. 

Deste modo se explica o 
porque de enviar os selos pa
ra as Missões. O missionario 
infatigavel am-o-veita este ex
celente rec-qrso que não exige 
muito labor. Com o produto 
da venda dos mesmos µo
dem os missionarios cons
truir \grejª5, e11colas, asilos, 
etc ... ·· 

E'. pois, -q111 dever de todos 
os amigos · das Missões não 
descl!\qª1; deste meio que é 
tão facil e tanto pode favo· 

. re~r aos missionarias: Re-
colher, pois·, · o roaior nume.ro 
possivel de selos e envia-los 
para a 
Academia l\Iissionaria - Sw 
m\P.ªrto ~º ~sµirito Santo -
S!lnto Amare; - São Paulü 

<Capital) 

moscovita 
Arlindo Vieira, s. J 

drc Pio Xll uma enciçlica sobre a 
perseguição religiosa na Rutania 
hoje :1a licrania Oriental absorvi· 
da pelo imrperialismo soviético. 

Prudente como é não iria o Pa. 
Pa expôr seus iilhos ao iuror dos 
ornais en.:arniçados inimigos da l· 
greja e da c:vilização crii.tã se não 

estivesse absolutamente certo do 
que afirmava. Pode-se presumir 
que antes de ter denunciado ao 
mundo a prrficlia soviética, te:1la 
o Santo Padre esgotado ·tod<', os re
cursos diplomatices a fim de demo
ver os rusrns a desistir dos seus 
nd8,ndos propositos. 

f\s afirmaçõc do Papa são cate. 
gor1cas. Refrrindo-sc aos rutenos, 
.1ssim se exprime Sua Santidade: 
d" (]1!<' ne,;sfls regiões reGc'1temen
" Co111 grande pesar nos in•eiramos 
te ocupadas pelos russos, nossos 
q~1cridos irmãos e flhos rutcnos se 
':cem atribulados por grave ancic
ctade em conse'luencia de sua !eal
darlP á Sede Arrnstolica Procura•~e 
Pº;' torlos o, meios dista:icla.Jos do 
seio da Madre Igreja, a fim de qne 
f; ';lnam a :ncipie:üc sociedade· ele 
cl1ss1dentes. contra sua proprla von• 
tad<' e contra sua ,onciencia no 
<rnc qiz respeito ao seus mais sa
fl:rado oíicio." 

• • * 
Den11nda o Papa a violação d;i 

Carta (\o Atlant•co q11e co:1dn1a 
011a:quer l11'a contra a relb·ião. De· 
<),Jr;i () '('Qntffice CJIIC' snas' C'SpCran, 
cas f0ram. fr·1stadas e faz um apê-lo 
i, juqi,a cle Deus. Dirige ern, secrni
da na1ay,·a, <lc co11forto ~O bispos 
C' f,;is ''tão amar'!:ünt'nte oprimi. 
<'los" n<'l0 furor cliaholico dos sem 
Deu;;:." 

F-stim11la-os a ag:r· energ-ieame11-
fr cón1 ra as a,tima11has dos opres, 
sores das c:onsc-iendas. Parece atf 
r:o<' eshmns ·1a imin<'ncia d,:, voltar 
?.os t?mpos r,rim'tivos da fo:reja. 

S11rl!<' o rom•mismo fc>roz. mais 
perverso .P ma:, sat;inico q11e o pa· 
p-;111ismo elos primeiros s«l,ulos., A 
<'--;ortflriio final cio Papa lembra as 
rri's'olas rlc São Paulo ás éom11ni
chr!ps cri,t,- s vir11l<>11ta111e11'e ,com-

l,,, i ;~,~-- ~)('lns it1d<"u1.:: 1'e .... ~stf:"11tes. 
Haiii ,·'sta <>st" t1·ec:ho: T'x"rta

l""r--vo~ :,· ma11'"0rde~· n<"i.-t.;::- lH,r~s 
d(' ~,,t_;t tirn""!<"za e con~tnnci:: en1 vos 
.•a fé. Corii:nuai a ,,,,ste'l(-tr "Inca 
e n rnmhat <:'r a vaciiacf<o, Fazei o 
f"lf1"'iv<"l \':-lra rn1? 0" cr, .. ,....ff:"s n11e ç,5-; 
t;,.ç,rc,111 1.::oh ,·o~s~ 1:: rr~'"'· ti:ÍO 11C"

\..'"1í('-l1" t)(' 111 dr-=l?~i~,·p :-1 _.... .. :·i;•:o c::t a 
e:,~~ l~·rc:iia. ta:,tr'l ~qh:t·'"h~t1 cün1Ô 
1'.'h.i<"+:,.~,...:,,.,,.,1't,. Pon<l? ~ rr:.c-01,<:"~t.3 
()C'.' ~ ,.f.:.fir1o.::; ÕQ.,;; 1UC:" p~·1)n,C'f<•f," tiJn 

l" 1111d·n1 0 e ('Onf1"''0 +0 e n,aior ~t'·'c;. 
d:-14':' ne'.:ta ,·v1a. , .. _o.:tt·1i C'0!110 111i
p;. troi:. de n('uS. Pa.rienr:1~ em Ji,E':10 

d~c: trih,~l~rõ<'i;, ~m rr.e!~ d2 i:-011i'e'-

7-i: ,. d.1~ rl!?c:g-r3e;;;is. ~\<\;~tr:1i·vos 
c?..<.tos ~ c11e1o )le ca!'Íd,•le. t<>ndn fm 
,..t.,1't~ '.-1 • 11ç:t1ra t::i.1t no~ d:ai;: eros-
r,c>roc romn ~d verso,." i~stimt;l;;1 a 
todo<- o~ fi~-s a ':1-W:f'Ar a ~~ 1l,Y#l~ vld:-i 
rn, <lefc-sa d~ 'é. _A.; e•t'i 'J .·nn,'1· 
n1smo en, t~~ a sua pfrversic1ad<! 
clf',s\·<'rtc1a,1o aos olhos das nações 
,·i,:,,Fis r,•,>la supr?ma a11toridade 4a 
T""\'Ía. A teu. crnrl. dcspót:co,. () 
rolcheyi,mo só poderá pr~judiçar a 
,a11sa da paz• como o ten1 feito até 
hoj0. Sofrendo uma desill!São apó,s 
011'ra, as grandes nações democra, 
ticas hão dr c0111pree11der que :ie• 
1,hi1111 f'ntendi111cntó é possivel com 
os pcrvç-r,os inimigos de Deus e 
d~ h"111~:cid<ld<'- O ,omunismo se
rá ,ombatdo com o mesmo furor 
com que o foi o nazi,s1110 e o to· 
t,ilitarismo ele Stalin terá a mes
ma S()rte que cou';e ao toia!itaris-
mo de Hitler. , , · 

., . . 
Deus. no,s altos juízos de sua 

sabedor;a, se rnm,praz em co:ifun. 
dir o C\rgu!ho humano. 

DR. DURV AL 00 Lf .. 
VRAMENTQ PRADO 

Clinica de moléstias d~ 01h06 

- Cirurgia ocwar - Cona.: 
Av. lpiranga 3,13 (8.,0 andar) 
~ Tcl.: 4-4,58: - Res.: Av. 

lln~élica. 1408 - Tel.: S-9275-

J~~!,h}tn Mod~rno 
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NA..Q l'Er!DQ fECADO! 

Quase ninguem confessa 
h 1m1ildem~r~te: · , Tenho peca
dt1! Todu~ :;;e jul&am inocen
tes. E nac são rarus os •que 
se géiba;in. Sou uma criatura 

1µu.ito boa. Não faço ma.l a 

OS «SEM 
PECADO» 1 

- Magestade, 
!ui preso inocente. 
me , sê111 d,efel,a . 

cUzia. um, 
Julga.ram, 

- Senhor impei;ador, c4, 
:i;na'va outro. não devo a culpz 
pela Qua! ha já ai~uns ano 

cumpre>, !1 stnt~nça. 
E assim todo$ ~e de$cqlp~

vam. Não havi~ ali crinlino, 
11i111rncJn, qqcrp bcw a tPcJli!- a 
gente. e não é PW me glli>;)r, 
mas e 01ficil achar uma· 1>cllsQa como eu ..• 

Hutn! !! presunçã,o e agua benta .. , 
O Apostolo e~creve qu~ si alguem disser 

que não tem pecado 4 mentir,:.so. 
Sé ~ossa SenhCJra rni isenta C:e PElG!ldQ • 

dos 1~os podemos ba~c~r no peit'- e confessar: 
pcéa.:lor., ." 

São Luiz de Gonzaga, purc como um anjo, 
se dizia pecador. 

São Francist>o de Assis ht::mildemente bra
dava Sou o maior 1>ccado'" da terra. 

Como pode ser iSto, meu Pai? pergun
ta -lhE: llm dos lr>:l'lão~. 

5illl, responde o Poyercllo. si Deus tivesse 
~latlo· aQ ·~1áio1· c1'{111inoso · da te,ra as graças que 
cu r1?ceb1. teria ele a1>roveitado tnais do que eu , .• 

São Domingos se admirava cie que Deus não 
-::as•,i;asse a cifüi,cl,e oncl,e e,,;;tava, por causa dos 
scµ,s; pecados, e 'le ju!gav!). :ndigno pecador ... 

Ni; vida dos Santos encoPtràmos, a cada 
passo. estas expre;:;:a:i:ies d.a tn.:!,í~ p~ofunda e siri' 
cei·a humilqade. Eles ilão fingiam. jul~ªvªm-se 
sn}cP.ramente pohres pecadoi:es. A gente,' po
rem sncontra ·cada dia tantos pecadQre~ pre~mn., 
çosos a se gabarem. Não tcn}1ç pecado! 

Tantas devotas presunçosar e QligUU1QlliªS ~ 

se can,oní:;::arém em viria. Não têm p~cado! Sõ 
f~..t.a, "utiirem !l?S aitq.,,?s . 

CHll\ll~OSOS "INO(ENTES" 

D,zem que o iml)N;,J,do.:- F'teclerico, ga Prus
sla. ªL' visitar uma pisão qms ouviJ" qs çqnçle· 
r,clcvs E todos p0 u1arn a liberdade, ª'~!?~~do 
né,o se!Yl!1 culpadc::. 

so.sl 1;ç,4o~ inocenLe:c: ... 
Fi!JalmE;!l~e. um pobre . sentenciado aproxl

mou ::e do inlper;J.dój:_ e, lwmildemente, e~ 
ressou: 
' · - !"Ja,gestade, eu , bem mereço esta.r :µi,11.. 

~o~ ni~c.r~yel criminuso. , O que fiz realmente 
betn me valia ª t~ a condenação á morte. Boje 
estou muiw arrcpemhdo, w~ confes$0, f•• 
muito mau . . . Como. sou criminQso! ••• , 

o ,.mperador, ad!Jlirado, cll::..mou o chefe dO( 
carcereiro~. e lhe· disse. 

_ Liberte, sem l'!:emorl':, esto uomem. ile 
não pode ficar n,e~t~, prisão. At~ ago~~ foi, e 
unico ·cnminoso que achei aqiij. ·Como, p(>C'J.e fl· 
ca:r ele no roeio de tantos inoceJites1 E' WJ! .. ' 
i>*lf!gl); ••• 

Diante de :pe,us e da sua Justiça eterna, 
muitos dos que se gabam de não terem peca,cl,os, 
h~ d.f} ser j11i~adQ$ de modo muito, difel'ell.~ do 
::iue pemiam .•• 

Ser,a ve:rd.ª4e, re~J~ente, que, sejam :µsilrr 
l,ã.o inocentinhos? 

ouiqacJ,o com a presunção! o fariseu se gabç1,va de pé, ante o alt&l, · e 
d~ia: 

- Senhor, eq vo~ c'Jo,Q ç-raça.$, po,,i:que ~ã• 
sou como os outr~ homens ... 
· · o publicang, pumilhado, de joelhos l;l() ~· 

d.o dq t.emp,lo, tunt.Q á porta, n(io ousava, olhar 
sique1· o altar, e Qatia µo peito: 

- Senhor, ten,~e, piedade de mim, pecado.r! 
Este saiu jµstiHcaçl,o e o. iai;ise.u cÓl;lQ~:\'lado. 
Sejam~ humildes diante-·dt;, !)e-µ$ ,e dQ$ llo-

.nen.s,, , · Nªo digar.:ios esta eMnne tolice pi:eiiun,
çosa. Nác tenho p'ecadõt 

* M. o ~ s . A S C A N 1 O · S ll A N D Ã -o *· --------------------
C o n t ri b ui ç õ e s .·· eSpíritas 1 

Culpam os eeplritas aós eatolié>.as; 

de reco1:r~rein fr~qu_ent~q~~!lt( ªºº 
prestimos do" fieis. para toda e 
qualquer obra que 'realizam. 

Sem d\scutir o merito da acusa
ção, apenas l•mbran1os quas cou
sas:, a) que vara as çb,ras de as 
sister\cia socia: não é some:nte com 
os meios espii;ituais que se, rem.e
deiam todos os males. E impre::;, 
cindível ta1úl;,em o uso 10s subsi. 
dios· qiateriais. -:\s\r ou 'prete-11çle1 
agir diversamente. ser\a te11ta:r a 
Deus. b) que os esp_iritas estao dt 
tal modo cegps pelo seu odio " 
preconceito contra a lg-1 eja, que 
nem sequer ~" a,percebem d-, qu~ 
eles agem ::le :gual qw.neira. 

Isto posto a tjtulo de exemplo. 
e Eetn c0men.t~r~os. u:an~crev~re-
mos alguns anelo'? ~ ool~a tjo• 
adeptos da dvutrina, expressa ot. 
velada111ente ttitos ora 'por um 9r;, 
por outro qr,;ào da i;l:lprensa kar 
decist(!,. · ' 

Ton1e1nos a esm~ .. J ultilno nu .. 
mero de "0 l~spiri10:·. orgao d1-
Confraterniza:;ão e Propa.,anda d"' 

P-e. Vicente M. Zioni 
' DO s. N. D. F. 

Doutrina Espirita. (Sª'o Paulo, fe-
vereiro de Ü46): · · 

1. •·cv,~{1:ª{!e ª1l1Jlo,: Contri,'\).1Ja 
(.'OJll o seu tiJolo par.a a 'constrú, 
ç:ão dq Hl'crtiv' <Jqç ~Ql'\'Íl:!! qç, t!Çd~ 
ao Cct1t1·0 E;sr)~·it~~ ••Q~relr<.>f? ~Q, 

J,3l'lll '' !J\! Qi,;I\SCO," 

2. ' .. i:,st<\ \ ~ai:go é!o Pl'e§ideµte 
,losé _\qgus\q Grcg~rio, .•. " 

~ . •· {,,i~ta l' ~rg~ do Cç,µtro 
E,-;pirita Irmã C~!,'olíiu, ... " · · 

4. ··co111 e,;:,,a i,u1>01·tancia, mai,
a contrlbul<,:ão a S(3r feita pclp pro 
prio prc,,idcnte, ~ cqntril,ml~'9e,; 
em matcriaiE ~e -c()n~truçã,o" ja 
~nencionadas ... " 

6. "O ''Obrcil•os ({ll Bepi "agr11 
dece a todos os que ~~l!ria,m · re, 
curso!' po1• meio de listas. bem co 
mo as C'Oµtribu,iç~\õ- . " 

ó. •·1~·111áfJ. · .i f{DI"ll ~spir~té.• 
Radio\01~ie11 cic Si"j,q i~aul,o, em or: 
ganiz.}<,:â!\ cont~, cw11 teµ '!~io 
mora, ç w~te1:i,1;1I," 

7. 'l(:'oÍllq11h•i1mo~ ao,;; espil·ita,,; 
ern g~!'~Í qÍ1t;, l?lfO após a prunei 
ra ir1·aclhu ... :ãt· (él~ Horil ,~ ... pfrit:, 
rauiofo1'Uca de S. Paulo) l)CtlMO'to'> 

devidamente autorizadas pela 09 
ligllção, procura1•ão os c.-oiw,•ad.~ f 

entídad~ a(im d,e soµcita,r- ®:g.~. 
l;n:Í:i~ n1ediante ~~." 

8. "Confri1de ~gp: li''W!I '4 
tn,a inliCl'iç.ão ~mo ~· ~ 4@ a 
Espirita~i 'p~a.ndo l' meª.s~~@4;J. 
mi,n,ima de Cr~ 10,00, p~'ª qµ~ ~ 
jo1•na,i doµt,ri,Q,q,tjo, qq~ ~~ ~ 
teu, possa continuar SW! lll.~ 4,4! 

* * * 
Diante destes f<1tos. coligados ,dt 

apenas um numero de um jornal 
éspirita (que dizer' se 08 colig\!13e
~~s de todoi,!) constituem p,l>\ie
roso argumento para qemon'?trar a 
mâ fé espirita no ataque' levad<> 
co~tra a 'Igreja Catolic;;i, e suai 
praticas: 

Não ha, co:qi efeito, outra µosi, 
ção µossivel: ()U pedir esmolas pa· 
ra' obras boas é cousa má, ou en· 
tio, é b;ll, ,Q~, i*1<Hferente. 

~e é co\l~a m.á., então µorqm 
ta,i;\1l,:\1:?m o EspiritisJ:110 a põe en< 
prâ.,tica? Melhor seria que ele s~ 
:ci.i;,sti~esse l'le ·tal uso! 

Se é. boa ·ou pelo menç,» !fü~~fe
rente, porque entj,o e :f::l!Plritl!!!TI< 
a at(!.ca de modo tão rijo e violtll'l-
to. toda vez que a vê p.fatiQ!lda 
p~la lgrej~? Serão é~is·, PelJQI! ê 

duas meriida.s? 
Realm<>ntfcl! O preco™Je!to e~, 

.(CoaclP"I - '-ª D6.clDa) 
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Carta Pastorailelicitações "CONTRASENSO" ... 
Ao Nosso Muito Reverendo Clero e aos Fieis Nossos I d A N Jul· '.J F • G • ~ Abl -

Diocesanos, especialmente aos caussrmos Operarios, I!- e . no . ovo Ul ue re1tas mmaraes 3' 
saude, paz e benção em Jesus Cristo, Nosso Deus e E' sitn.plesmente ~evo'ltrunte a, ta-colunistas _ que se fundamen·· 
Senhor. desfaçatez com que o comunismo t.am os adoradores dá foice e· do 

1rmãos e Filhos muito amados. 

Si a oração é necessaria, em todos os tempos, para obtermos 
auxilios do Ceu, consoante o ensinou Nosso Senhor Jesus Cristo, di
zendo: Oportet semper orare, acrescentanc"o dever ser ela tambem 
frequente, et non deficere, (Luc. XVIII, 1), sua necessidade e fre
quencia, evidentemente, acvem ser maiore& nos tempos das gran
des crises. 

Ora, atravessando o mundo gravissima crise social, como a nin
guem é_ dado ignora-lo, e sendo os homens, por si sos, incapa~es de 
conjura-la, atestancio-o os fatos, outro cammhv não nos cabe seguir 
senão o de recorrer a D.:~, solicitando-Lnc huriuldemcnte o neces
sario amparo ante o abismo, que se nos antoiha, principalmente 
tendo Ele dito: "Sem l\ilim nada podeis fazer' tJo. XV, 5). 

Os homens, nem só deixam de conjurar as crises, senão que as 
provocam, as criam e as estimulam, ou por ignorancia, ou por mal
dade, ou por inadvertencia, inadmissível em certos casos. 

Haja vista o caso da democracia, que, aliás, não se deve con
tundir com a liberal democracia. 

Entendida como deve se-lo, e a propria palavra o indica, nada 
ha a opor-se á sua pratica, que tem tudo de aceitavel como governo. 

Sendo, porem, governo, ha de ser construtivo, e não destrutivo, 
quando seri:a, então, desgoverno. ' 

Não a compreendem, assim, muitos, que, lhe desvirtuando a no
bre finalidade, a constituem amparo das maioi-es aberrações, des
truidora de tradições, à.e ideais e até da vida do propno povo. 

Conhecido, como o é, o programa dos partidos esquerdistas em 
todo o mundo, v.iSando ctestruir as colunas mestras de todo o gran
de edifício social; 1:;,e11g1~0, Patrla e F amllia, como expllcar· se a 
concessão da existencia legal a esses partido:;,, nivelados dess'arte 
aos partidos construtivo,,,? E' confundir o dia com a noite, a luz 
com as trevas, o bem com o mal. Entretanto, isso está feito em 
toda parte, e o que mais é, sob a alegação de ser feito em nome do 
povo, que nunca foi menos povo do que, quando é invocado para 
acobertar erros. 

O verdadeiro povo não pode querer maus governos. 
Nem os quer. 

E, quando mesmo, uma maioria de classe decida em favor de 
más causas, é gente em erro, sem direito, por isso, a ser atendida; 
!§ gente precisada de orientação e de defesa. 

Quem anuiria á preLensão, da maiori:::.. dos loucos de um hospi
r:io, de assumir a direção do estabelecimento? 

t1. direção je uma casa não se conceC:.e a loucos. 
Concede-se, entretanto, o direito de governar paises, quiçá o 

1 ,,r o rnrniro a quem pretende fazer e 'faz o que somente em lou
f"!OS tem explicação e escusa, como negar a existencia de Deus, re
,w~ar a Patria, desprezar a Familia, etc; E' o Espírito Santo, Ver-
iade Eterna, quem diz que isso é de loucos: "Dixit insipiens in corde 
tuo: Non est Deus" (Ps. XIII, 1) •. 

* * * 
Quos vult Jupiter perdere prius dementat. 
Não ha caso, em que melhor cabimento tenha este con·ceito do 

que o nosso, com a outorga de exisLenl.ia legal a<- partiC:.o comunista, 
conhecidas como o são sua& atitudes, praticas e crimes, a estes não 
escapando, nem seus benfeitores, nem seus pru~rios associados. 

Oxalá não venham a sofrer as consequenci.;,s de seu liberalismo 
aqueics que tão benignamente estenderam a m.i.u ao astuto inimigo 
da ordem, da paz e do bem! 

Estando, porem, consumado o fato, do que já se acham colhen
clo vantagens os benefluados, não pasta consta:sa-lo, ou lamE;nta-lo, 
senão que se nos unpôe o trabalho de neutralizai sua ação devasta
c..ora, de impedir seu avanço, de retroceder enínn. 

o que mais Nos consLrange nessa conJuntura e vermos a ilusão 
de que estão sendo viLlm'is os nossos caros operados, tão dignos de 
me.Jhor sorte d'.> que a de virem a ser mstrumentos da entrega da 
propria Patria a mãos e.,tranhas. 

Gente sim})les e, por issc mesmo, mais sugest10navel, maior será 
a devastação, que se operara em seu m~10. 

Desconhecendo os ardis e disfarocs qu1; pres1aem a certas pro
pagandas, crêm os .)pcranvt facilmente nas pru.u1tssas que lhes são 
feitas, por mais aosurdas que seJam. 

Corre como principa! à àe que, viL01·:vso e yartido da foice e 
do martelo, so por isso, ci. pobres f1caráo rico .. , flcando pobres os 
.cicos. 

.C:' tentadora a prom(:ssa, não ha nega-lo. 
Mas importá. sabe-lo: Será iacllmenu: rea,izavel? Será justa 

sua realização, prn~1canào-se. a inversão pela violencia, como é do 
programa comunista? E resolverá o problema do desaparecimento 
da pobreza sobre a terra? 

Não será facllmente realizavel, porque haverá a reação em con
:;rario, com as consequencias gravíssimas verificadas em outros pai
.ses. E' conhecida l:I. mortandade havida na Espanha sob o domínio 
~querdista, que, afinal, teve de ceder à reação adversa. 

Não será justa sua realização, porque não é a violencia, mas a 
Justiça, quem manda dar a cada um o que lhe pertence, sendo per
tença principal do homem o fruto de sei:. trabalho. 

Nem resolverá o problema do pauperismo, uma vez que apenas 
se dará a inversao de pessoas, continuando a mesma luta em sen
tido oposto. 

Conselho de 
. . 

amigo 
A saude é o un.•co bem real na Vida, e, portanto, deve se 

ter com ela todo cuidado, e todo cuidado e pouco. Seu trai• 
çoeiro inimigo e a Sifilis. Assim, a mais leve manifestação 
süilitica pode se transformar amanhã em ulceras pavorosas, 
com graves sofrimet,tos, pondo a vida em: perigo. Tratai de ~='•t.:j;Ee;~;;edo pOOe-

auxiliar no tratamento da Sífilis, que vem produzindo ha 
Pltlis de 60 anos efic, zes resultados. Tomai e ficareis bom 
em pouco tempo. .1:f.' um· conselho de am1go, que deveis pôr 
em pratica i:uu.~tamcnte, vos lembrando sempre de gue a 
aau.àe é o unico bem real da vida e a ~Ifilis o seu maior 
ilúmip. (N. 146 EC) 

De acordo com uma velha tradi- ateu vem procurando ·naquear a ,martelo para atacarem- ·odiosa• 
ção polonesa, o~ poloneses que se boa fé oU a ignorancia alheia. Em mente os governos dcmocratiCO$ e 
encontram em Londres se apre- atitudes de ridícula incoerenc1a, sobretudo a Igreja, ameaçamlo a 
~entaram .perante Ladislas. Raccz- e de satanica hipocrisia, nem por paz internacional e a integrldadQ 

t kicwfoz para oferecer-lhe suas te- isso consegue ocultar a quem quer das nações ein seu proprio solo. 
licitações de Ano Novo. r:.ão obs- que enxergue um palmo adiante A voz desassombrada do Vatica.• 
tante Racczkicwicz não mais i.er do nariz suas intenções impatrioti- no ha anos que fez ver aos homens 
reconhecido pelo governo britanlco <'as e anti-religiosas. Não obstante O barbarismo do regime comunis• 

1 como pre,;idente da Republi~a Po- Os repetid<>s ataques de Moscou ao ta cuja Perversidade intrinseca 
loncsa. A rcsidencia do senhor Vaticano e ao clero, ataques inju- constituc O mais nefando atentado 
Racczkiewicz foi visitada p-;:lo Clero riosos e sem nenhum fundamento, á civilização Cristã. E se os gover• 
Catolico, os chefes· d J ·exercito e apezar da miseravel campanha nantes não lhes tivessem fechado 
polonês no estrangeiro, os repre- de desmoralização contra a Igreja ºs ouvidos, como i!ldescutpavel• 
sentantes da cicncia Polonesa, resi- Catolica, ainda ha - parece incri- mente O fizeram, outro seria O es .. 
dentes em Oxford e Edinburgo, OS vel! - quem se deixe iludir com tado do mundo em nossos cias. 
chefe~ das Instituiçõe,; e Escrito- a pretensa liberdade religiosa da Ainda agora, confirmando· a vera• 
rios ·Poloneses e os representai;i.tes "democratica" doutrina bolchevis- cidade das palavras pontificias, ti• 

1 
dos partidos politicós. O 0t'esi<len- ta. Se ainda existem, neste seculo vemos ocasião de verüicar a exls• 
te do conselho, Arcis~wski, foi do progresso, inuní.eras vitimas da kncia de uma rede de espionagem 
quem primeiramente dirigiu a pa- mais crassa igfi.orancia - e não russa no Canadá. E nós brasilei• 

1 lavra a Racckiewicz, descrevendo n<>s referimos aqui apenas á igno- ros tambem fomos advertitJ.os, pela, 
em forma critica a situação na Po- rancia involuntaria, mas sobretudo boca insuspeita __ e inhabil, mer• 

, lon!a a.o começai o novo ano. á indesculvavel negligencia dos cê de Deus _ do Proprlo chefe do 
Em sua resposta, o presidente "intelectuais" de meia ciencia P.C.B. de que suas diretrizes "pa.• 

1
. Ri.cczkiewicz expressou sua fé na que constituem terreno fertil para trioticas" não passam de um au• 

;h.tstiça de ·Deus, que ajudará a ];'o~ a semeadura dos astutos obreiros · t 1 loni!I. a recuperar um dia sua li- do mal, não compreendemos esses tent1eo quin a-co unismo russo. 
Em meio disso tudo lêm-se nott-

berdade. , desmemoriados que admitem a tão cias do seguinte teôr: "O Pat:tido 
"Falando de uma vicd. livre, dis- absurda compatibilidade entre o 

se o presidente, não pensamos de materialismo e O EVa.ngelho de Comunista Cristão Democr-atiCO> O 
acordo com o mundo oriental. si- cristo, entre a ditadura proleta- ( !) fUndado em Goiaz, é uma or• 
não que pensamos em nosso pw;!S!l- ria e a democracia Cristã. Já em ganização essencialmente ·anti4 

ao cultural de seculos, em nos- 1.878, ha 55 anos portanto, o. pa~ 'fascista, sustentando rum progr<l. · 
sas tradições nacionais, religlos~ pà. Leão XIII, de imortal niemo- ma de tr>dt:> i!emO"r<ttler>. 'F' ..,.,,.,'!!'• 
e .,~ciais. t>m nossa união com o ria, alertava O muna o contra o pe· da· a entrada a ateus ou· ma teria• · 
ocidente, o mundo da cultura cris- rigo que O ameaçava, condenando l'~•as ( D e tambe-n a individuos de 
tão e do Pregresso". "essa seita de homens que- se ena•, vida duvii!o,;a". (?) Não faltllva. 

o General 130r Komorowski. ex- mam socialistas, comunistas ou ni- mais nada! Efetivarilen~ .. cese 
chefe do Exercito (la R,eSistencia, bilistas, e que espalhados por to- contrasenso toca ás raias dq estu .. 
pro~unciou um discurso em nome da a superficle da terra já não pro- '))ide?:! Esti>remos em terra de bo-
do exercito. curam um abrigo nos conciliabulos tocuõos. ou com tamanh" cftboti• 

o Presidente Racczkiewicz tam- secretos, mas caminham ousada- nismo irá obter o "parti"!o sui 0 ge .. 
bom recebeu as felicitações d~ mente á luz d,o dia, esforçando-se neris" llm m<>ior numero õe f'im• 
representantes dos paises que :O,l_:,0 por qestruir os alicerce;,, da socie- Patizantee? Idéias çóm'batem-se 
haviam reconhecido nem a divisao dade civil. •. ,, E seu santo anteces- <'om idéia, - ouvimo~· repetir ·en• 
da polonia, nem O governo polonês, sor, pio IX, já denunciara, no· Syl- faticamente muita gent" favoravel 
organizado em Moscou. labus, os principais err<>s do secu- ã politica da mão estendida. 

lo XIX, irritando não pouco os Mas ... e falta de idéias, · 
imPios e os revolucionarios, cujas Existem lembranc:as que· até pa• 
doutrinas perversas e subversivas recem esouecimento: esse parti,10 
por ele foram desmascaradas · sem é um exemplo; e atesta uma· ter• 
temor. rlvel crise de convições e ae -:-ara. 

Contribuições. 
' 1 

espíritas 
(Conclusão da 3.ª pâg.) 

e- a inteligencia que r:ão vê clara-
mente a· verdade torna-se, fatal· . . . ' . . 

mente, uma _docil escrava a serviço 
do erro e do mal. 

Este é o caso do Espiritismo e 
dos espíritas de animo preconce
biuo. 

CIRCULO OPERARIO 
Lii\!ElRENSE 

1.0 ANIVERSARIO 

A 30 do mês de março ultimo, 
o Circulo upe1ario Limeirense 
comemorou o 1>eu primeiro ani-
versano. 

Em preparação a esta grande 
data, foi realizado um solene 
tríduo de conferencias, falando 
ct1versos oradores. As sessões 
foram pres1didas pelo Revmo. 
Sr. Uonl'go l.,mz I<·ernàndes de 
Abreu, paroco de Nossa Senho
ra ó.as Dorei,, tendo as palestras 
agradado a toC:os os presentes. 

SCIENTIFICAMEN1'E 

AS SOA$ FERIDAS ... . ····- .. --
• · Pomada secatlv!I. São Seba11. 
tlão combate cientificamente 
toda e quMquer afecção cnta
nea. como sejam: Feridas em 
~era!, Ulc-eras. Chagas anti
irns. Eozemas, Erisipela. Frlei
r~s. Ra<-has nos pês e nos 
~P,los. E!'plnhae, Hemorroides. 
Queimaduras, ·Erupções, Pica. 
das de · mosquitos e lnaectos 
venenosos. 

Como se não bastassem as ad- ter· 
· Yertencias dos sumos Pontifices, Nenhum exagero haverá em 
sucessores de São Pedro, e os ensi- concluirmos que a ignorancia vo~ 
Iiamentos evangelicos, que ha vin- luntária, o descaso dag adverten• 
te seculos trouxeram ao depravado elas pontifícias ou o respeito .. hu• 
mundo pagão a liberdade, a moral mano,. na hora gravissln:a. · que 

, · ·e ·o reerguimento na obra civili- atravessamos, constituem C'rtme8 de 
! zadora, deveriam os honiens' re- lesa-Patria, sobre serem trakão a 

lembrar as atrocidades cometidas Deus. E não será pelo fato -de. ~ub• 
pelos comunistas na proPria Rus- sistirem os Judas através dos 
sia, no Mexico de Calles, na Espa- séculos que iremos n<>s ,w_ova'l"dar, 
nha de Caballero e .Azana, na Po- nós os Catolicos, repetindo a ati~ 
lonia martir, e ultimamente n,a fe- tude de Pilatos .•. 
raz investida. oontna os catolicos ,sa.ntos, -Março cte 1946, 
ucranianos, que se vêm como noti-
ciam Os jornais, obrigados a . vol
tar ás catacumbas, tal como, nos 
tempos do incontido ódio pagão 
aoa discípulos de· cristo. A esse 
respeito, e em protesto ao encarce
ramento de bispog e sacerdotes na 
Ucrania ocidental, assim se ex
:vresso Mons. Lasil Ladysk.a, chefe 
àa Igreja catolica Ucraniana· no 
Canadá e guia espiritua1 de 300 mil. 
catolic0s: "sentimos profunda 
preocupação pela sorte de nossos 
correligionarios perseguidos por 
sua crença. A Russia repetiu a 
tatica pregada em 1.875, quando 
exterminou parte da Igreja da 
Ucrania Ocidental. Do mesmo 
modo que o imPerialismo c,atlsta 
tentou destruir a religião Os sovie
ticos a.goram desejam aniquilar a 
Ig-reja. Como cidadão do · Canadá 
pedimos a liberdade COilf'ignada na 
Carta do Atlantico para todos os 
infortunados perseguidos pelo-s So-
vietico5 e que sejam postos, em li-
berdade todos os bispos e sacerdo
tes detidos. Deve-lhes ser faculta
do o retorno ás suas Paroquias, . 
bem como deve cessar a persegui-
ção". • 

E' nessa "democracia" tiranica1 
das estepes russas, onde o chefe ~e 
'perpetua no poder, onde os adver
sarios do Partido são "suicida,"dos" 
ou enviados para a gelada Sibéria, 
c-nde seu governante, que entretal:!
to nunca foi oPerario, arvorando• 
se em protetor do proletariadc- con~ 
verteu-o numa imensa maquina 
i:,rodutiva -que é propriedad_e. exclu
siva do Estado - é nessa. "sir,g<J-

1· lar democracia" onde os. tratados 

1

1 
são tão r~peitados como n~ Ale-
manha de Hitler, oncie são "nazi-1 
fascistas" os que não ~o comu-

j nistas, e onde não se é "imoeria
lista" nem mesmo avançando cm 
paises mais tracoo e estabelecen
do a perUda organi,;ação dos quln- , 

CONGR[GADOS 
CAPAS E GUARDA· 
CHUVAS EM V ARIOS 

PAGAMENTOS 

Crediário Vimar 
DE 

Vince, Marques & Cia. 
Rua Libero Badaró. 488 ..... 

'l.0 andai - Salas: 68-69 
TEL.: 6-5949 - S. PAULO 

SNR. ASSINANTE 
Ao fazer reclamações, reformas ou mu• 

clança de enderc.,;o, queira enviar~nos o ende. 

reço completo conforme acha-se impresso na 

margem do seu jornal, inclusive o A. seguido 

de um numero, 

cias urgentes., 

afim de toma;rmos. providen• 
' z . 



IJld Pnt«i. J if• nrn ite Df6 1: E t; 1 O R X R I tJ . . ~ --------------- ------------------------------~--
n causa Deve ser ouirn, meu amigo i · o ~ .. 

cato11co no mund~ de hoje 
Pe. Adalberto de Paula Nunes, S. D. S. III 

MESQUITA RecebJ, outro dia, uma comissão 
de homens que me procuraram Pa

ra eXPllcar-me umas tantas coisas 
que se afirmavarr. a seu respeito. 
Queriam justificar-se em mmha 
presença e refutar, uma por uma, 
as acusações descabidas e mons
truosas que terceiros estavam so
prando inescruPulosamente a0s 
qua,tro ventos. 

E os bons amigos que formavam 
4quela comissão começaram por fa
i;er suas declarações solenes de 
t:atolicos integrais, conciencíosos e 
obedientes ás diretrizes traçadas 
pela santa Igreja. 

Eram catolicos, assim se diziam 
por intermedio de um que rcpr.,scn
tava ou interpretava os sent-imen
tos cristãos e catolicos dos d,!
mais, e por · isso mesmo, repeliam 
e coniunism<l; que não estavam fi
liados de modo algum, ao Partido 
Comunista do Brasil e nem · eram 
.bimpatizanres com seus princípios 
deleterios, anti-cristãos e anti-na
cionais; que faziam um desafio 
a quem quer que fosse Paxa que 
viesse provar o contrario do que 
estavam afirmando; etc., etc .•. 

Quando a exposição de suas jus
tas reivindicações e estava nesta 
altura, um senhor interrompeu o 
seu companheiro-interprete para 
dizer tambem o motivo porque não 
podia ser comunista. E achava 
que não podia ser comunista pelo 
.seguinte fato: 

Era pai de familia, tinha sua es
rx>sa e seus filh<>s a quem amava 
&iernamente, e como tal não ia 
aventurar-se a ingressar num par
tido, cujo fim não podia ser ou
tro, conforme ele estava prevendo, 
senão premiar todos os seus soei-os 
<'.Om a cadeia, com o xadrez ... 

Como o caro leitor pode Perceber 
e concluir, o motivo por que o meu 
bom amigo não pOdia ser comunis
ta era :nuito fraco e insustentavel 
sob muitos pontos de vista. Não ser 
comunista• unkament.e Por temer as 
oonsequencias acabrunhadoras e 
a::litivas de vir terminar sua cam
panha doutrinaria numa cadeia ou 
e~.xovia, não é um motivo muito 
forte paxa que um bom catolico de
test.e o Comunismo ou corte suas 
rela<:ões, caso já tenha a infelicida
de de haver escorregado · nesse 
abismo. O medo do xadrez pode 
corroborar a atitude anti-comunis
ta de um catolico, mas nunca há 
de constituir seu argumento mais 
poderoso e maia convincente, o 
principal e exclusivo. suponhamos 
que um dia irrompa uma persegUi· 

P 
ARA a realização do. plano de 

iniquidade que visa impor 
ao mundo o totalitarismo so-, 

cialista, pela "omnipotencia do Es· 
1 

tado, omniprtsença do governo, 
abolição da iniciativa local e pn
vada, supressão . da assoei.ação vo
luntaria e livre, dispersão gra,; ,;al 
dos pequenos grupos espontaneos. 
interdição preventiva das grandes 
obras heredltarias, extinção do~ 
sentimentos pelos quais o homem 
vive alem de si proprio, no pass>l -
do e no futuro" - para a total rt
estruturação da sociedade sob:·e 
bases naturalistas que representem 
a mais completa extirpação dos 
princípios em que a civilização ca 
tolica sé fundamenta, os sectario:s 

. lançam mãos de todos os meios a0 
seu alcance, aparectndo ora como 
lobos, ora como ovelhas e confun 
dindo os incautos com suas apa
rentes incongruencias e contradi
ções. 

Estamos em pleno domínio d,> 
iantastico e do vertiginoso. Come., 
Jl)or exemplo, conciliar a filiação j.º 

.l\.azismo ás forças secretas com .:, 
anti-semitismo do Terceiro Reich ? 
A -ingenuidade de muitos catolicos 
impede que eles perce,9am a auda
cia de quem se vale dos · proprios 
:Inimigos para real!zaçãc, de seus 
planos - e que o trabalho da seita 
se baseia .num profundo conheci· 
mento da psicologia dos povos. 

Já "'ô autor de "La Conjurati<•r. 
Anti-Chreti~nne" bem percebia ess,, 
senso de oportunidade da campa
nha em favor do socialismo, ao 
afirmar varias dezenas de anos an 

' tes do aparecimento do nacional -
socialismo:· -

"O socialismo é patriotico na 
Alemanha, com Bebei, lnternacio 
nalista em França, com Jaurês. Um 
e outro obedecem sem duvida á 
:mpulsão de um ~nico e mes~o 
·.notor, que deseja deprimir a estes
sobrexcitar áqueles, para tornar 
nais facil e mais certa a vitoria 

(:us que se deseja, no .~omento 
;randecer e elevar". 
"Os alemães, diz Fustel de Cou· 
ges, têm o culto da patria e en 

.é· ,lem a palavra patria em seu 
:·dadeiro sentido: - é a "Vater
.J ·•, a terra dos ancestrais. E' 

·~ •al como os antepassados o 
:n '3 -~ pzeram. Amam este. 

1 

ção católica. em nossa patria. per. 
seguição, o!iciliazada pelo Estado 
e amparada por todas as corren
tes anti-religi0sà'3 e anti-catolicas 
do país. Xadrez para todos quan· 
tos manifestarem a sua fé e per
maneceram fieis a seu batismo. o 
mêdo da cadeia seria motivo ra
zoavel para que o catolico deixas
.se de ser catolico, renunciasse a 
sua fé, perseguisse seus antigos 
irmãos de fé e de religião? o bom 
senso catollco rePele tal modo ue 
pew,ar. 

E todo bom catolico de certa 
formação rcug10sa condenaria a 
aUtuae covarde do cat0Jico que a,,,
sun pensasse e agis:,, ~ cu·cuns
tancias <ii!icilil'lta.s para a prà.;1ca 
de sua fé. 

Achei que não devia permitir que 
tudo ficasse neste Pé. Eni nu-
nha obrigação ec,iclarecer aquela 
e :.sciencia catolica, como tamocm 
[1 çle qualquer outro leitor, que 
veja na poesibilidu.de de toda a 
aventura comunist"' terminar no 
xadrez o argumento mais decisivo 
para não professá-lo, e por isso não 
seja comunita, muito embora suas 
tt-ndencias, a linguagem de seu 
coração e seu modo de ver as coi
sas em seu redor sejam tranca
mente simpatizant.es ao movimento 
totalitarlo dos comunistas criou
los. 

A nossa atitude .anti-comunista 
r,rovem da manifestação mals que 
explicita da Igreja, que em lnume
ros documentos oficiais con'denou o 
materialismo e o ateísmo oficial 
mente professados no comunismo, 
sintetizando tudo que _1á ,: · iníquo 
e detestavel no comunismo com 
uma frase que se tornou celebre: 
"O Comunismo é intrinsecamente 
máu". Não somos comunistas, por
que a dignidade do ser humano se 
revolta contra uma doutrina que 
quer fazer do homem uma simples 
maquina: sem dignidac:e. sem ll
b0rdade de agir e de pensar. Final
mente. o sentido nacional e Patrio
tico nos empresta a devida cora
gem e o neceesario brio para ser
mos as sentinelas da Patria contra 
a invasão de uma potencia estran
jeira que nos queira subjugar. 
destruir as tradições vivas do nos
ªº povo, impor um regime que n0s 
humilha e nos oprime. 

São estes, por conseguinte. os 
motlv0<: por que todo o -catolico é 
uir anti-bolchevista: Por que e ca
tollco. Porque é humano· e porque 
é brasileiro, patriota. 

:PIMENTEL 
Not an the darkness in the worl_d ean exti.ngutah one sfniile 
eandle. Fulton Sheen. 

III o PEQUENO REBANHO 

Não se dê, entretanto, a essas 
p2Javras um sentido mais rigoroso 
ou extremistr. do que o que elas 
1,atura..unente componar... ~ nao 
significam que o cat,Qli~o aeva 1e
e,m1.r-se em si mesmo, isolar-se do 
resto da humanidacte, desinteres
sar-se da sorte dos outros homens. 
considerar-se de todo inapto ou 
mce.paz para executar quaJ.quer 
obra crlsw.mente ooa. Base.a aonr 
o:s Evange1hos e ler alguns trechos 
. seguiàos para verificar qu, nada 
·e mais contrario ao ensinamento e 
ao espirito de .Nosso Senhor. Não 
é exato que o catollco haja de vi
ver abandonado e só no mundo; 
nem que lhe seja vedauo ou inutll 
esJ:or1;ax-se para realizar, ameia 
que no meio de adversarios. o que 
a sua fé lhe inspira; nem, tam· 
Pouco, que lhe falte de todo o po
der para fazer o que deve. 

De fato, é preciso reconhecer -
e isto é o principal - que, a des
peito das erroneas e ocasionais di
visões entre catolicos, e a despeito 
da. crescente hostilidade com que, 
em tdda parte, em escala que vai 
da indiferença á crueldade, os tra
tam os homens cada vez mais es
c:uecidOS de seus d·everes para com 
Deus, o catolico não está, em lugax 
nenhum do mundo, · tnteiramente 
abandonado e só. E' possível que, 

em certos pontos, como em pa1see 
modernamente paganizados e su~ 
jeitos a extremas perseguições rell
giôsas, ele o est.eja - aParente e· 
materialmente. Mas, de ordinario, 
na maior extensão da terra, mesmo 
r.ü,, antigos pa1Ses pagãos, ele se 
acha em contacto ou em possibili
dade de contacto com. outros cato
llcos, com element<'s de associa
\;Oee religiosas, com mor :;es e fra
des, com freiras de toda espécie, 
ensinantes, hospitalares, missiona
r.as, orantes, com varios padres, 
com seu vigario, com seu BisPo. E 
sempre em to-dos os casos, mesmo 
no de mais absoluto isolamento 
m:1-terial, o catolico se acha em 
contacto intimo, embora · não sen- · 
eivel, com todas as almas piedosas 
com toda a hierarquia catolica, 
com toda a Igreja de Cristo. que 

0

Lhe constitui o Corpo Místico, com 
on santos todos, vivos ou mortos, 
com a sant.issima Trindade, · que, 
pela graça. inabita em sua alma. 
Isto é o que nos ensina o consola
dor dogma catolico da Comunhão 
dos Santos. . afirmação da int-ima 
EOlidariedade que une mutuamente 
todas as almas da cristandade, 
contemporaneas todas na imortali
dade, concidadãs todas . na mesma 
patria celeste. Comunhão essa que 
se exPrime tambem. de modo mais 
intenso e intimo, pela doutrina, re
cenllemente exposta a fundo pelo 
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NOVA ET VETERA 

Colaboracionismo libero- nazi- comunista 
passado e dele falam como de uma 
coi&a santa". 

Ora, não ha virtude que não seja 
passivei de deturpação. Não escap& 
a esta regra o sentimento de pa· 
triotismo. E já em meados do 
seculo passado, nas instruções da 
Alta Venda italiana para corrupçã.:, 
do Clero, se achava a recomenda 
ção dE> torná-lo "patriota". Foi o 
que. com grande senso psicologico_ 
se fez para fas:er vingar o socia 
l!smo totalitar!o na Alemanha va 
lendo-se do grande pendor n~cio 
nalista de povo teuto e àa cegueira 
que acompanha a psicose politica. .. ,. 

Eis o que r.arcialmente explica a 
cegueira de muitos catolicos ale
mães que magnetizados pela pai· 
xão patri~tica, em sua deturpação 
nacionalista, foram surd<:>s á voz 
da Igreja e assim prepararam 'l. 

ruina de sua patria, entregando-a 
de mãos amar-radiis aos inimigos 
que julgavam combater, mae que 
na realidade; na alta direção do 
nazismo, canalizavam essas ener 
gias do povo alemão em beneficlú 
dos desígnios das forças do mal. E 
não foi em vão que Goebbels de
clarou estar assegurada a vitoria 
do nazismo 1>ela implantação d'-' 
socialismo no mundo de a p 6 s -

~;uerra. 
••• 

O colab9raclonismo dos catolico3 
alemães não difere, porem, de ·pu 
tras especies de colaboracionismo 
que vêm ,surgindo em diferentes 
quadrantes do globo e em diferen 
tes epocas. 

E é este o 'ponto que hoje pr<>· 
tendemos abordar. De nada vale
riam os esforços despendidos pelos 
inimigos da Igreja através dos seua 
variados meios de ação; associa
ções secretas agencias de publici
dade, teatros, modas, jornais, In
ternacionais proletarias governos 
1iberail3 e .maçe>nizl!.dQli!r_dwt~,.llere-

ticas e cismatlcas juventudes h!
tleristas e fascista~ e outros focos 
de néo-paganlsmo, se os catolicos 
se abstivessem de colaborar em to· 
dos esses rani.,s de atividades anti 
cristãs. 

A verdade, porem, é que o pru
rido colaboracionista provoca ver 
dadeiras devastações nas hostes ca
toÍicas fruto por vezes ,de um 
lnexplÍcavel ~omplexo de· inferiorf
dade que faz muita gente deixar 
de confiar na ação da Igreja e de 
sua doutrina. para. pelo contrario, 
condicionar a salvação não somen
te do mundo. mas da propMa Igre
ja, a esse~ conluios e a essas co
laborações. 

Estamos diante de um velho co
nhecido: - tanto os que aceita
ram a mão dire~ta de Hitler, quanto 
os que agora ernpalmam sofrega. 
mente a esqúerda de Stalin, ambos 
são a reincarnação viva do "cato· 
lico-Jiberal" tão magistralmente ca . 
ricaturado · por Veuillot na figura 
grotesca de Ercole, o italiano irre 
dentista que. como "patriota" era 
partidario de Garibaldl e como ca-, 
tolico desejava colocar a Ii;reja no 
ar, afim de livrá.-la do mundo, e o 
mundo por sua vez dela ficasse 
livre .•• 

• * * 
E assim como o "catollco-libe

ral" dizia que "o Pontífice Romano 
pode e deve reconciliar-se e tran
sigir com o urogresso, o liberalis -
mo e a civilização moderna" (pro
posição 80 do syllabus), e gosto
samente colaborou com os sectarios 
na implantação da então nova 
ordem libe_ral e edonista, do mes -
mo modo vemos os ''catcilieos-na 
zistas" retirar seu apoio ao Partido 
do Centro. om,;ndo a voz de sereia 
dos renegados do tipo Von Papen 
que prometiam A Igreja uma "pro 
teção" como nunca se vira igual 
na historia do .mundo-... Vemos. na 
atitude dos -~atolieos alemães que 
colaboraram com o nazism~, o 

mesmo falso espírito _liberal de con
ciliação, o mesmo desprezo pela 
voz da Igreja, o mesmo enfraque
cimento do espirito de Fé, a mes 
ma indiferença diante do erro re
ligioso, a mesma deturpação do 
conceito de caridade, que os fazia 
esquecer a bondade infinita de 
Deus e seus direitos impreseritt
veis, os inalienaveis direitos de sita 
Igreja, para apenas se ocuparem 
dos direitos do povo alemão, do 
mesmo modo que o liberal da ve- , 
lha guarda apenas se preocupava 
com os direitos do homem... A 
mesma prl!denc!a 1da carne que os 
fazia recuar diante de um movi
mento que parecia irresistível ••• 

* * • 

E é esse colaboracionismo de 
fundo liberal que faz surgir agora 
os "catolicos-socialistas" ou os "ca 
tolicos-filo-cornunistas'·... ·viden -
tes uns, desorltntados outros. ,todos 
vão, de cambulhada com os secta
rios e apostatas, ajuntando lenha 
para a fogueira em que os verda
deiros fieis serão imolados em ho
locausto aos modernos ídolos da 
nova ordem proletaria. 

Encontramos, neste tipo de co 
laborac!onistas, a mesma falta de 
docilidade aos ensinamentos de 
Roma, que !orjou o epiteto de ul -
tramontanos para ferretear oi: que, 
estão com o Papa_ os que não são 
partidarios da transformação. do 
ca·tolicismo em um protestantismo 
largo e acolhedor. no q_ual todos os 
h o m e n s poderão · encontrar-se 
quaisquer que sejam suas ideias 
sobre Deus. ~c,b·re Suas Revelações 
e sobre Seus Mandamentos. 

Se a Igreja oficialmente declara 
por exemplo_ que nao se pode sus 
tentar "ser falso que a liberdadt 
civil de todos os cultos. e que o 
pleno poder deixado a todos dE 
manifestar aberta, publicamente, 
todos seus pensamentos e opiniões. 
lancem mais facilme11te _o:s __ pc:>y<>_s_ 

.... 

Santo Padre em admirave1 Encieli
ca, do "CorPo Mistico de Jesus 
Cristo e de nossa união nele com 
Cristo". ' 

Não tem pois motivo para se 
sentir isolado no mundo o catolico 
que está cheio de fé - a qual é o 
àom de conhecer as coisas invisl
veis. Ele está semPre em união com 
Deus, pela graça e ~la oração. Ele 
pode estar em união sacramental 
com Cristo, Nosso Senhor. ao rece-
1:,er a Sagrada Eucaristia. Ele 
tem a certeza de ter sempre em 
redor de si as coortes dos Anjos, os 
mensageiros das divinas ordens. 
Ele sabe que está sempre lembra
do, como alma cristã que é, por to
das as almas santas quer glorifi
quem elas a Deus no Paraíso, quer 
exPiem suas culpas no purgato
rio, quer lutem, como ela propria, 
para se santificarem na terra, ser
vindo fielmente a Deus. E, ainda 
quando não tenha relações direta.~ 
com eles sabe que existem em to
dos os paises do globo, na ·sua pro· 
ximidade ou não, inumeros serei 
humanos, eacertos ou leigos, re 
ligiosos ou seculares, que parti· 
lham com ele da mesma fé, se es• 
forçam Por praticar a 8 · virtude!! 
cristãs. são igualmente filhos cU~ 
letos do Pai Eterno e da Santa 
Madre Igreja. Sabe. tambem, que 
pei:to ou longe, conhecendo-o pes
soalmente ou não. existe um Pa
roéh, existe um Bispo que têm a 
enifargo de· zelar pela sua alma, 
qué oram diariamente pela sua sal
vaç,ão, e a ,uja presença será scm
-Pre benvinda. Enfim sabe que em 
Roma. no Vaticano, está o Supre
mo pastor da catolicidade, que por ele. reza e se sacrifica. e que o 
irrfa. com amor sobrenatural de 
Pai espiritual f!Ue é de todos os 
fiéis. 

· E' esse o Pequeno Rebanho que 
P~r:tence a Cristo, o Bom Pastor. 
E'.. :,um rebanho humilde silencioso 
e~i:óndido, quase sempre. Mas a.ti~ 
_vo:· ~ operoso. APcnas não é apre
ci~do pelo mundo, que não lhe en
tende a obra, orientada para fins 
inteiramente contrarios aos seus. 
Mas é da exlstencla desse Pequeno 
Rebanho que o catolico deve se 
lembrar quando se sente _ mate
ria1mente ou espiritualmente 
isolado no meio do mundo adver
so, lembrando-se igualmente que 
faz parte dele e ouanto mais fiel
mente e conscientemente a ele per
rencer, mais receberá dele os e:u
:xlliôs, Prindpalmente espirituais e 
~obrenaturais, de que necessita pa· 
ra · se desempenhar cabalmente d,o 
papel que, como católico, lhe cum
pre_, rcpreeentar neste mundo. 

na corrupção de costumes e de en
pi~ito, é propaguem a peste do 

indife1'.entis~o" (Prop. 79 do Sylla
bus); se o Ccdigo Social de Ma.U
nes afirma que "o comunismo visa 
uma implacavel luta de classes e 
o desaparecimento completo da 
propried11,do privada" e que, "por 
causa da razão injusta e ímpia do 
comunismo, a autoridade publica 
deve reprimir sua propaganda"; se 
o Santo Padre Pio XI previne os 
fieis contra os comunistas que, 
''sem renunciar ·um instante a seus 
perversos princípios, convidam os 
catolicos a colaborar com eles no 
campo que denominam humanita
rio e caritativq". (Enc. Divini I'-..e
<le?)P_toris,,), _nem por isso o cola
.L.uraciouista "catolico" e filo-comu
llis.ta ,se d(Í por acha<.10. Bate-se 

· pela. plena liberdade de propagan• 
da de> credo vermelho, fazendo es
peciosas distir..ções entre comunis
tas e comunismo, como se a men
tira e o mentiroso. o peculato e o 
peculatario, a traição e o traidor 
pudessem ser dissociados - como 
se a cadeia fosse ·para a chantage 
e não J?ara o chantagista... Co-
Jal.Jora de bo1n grado com os cornu .. 
nTstas "no campo que denominam 
lú.Írnanitario ~ caritativo"· como se 
frdtassem in~~ituições catolicas em 
que tal zeio pudesse ser aprovei
taUo. E diante do expansionismo 
,·i"ivel do totalitarismo sovietico, 
ni"to têm urna palavra de conde
nação para essa nova onda de van
dalismo. 

• * • 

Alertemos :l consciencia catollca 
contra esse colaboracionismo ne
fasto - seja qual for o erro que 
se -procure conciliar com a verdade. 

Para os d?. boa fé, que valha a 
advertencia. Para os outros, os lo
bos com pele de ·ovelha, fale São 
Paulo por nós: - 1 

"Do mesmo modo que James e 
Mambres resistiram a Moisés, as
sim resistem eles A verdade - ho
mens de espirito corrupto e mal 
seguros na Fé. Mas não 1rao 
longe. porquõ a sua insensatez se 
ha d~ tornar manifesta a _todos. a 

, exemplo do .:iue se déu êom aque
les". (~I ·,._ai. _3-8 e 9). 
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J f e~eiação ~as &&. MM. ~e S. raulo 
_ Os jornais de todo Brasil publi· 
_ <-~ _ uqtici¾ p<>rmenorizadas a-

>. o W.~-ª das grau<:les solel;\idaqes rc.i· 
Uzà<la:, -1w Vaticano. quando, .a 18 
de Fevereiro prox~o findo, os 
Prelados. brasileiros, S. füni::iencias 
~s Srs.. p.· Jayme de Barros Cama· 
rà, Arcebispo do Rio ,de Janeiro, e 
D, C:arlos Carmelo d-e Vasconce
los Mota, , Arcebispo de São Paulo 

_ junt:p;ne:nte com mais 30 outros 
c:los 5 continentes, receberam a pl!r· 

-- P.'-ira c;µ-dit1.iÚicia · 
l)~pois de çoncluidos os trabalhos 

ela Reunião de Presidentes de Con
gregações Marianas de S. Paulo, 
realizada no dia 3 de Fevereiro em 
Barueri, :tta Vila Dcm1 José, o Rev· 
tt\9 Pe. Agostinho Mendicute. S
J. enviou, hintam~te_ c0ro os TT\C· 

-., bi,-os da DiretQl"ia da Fedc:·ação, em 
·--.--nome· d~ tajos os Congregados <l-e 

:· São Paulo. um expressivo radie>gra
-11nà. endereçado. a D. Carlos Carme

lo, que na ocasi~o se enco:rt1-ava 
a.inda á bordo do "Duque de Cajias" 

· :~ ~ dem<1.nda a RQUJ.a. 

CQ~O E' TRATADO O O?ERA· 
lUO N.~ RUSSIA 

Não ha salai.-io mínimo '!la Ru!\SÍa 
.-., O 0 perarcio gàn~a pelo que produz. 

_ Q opera:rio não pode faltar ao ser. 
VÍ<;O SQQ ~C~efl!S pC)laS. 

Q QP.eyariq, RllSSQ µ~o tem o cli· 
reito de· escolher o local do. traba· 

, lho.: V"-i para - 0;14c o governo· co
." munis ta ·determinar e muitas v-eze~ 

·'·se separa de sua faD'.lilia por a,µos 
· 'a fio, pois é proibido leva-la em 
,. ,sua companhia. 

Q op~<}rio, rul!so mora na casa 
. que ª' autoridade soviéU.ca deter· · 
:mi-u-a,r, ~ qual a maiori11 das vezes é 
.anti-hiip$lca, pequ_ena · sem qua_I;, 

- \Jluér ccinforto. 

Q ol;>eJ1ll,do uc vive na Russia não 
Tem o direito de fazer reclamação de 
;ispecie al~uma. Qu&ndo u1_11 <lcles 

-·,\em a audacia ele faz,er issQ é lQ$O 
- . ltiespédido, per<k $.Ua çai;teira, cóÍ:-

__ re,sfumclt\11te 4 nossiJ- c<J.rteira prqfü
,, isio:p.al, e qu-1-~o, não v~ parar 1_1a ca 
, ... ~eia, Q que é 1.rm mi\agre, mone de 
_,,,fome porque nenhuma fabrica o a· 

~eita. 
O opera rio rqsso "obrigado" a 

-.. ,,rotar nos i:audk!atos elo_ partido e.o. 
__ )nuni;t?-, e~colhido.s peio Gove_no. 
_ , ;Do contr~io o seµ V:(;}to é nulo. 

· O operario rttS~o é e$cra vo. do 
_ Governo,: em 1934 forã,u requisita· 

. . dos 30Q (trezentos) mil para cons-
. truç-~o de uma represa. -Só volta
ram, ~s suas casas 71 (setenta e um) 
mil, .Qo resto. ninguem teve mais 
no.tl~ias. 

O operario rµssq e:i.che os ca.m-

pos de concentração, A prova disso 
é a l:berdadc que Stalin concedeu 

cm 1941 a a 35 mil oprrarios, sob a 
condição de se incorporarem ao E· 
qercito. 

"O comunismo mantcm o opera· 
ra:-io russo sob um tcrrivel regime 
de chicote." (Palavras do escritor 
.1.mericano E\Jge:üo LyP.s, que mo
rou 12 anos na Russia, no seu livro 

sobre "STALIN".) 
Todas as aiinnaçõcs acima en

tram-se documcntad;,s nos liv~os 
seguintes: "E:itre os russos" elo in
suspeito William White eiµ "$ele· 
ções" de Abril de 1945; ~· A lJ. R. 
S, S. do Deão"' de Ildefonso All>a
no; '"Stalin" czar de todas as Rus· 
cias" de Eugcne Lyons, e em V•· 
rios outros. 

l'iOV A3 DlRETORIAl!I 

O(Jn1Hei!õatfio lllari~na de Ara· 
l:<>iaba da Serra Presidente, 
Humberto Fioanzano; Vice-P1·eel~ 
dente. Antorio R. Oliveira.; Se
creta.:;io: Jo:;é Maqtato; 2.0 Secre-
tarió. Luii1 R<•lip1 Gomes; Tesou-
reiro; ~omão A. Vieira: 2. 0 Te-
so11reiro: Ai;;arccido Santos; Con• 
selheiros; B'.en.,dito B. R1>drigµes, 
João A. dvs bantos e Eugenio B. 
Pinto: Instr1.1tor: Francisco Pinto; 
Bibliotec~io: ~alva.dor de Paula; 
Po,;-ta,Banqci,a: L;p:l!-ro :;mas, 

CqngrcgnçÜQ Mariana Jlí; ~cultora 
ATtxilladorn · e Siio Luiz Gonzaga 
(St~. André) - Presidente: Ange
Jo Gren!'hi; Vice-Presidente·: Wal• 
d~mar An1alul; 1.0 Aseistel;lt_e: Ni~ 
cola v·onofrio; 2. 0 Assistente: Ca • 
:.imiro da ~llva: 1.0 Seçre_tario: Ju~ 
lio Some);lzari; 2. 0 Secretario: Re
nato Riberti; 1.0 Tesoureiro: Anto
nio Est.-vam; 2. 0 'l'csoureiro':_ Ca1:1i
miro da Silva Filho.; lnstrutoi;-: lle'." 
nedito Vas~oncelos; Con:;elheiros: 
Domingos Son1erizari, Fr~n.ci::;co 
Jeck, Fernando Capitó, João Bor. 
don, Antonio M. de Arruda e Ste
'anus Sotony. 

Con,;rcga,:fi<1 Mari:ma N. Senhora 
A.s,cun,;lio e Snnto Amcrfoo (Vila 
Anni.tacio) _ Diretor: Revmo. Pe. 
D. Arnaldo Szelecz, O. S. B.; Pre. 
s1dente; Vicente Vichiesi; 1° AsEis
te,ite: M.iguel C. Rodrigues; 1.• 
Consultor: Dirceu de Carval)lq; 
Seqeta,:o: Hn:no Maziliauskas; 
l,1str:,tor: .Jorge Micsik; 2_ 0 Assist.: 
ltJJizo.t•. S.orranso: 2.° Consultor: Ri
cardo losé Pescnte. 

C:on;:-rcg:u;fio Mariana de S. Lnfz 

do !''a:raithi;;n - ·Pre_::pd~n.t~: J oa~ 
qui,;n de M. c1.,.ro:_ Vi_ce.-Presic)ente-: 
Luiz dos s.-.ntos; l1,1strutor; Lui,i 

::;~\ -A-u-to--Vi-1a-çã_o_Br--ag-an-ç-a--Sa-""' o~Pa-u-Jo- \ 
Mta ~ ~-q-~ y.cag~.-~ de i:sr~ ... ~nça à. Cl\i,ttf,l.l e v1ce~versa m.
:V~•se (iQ~ c.e~fQrtªveis onibu!5 ct~ EMPRE;S.A AUTQ-

VMÇ.A-0 a1.l~G..\l'IÇA ..... Q percurso é fett.o e~ ~t~ horas 

PA~l'l?~~ QJ:iJ f;l~GA:NÇ4: PARTJD~S DE ~O P.{\ULQ 
nt~ u,t;.eis: 1.QO e UUi: do- Oias ute1s: 6.45 e 15.45: do-
~µi~~ e. te.rt~qQ§~ 'i~~ e. t&. mingos e feriados 6.4b e 14,t6. 

PQnto em. ~~-nÇ@: S• Ponto en- São Paulo 
PRAÇA ~UI:. ~ l\1.0 ~o BAR EfwTRELA - Rua M;má 

~Nr t~ n,< 630 - TELEFONE 4-6905 

ASMA BR0:VQnTEs DE 4.DU,l/fOS E C~UA!\'C~S 6,EU
~~·.P.!:i.&,o ...., ººH DE CABE(.A C.:UO .. ICA etc.. etc. 
- 1'',:-ª_l.t.l.l.P~~to por ~nntrato de eur11 ~rantlda 

Medtctna Pos,tttvà de N1n1hate ás causna e não 
~ 'llnto~•-· Trai:.w_c1110• 11or vr.....e•aot1 rapldoa para tottaa ,.,. moléat1aa 
XN'l.'lil~~:.-t.s, '\E~v0,,~s 'IH,,TA,ls ç nan, aa cJa ~~Ll;l:. ~11 cau,... tntcri,a. 

DR. ARAUJO LOPES 
~- ~coqi~ t~J ..,. (i!.• '1-!!W ....., Saian ~-6. - º"• .i ia• ltoraa. 
tl4~do dao 9 ._ 12 her.aa, ll'ones 4-fllO!!i. - aua., ••-Ida l"om~ -na. 

ll'Olll:J1s &-81'-t'I -_ uo e..t.111.,0. 

~ - - . - -

~~.:a.~·~,.• ..... v • t xm x:t:n n:xxi~ Yr,'~Yft'%'l: 'i;:t: ™ 
_,_ E M P R t Z A A U T O .. V I A ç Ã O - -- -: 

São Paule>, ... s~ntos Ltda. 
Cr.$ 20,00 

~ Onibns diar~nte ele hora em hor~ ç,QL ~ E\ijo ra4lo-S.ant~ 
'1_ 

~~ 
ima tio Camérdo N.• ~ 

Fciae: 1-m 

S. PAU.LO 
ltua Mauá N.0 670 

l'Olle 4-3171 

lndispensavel p ~ r a Diretores e 
. ' ' ~ : ~- ·: :··· ...... 

membros de Diretorias -d.e CC.MM •. ~: 

''º Lider Mariano'' 
. PUBLICADO SOB A DIREÇAO DO PE. WALTER l\!ARIAUX. 

S. J., E D:ZSTINADO ESPECIALME;NTE A TODOS QUE AR· 
_ CAM COM RESPONSABILIDADES NO MOVIME~TO MaRIANO. 

* 
1 ''º Lider Martano'l' 

CONQUISTOU EM POUCOS MESES A ESTIMA E CO~Ç4 
DOS CHEFES MARIANOS 'iEM TODO O BRASIL 

* ''0 Lider M·ariano'' 
DA' ORIENTAÇ.lS.0 SEGURA E ABUNDANTE _MATERIA l?ARA 
TÓPOS QS SETORES DA VIDA MARIANA * ~v.-----~---

''º Lider Marlario'' 
PUBLICA-SE EM 5 SERIES: 1) VIDA- RELIGIOSA; 2) FOR .. 
MAÇAO; - 3> FORMAÇAO SOCIAL; 4) INICiaÇAO MARIANA; 
5) ORGAN!ZA_çAO E TÉCNICA. 

''º 
~ * Lider M - . -,, .. ar1aoo -

E:' 13ARA'flSSll.14Q - ASSI.NA'ro:i.tA ;DAS, 5 - S.lffl.IE6: _ Çf$ ·g,óQ 
POR ANO. 

· A' VENDA T.AMBEM TODOS 08 - NUMEROS ATRAS~~ 

Colegio São LI$ 

dos ::iantos: 1.• Assist3 João D. de 
Moura; ?. 0 Asslst.; Geraldo Batista; 
S~r-e•.ario: .l:ienedito A. de Cam
pns; 2.0 Secretario: João de M. Cla
ro; T"~curelros: José Bento Claro 
e Luiz Pião. 

í:opi,;regn~iic !llarlnna da Paro. 
qula dn Pont" !!. ,Joíto {Jun1liai) -
Diretor: :Revmo. Pe. I.;uiz Geraldinl; 
P,·esid,rntc: _Eduardo Ferro; 1.0 As
~istcnte~ Antcnoi:- Negro; _2. 0 Assis
tente . .Rubens Oliverio; Instrutor: 
Antoríio ,l\,lietto;. 1.1'.1 See-retario: Ar
mando .Kegrn: 2. 0 Secretario: Luiz 
F,erro: 'l esourei,·o: Aurello Gat-,:tar
do: 2.' Tcsonreiro: Edmundo Negrl; 
BibliotP<>arlo: Antonio Stuque; 
Apontador: Orlando Ca,;oll. 

EMPõRIO, PADARIA E 
CONFEITARIA PAR ANA 
Gêneros alimentícios, pães e 
biscoutos de todas as qualidades. 
Ap1'onta-se encomendas para 
casa~entos, batizados, "~oirees" 

etc. 
AV. BRIGADEIRO LUIZ AN· 
TONIO, 1197 -- FONE:_ 3·1ti60 

Prisão entre os· cr"istãos 
d em o era tas na P o I o n i _a 

O governo de Varsovia não pos· 
sue nenhum partido oµ grupe> poli
tico que possa consid_erar·se CQlUO 
representatívo do ponto de vista ca 
to,fco, E' P.Or is~o q1_ie a rcs_olução 
cie r0111per a Concordata foi vota4a 
unanimidade pelo gover:10. Os cris . 
tãos democratas não conta1.i,_ com 
uma rep);ese11taçª·o no go·veq10. 
Contudo as a4to(i-;iaqes ru~~as de 
C>Cupaçªºº q uii;eraµ-i qemQ1\1Hrar- que 
o movimento democrata cristão goza 
de liberclade na Pol<,;.ia. Por c~sa 
razã um gru'po de 17 politicçis, que 
se denominam "Com,it_é ]ix~cutivo" 
do partido operariQ foi lf!galizado pe 
ls russos, a maioria de~ses po_Jitic<>_~ 
ante.guerra, nem ao aqerir a ·e1e 
não pertenciam a ,;ienh1.m1 partid,o 
participaram de papeis d~ i\n,P,or
tanci.i. Ai meslo tempQ r~alizarn_-~e 
pri,ões. entre os s.e111ocrata,5 cristiio~ 
que se QPÕ.e aj r~girpe introdµzido 
pelas (orças de octtpqç~o. 

O pa,,-tido per,1-,io U() os dew,~ta. 
tas cristãos aderir-itm teve l!lil .,pa" 
pcl de importancia no resistencja po 

loheza. O, chefe d~ ad!nin:~tração 
clan4estina p.Ólon~si, prc>~ssQJ 
· Ja;1k,owski encarcerado - desdé 

março de l945 :1a. R~~sia, s(li~. d.~J 
filas do mcncionaclo partido._ 

Medica~âo auxiliar ~ ~tr" . 
ip4;~1to ct, ~~_,. 

---

1 n dica d o r Profissional 
ADVOGADOS MEDICOS 

.. . -

Dr. Vicente MeliUo 
P~~ç;:i. da Sé, 23 ... 2-º audar ·-= 

-Sala 2l~. 

Dr. Plínio Corrêa 
de Oliveira 

Rua Q-qµiif~10 ~OCl_!.luva, 176, 3.0 

~n-~ar ...., S.ala 322. _,. Tel.: 2-,7?76 

Dr. Francisco P. Reilll~O 
Hellmeister 

~m1. S. B,~11to, 22~ - 1,0 an<la,r -
Sala 3 - Tel.: 2-1543 - S. J,>aulo 

i 
Dr. Carlos Morais I 

de Andrade,. ' j 
~na B.eµja~un Constant, ~-> l •·º and • ..- SI 18 - 'l'el.: 3-1386 

ENGENHEIROS ( 
Amad9r Cfotra do Prado 

~NGENHE.R<.~ ..\lt,QUIT~TQ 
Arquitetura religiosa, colegios, 

residencias coletivas 
Rua. Lib. Badaró, 641 - S. Paulo 

Dr-. Vicente de Paulo 
Melil1o 

CLI:NJÇA Q~lt.\l, 
Consultorlo: Rull Am;eliano 

CQqtinho n.0 · 109 
P~s l3 ás 1_7 hoi:as 

Dr. CamargQ Aqdrade 
DO~NÇA,~ D~ SENBO~S -

PARTOS-, OPER·Ç~ES 
Da Benef. Portuguesa, da Mater

nidade de S. Paulo 
Cons.: R. Scn. Feijó n.0 205 -
Tcl.: 2-2741 - Dµ 14 ás 18 hs. 

Sabado: Das 10 ás 12 horas. · 
Rcs.: R. Rafael de Barros, ffl -

Tel.: 7-4563 

. .- ' fRt,cos_._.., 
ANa::MICOI 

TOMEM 

llBII tr!lsmi 
1'8ILVEIRA44 
~ 

T 

Dr. Ce!e~ti~o Bourro~l 
lks.: Lgo. S. Paulo, 8 ..,... Te{.: 

2-26i~ - (J,q!),:.,., J.t.qa ~ d_~ 4.l>~ 
n.0 235 - Das 2 á,111 5 üo~ 

Dr. Re~~ldo Neves 
de Figueired~ 

D() RQ~PJT~ ~ij Q~~Ç,M 
E ~A,NA,'.fQ.Rl() S'.fA,. Ç4T~· 
CIRU~GlA OA,S VIA$ &.-H.~1.1 
Cons.: R: Marc,mi, 84 .,.._ 3.º 4!11. 
- Tcl.: 4;-8717 - Das 14 ás 16. -~-~ 
.Rt)sid,.: . A,v. Pl!,cacm~q. 1,0(1: -~ 

-:J:ci.: s.-i®& 

HOME.OPATIA 
Dr. Artur Je,ze.nde Filho 

MérUco ho_)P.eopat3 43. Ç._ i. f • 
da Sorqc_3,.'b,w. · -O~t,Qr cUi\i_ço -
cio Aml>:1!\l},tQi;-~o 1;1Qú.\~4i)3tico · !lo 
Carmo ~ · Qonli,: ~; $.eQ. -f'eijó, 
205:: Tel.: 2~0839 • Res.: 8,-6471 
- Marcar hora, das 3 ás 6 h~ 

i ras pelo telefone: -2-0839, 



SãO .Panló, 7 ék Abril de 1946· (EGIONXRIO 

Um Bi110 norte-amerirnoo viiita a Polonia o COMUNISMO A TEU 17 DIIS EM REVISfn 
(Condusã,o da. 2.a ~-> 

lia pouco kmpo Varsovia foi 
'Vista por Monsenhor woznicki, 
WsPo eeadjutor de Detroit - · u. 
s. A •• E' este um doS represen
tantes do conselho da Polonia 
lilllericana que dirige a obra dt so
corro para aquele país. os polo
:neses dos u. s. A. reuniram gran
des qU8,Iltid'ades de dinheiro para 
aliviar os so!riihen~ de "Uª pa
tria desditada. Agora se trata cte 
~r.contrar a melhor maneira de en
viar viveres á polonia, procurando 

que esteja fora do alcance das tro
pas sovieticas e de seoo intento:; de 
~8.qUc. 

o Bispo woznicki, com toda a 
delegação do Conselho Americano 
da polonia tem a intenção de visi
t::v os principais centros da vida 
religiosa deste pafu. 

Porem ha que temer que a dele
ga.ção não pos:sa dirigir-se ao t.er
ritorio de Este, onde os sovletic-0s 
ccntinuam sua ac;ão cujo fim é a 
destruiqão do catolicismo. 

A religião 

1 

O con1unis1n 0 

propria? Como 

sentido proprio 
quanto significa 

terá 

não. 

du 

= 

uma religião 
Si não no 

palavra, en-

relações do 

• do comunismo 
homens, na aparencia serios, crer 

e proferir desatinos levados pelo 
fanatismo parUd:ar1o? · Os. nazistas, 
por exemplo. 

Expe~iente ~a Cúria. Metropolitana 

homem con1 Deus, ao menos no 

sentido lato, enquanto stgn1fica 
uma exaltação de principios que se 
elevam á categoria de ''dogmas" 
basicos e Ímpulslvos da vida indi
vidual e coletiva. 

O povo :;lav 0 é :;onhador e pro
f,u11Uan1eu.te relig·ioso. Não é pos ... 
:si vel afastar uma. crença, sem 4.ue 
~e sul>stitua por outra, que ve~1ha 

pi'eencher o vacuo deixado pela 
prin-1eira, acariciantlo seus sonhos e 
ali1nenta.ndo ~eus ::,entitnentos. Os 

cornunistas atlotaratn, então, a re

lh~·iào <la hunutni<lacle. 

A utopia comunista se apresenta 
aos olhos daqueles comunistas 
exaltados incapazes de penetrar to• 
talmente a completa realidade da 
vida, corno um ideal de felicidade 
terrena perfeitamente exequivel 

. pelos homens. E para alcançar esta 
quimera, vivem, trabalham. lutam 
e i.s vezes fazem sacrifícios res
peita veis. DIA Z DE ABRIL 

:Mons. 11anuel Meirelles Freire 
\' igario Gerá!, despachou o seguin
te: 

V lG:\.RIO - da paroquia de S. 
Domingos, em favor <lo revmo. Pe. 
frei Henrique Marues da Siiva; da 
de S. oJsé de Vila America, em fa· 
vor do rev!no- Pe. conego ~felchior 
Rodrigues do Prado, da paroq:1i:a 
V. Anas,aci.o, e1n favor do revmo
Pe. Arnaido Szeléc2. 

VlGARIO ECONOMO da paro· 
,;uia de S. éaetàno em favor do 
revmo. Pe. Ezío Gislimberti. 

VIGARIG CQOPERADOR da 
parCXJuia de S. José de V. America 
em íavor do revmo. Pe. éonego 
Boaventura Guisset, 

TRA!\S~f-ITTR PLENO USO 
DE ORDENS - por oito dias -
em favor do reymo. Pe. Luiz Mar-
cigaglia. • 

FABRIQCEIRO - da paroquia 
~e Vila America em favor do r,·vmc:, 
:onego :.f elchior Rodrigues Prai:lo; 
da paroqu:a de Agua Branca em fa_ 
·1or do revmo. Pe. Luiz Gonzaga 
j ~ 1foura. 

PLENO USO DF ORDENS -
por uma à'lo, em dô RR. PP. Vi
cente de Lorenzi I.' .'\cqua: José 
Carmelo ~fanzanares, Eduardo Pas. 
sionisfa, Edoardo Roberto Ludovi
co Gomes de Castro. 

CAPELAO do Instituto Santa Ca
'arina de Sena, com residPnc:a á 
:-ua ?lfanuel da !'s.'Abrega :líl7; em 
,2vor ·dó remo. ·Pe frei Romt>u 
Dale O. P.: do Institu'o "lesu~ 
J\far'a Tosé'' em Sa,to '\m~ro, em 
fovor rln revmo. Pe. Paulo Jaes. 
chkP svn. 

CONFESSOR FXTRAORDT-
NART.0. da~ Trm::i~ <le S. Tosé do 
Bospital S, T.ui c1e Gomaga, em 
favor dn rPvnio. Pe. Jo•é de Sem
,perena . CF11 f. 

CONf.'f<:SSnR ORDT!':ARIO -· 
.<las Irmãs Dominicanas, do Instttu· 
to Santa Catarina d<" S<"na, em fa. 
vor dõ ti:>vmó p,.. frei Domingos 
Maria Maia, OP: das Irmãs Fran
cisranas cln Cora<'ão rle \faria, com 
re~id. nô Hospitai Sa:,ta Crü2:- em 
favor, dó re'vmo Pe. frei Amancio 
dP \-fc1c11a. 

TRTN'AÓÂh - Pm favor do, RR
PP. Tns.G \f'lr;a Ral'T'n,, A',i,:,, 
Rosen, v;c-ent de T.or nzi L' Ae'l ··"· 
Aritnttio. Í-.farci~l Peip1PnQ . 'yValt··.r 
F. M oonPv. (;qj1herme A. She
~han, Tosé A, Rvan- G1111herm~ T.i
,qpk11eel. Jorge M. \\'hite e ifig-nel 
Pe'1rQ5·0. 

RTNAOAn - em favor rio, RR. 
'PP. coTÍeg-o \f elchior Roclrigu~s do 
P~ado, frei Ri'•:,·r:ôúe \[âl'rfür·s ,h 
.Siln• FAoarrln Rohertat, Tos,' do 
Ama"a' r,,.,.,.,ano · e Tnsé Foscalo. 

·PRfl<'TSSAfl ~ em favor da• 
paróm1i?• rle Pinheir~ .. 'Reato Tn~
eió (lo A ?PV.<'iln e S;io Vito. 

Q'trj;''jp,.fFÍ::SF. - em favor rl3 
j'larr\n·.,;a rlt> ~.;o Vito. 

AUSt<'~TAR·SF. da Arqt1idioc~
se - por o-ize dia~ ,.ni faYor r]o 
tevmõ. fr~'i ·Henriqúe !-.I arqnrs da 
Si!Yâ: --·por (JU}nze ilia~. ~m favor 
do r>'vmo. côneg-o H'liario \Vijten. 

MISSA na quinta frira Santa 
~""- foynr •.lo F.xtemato N. S. An
~iliadora. 

SÀCRT~TAÓ ....,. dt! r,&rouia <le 
rotiici. ~m favor do sr. tlho Vif';ra 
Lemos-.. 
. BF.~(CAO btt rvr i\t.F\f - r•' 
f:r-v~r da·s paroqú;as ela T'rnha. P,r
la· Vr,b: lrl<'m, "m favor rlo Ext<'r
nato 'Pe. T.niz Car,r!I., na 11aroq11ia 
de- é'airnn ,t;, C:onto ,\n,1r~. 

. AVISO N.• 145 
. ORÃÇÃÓ J\f PFRATA "DE "SP1 

RITU SAN'CTO" 
· De · or<lem de sua eminencia r._,

.-,er_endissima o senhor cardi.al-at
cebispo aviso· ao Revíno. Clero s~
cülar· e RegQhlr do Arcebispo qnc 
nos. dias em que as rubricas oper
niitêin os révmós, sacerdotes devt
rão rezar na Sa:i'ta Missa a ·oraç?,o 
Imepei,ifa: ''De Sipiritu Saneto". 

S: P'atÍ1o, 29 de março tk 1946. 
iâ) tfons. Paulo Rolim Loureiro, 

Chancéler d<> Arcebispado. 
AVISO N. 0 147 

De· ordetn· .de s. emcia. rP"t' 

o Se'lihór Otr<lial-Arcebispo <' ~,:, r:1 

09 devidos fins faço publicü ,. a 
pt,~~t\$~ çomuriidade de Rx1 . .,.:, "' 

.'"!... •• 

com residencia á Alameda :!\oth
ma nn, 563, desta Capital, patrioci. 
nadora do "Dispe:1sario Nossa Se
nhora Aparecida·• que se diz 
fundadora de uma nova Congrega
ção de rr:igiosas denominadas Irmã; 
do Espírito Santo, não está regis· 
trada nesta Cúria e :1em possuc à 
nece,sari~ aproy:içãn ,la Autoridade 
Erl,.·s:z::t.ica. 

S~o Paulo. 2 dr ahh~il de 194'>
(.;) Mnns. Paulo Rolim Lonreiro, 

012,ncrlrr do Arcebispado. 
DIA 5 DE ABRIL 

~fons, 11a:rnel Meirclles Freire, 
Vigario Geral, assinou o seguinte; 

V lliARIO - da paroquia de S, 
Francisco de Assis em favor do N!V· 

mo. Pe. írei 1-lonorio Nacke. 
VlliAR!O COOPERADOR - da 

paroquia de S. Francisco de Assis 
em iavor do revmo .. frei Daniel 
Kromn; da paroqu:a de Ribeirão 
Pires em favor do revmo. Pe. An
toniu Cervi·_lÍ; da p;.roquia de Vila 
1Liria em favor do revmo. Pe. Ge
nes:o Sd1arf; da parnquia de S, 
Caetano em fav0r do revmo. Pe, 
Anege:0 fJt-Jl'Ara; da paroquia 
ae santa Generosa em favor do 
revmo. Pe. Septimi0 Ramos Aran
tes; da paroq,11a d·e ltu' em íavor 
revmo. Pe - irei Lucas Delamarr ~; 
ela paroquia de S. Vicente de Paulo 
em favor do revmo. Pe. Moac,r 
Starling; da paroquia de Sa:1to An
gelo em favor do revmo. Pe. Jose 
Luiz de Go<loi Cremer. 

FABRIQUElkO ~ da paroquia 
de \'ila Regente Feijó em favor do 
-revmo. Pe. Jorge Gemeinder; da 
f.:l.roquia de S. João Batista em fa. 
vor do revmo, Pe. José Thurler. 

PLENO USO DE ORNDES -
ror um ano - em iavor dos RR. 
!'J:. \!arcos Carneiro de Almeida, 
k:.imuudo Pujo}, Tomé Fernandes, 
~,nastacio Vasques, Maria'.lo F~ias. 
ll:tmo de la Parte. João Batis•a 

:\lonteiro, Mal'ciiio Lobo, João 
]:atista Costa, Avelino Ca:1azza, 
Antonio Pazzini, Leonardo lacuzzi, 
.\'elo 'l'risotto, José liiacotto, Lu:z 
;\l~:1ezes, Ismael Simões Antonio 
,Elias Arta, José Lihdolfo 'de Moura 
J çã~ Gruber, José de Alencar, e AI. 
c:on1Ho Alves, Armando José Ar
h1ªnni. 

CONFESSOR ORDINARIO ...a.. 

d_a~ rel:g1ose.s do Sallatorio Santa 
Cat~nna em favor do revm0 Pe. 
J ''ro-11mo :\[ori!z OSB; das religio. 
sa, do Instituto "J. e B. Passalac
qua" e.tn favor do revmo Pe. frei 
I~milio Wienk; das religiosas do 
l·xternato S. Antonio em S. Cae
t~no_ e mfavor do revmo. Pe. Ezio 
(11 ,hmberti 

BINAÇAQ - em favor dos RR. 
J: P · .A:ntoni9. Çervlni, Angeló Datl' 
,~r~, Ez10 G1slun':.erti, Marcos Car
neiro de Almeida, frei Boaventura 
de S. Teresa. 

TRANSMITIR pleno us·o de or· 
dens - por oito dias - em favor 
do _rev111_0. Pe-_ João Buescher. 
.. CAPELA ~.·por urn a.no - em 
tavor .da capela da Santa Casa de 
M,sencordia em Santo Amaro.· 
, SAC~ISTAO - da paroquia do 

Cambuci e1TI favor do sr. VitaJilllo 
d_e. Araujo Lima; da paroquia de 
Cristo Rei ezn favor do sr. José Go. 
mes de Moura. 

EREÇAQ CA-NôNICA em fa-
1·?r da Co:1gregação Mariana da 
_\ ossa Senhora do Brasjl 
. CAPELAO - da Esco

0

la Domés. 
i:ca com res. a rua P. Jobo Manuel 
,,m_ favor do revmo. Pe. Agostinho 
k~:z_ers; da Santa Casa de Miseri
co1:d1a de Santo Amaro em favor do 
1·evmo. Pe. Heribelto Bulkowski 
SDV; da· Capela de Santa. Terezi
, ha em favor do r.evmo. Pe. Miguel 
f'<:droso. . 

lUTUS PARVULORUM em fa
vor das paroquias de Vila Espetan, 
c;a, Sbo Rafael, Calvário e São Mi
guel. 

AUSENTAR.SE da Arquidioce
se por um mês,' em favor do revmo. 
p,,.. Aurelio Fraissat 

QUERMFSSR em ·favor das pa· 
roquias âe N. Senhora do Bom 
(rmselho, S. Caetano Vila Formosa 
(' T{'t('n·,ã. 

\LVARA' DÉ VENDA etn fa. 
, ,. da pa1·oquia de Carro~ de Santo 
1 ,11:~ 

·-···. .. ':... -

o rundador desta es<:ola filoson
ca. é .r~euerbai.;11. ··'l'e1nus que tro

e.ar o amor de Deus, pelo amor ao 
. b.omf'm; ein lugar da fé em Deus, 
a, fé no hOrn~m e eiu sua fo1~ça.. O 
destino do llomem, depende dos 
p-roprios· homens • nã.0 de um ser 
superior a ele. A nature= do bo-
1nem ê a primeira e suprema, e por 
conseguinte a. primeira e suprema. 
lei deve ser o amor do homem, pe
los homens. O honuu é o Deus dos 
hon1ens". Estas são as suas pa. ... 

lavras. 

l:J><tes princípios tão jactancio• 
sos são atn<lu. ernnrega<los pelo:i 
,cotnunistas. J.->ara. el(!s O culto a.os 

homens são p1·ecisarner1te a todoa. 
Sf~Ilà~. _a.queles qun estào 

pur la1,;os <le fruternidilde. 
A fal>rica e o trabalho. 

unidos 

Quais? 
Outrorn 

oa hon1ens se uniam numa ,filiaçi"to 
cun1un1 a Deus: agora unem-se co
mo camaradas de um trabalho co
mum. O amor de,·e ·ex tender-se so
triehte '1 ·humanida<le marxista. 
Os mais, sã.o inimigos e é dever 

odia-los e aniquila-los. A carida
de cristã é repelida; o od!o brutal é 

exigido. 

E.sta religiiiÓ tambem tem sua 
l_iturg·1a. O batismo, matrin1onio e 
o enterro são ce1ebrados com seu 
rito especial, - formado por hinos, 
simbolos, imagens; simples, ·mas 
que avlva1n o interesse e a imagi
naç:.o. Rito de odio ·que ridícula-
ri:.c.a tudo o que se opõe ao comu ... 

nism 0 

ele. 
e ex.cita as paixões contra. 

Os mais "crentes", são os ele
mentos que constituem as brig·adas 
de choq\le, ou seja os "Sem· Deus" 
militàntes. O tema de séú escudo é: 
"ser os mais ultramontanos'' (em 
suas doutrinas betn enten.dldo). 
Primeiramente, divulgando seus 
enos; logo, dando exemplo de vida 
comunista e atêa. Não ê raro en
contrar-se ·entre ·os apostolos do 
comunismo um espirito de class·e 
tão estreito e brutal, que chega a 
uma especie de exaltado misticis
mo, Nem se .deve espantar. Não 
vemos e ouvimos com frequencia 

Objeções e respos
tas sobre a Univer
sidade· . e a t ó I i e a 

(Conclusão da 2.a pág.) 

mas de pregar a Verdade. NoSf'O 
Senhor. ensinou muita coisa, que, 
em seu tempo, não foi reputada 
'' simpa·tica", A Igreja, - iniciando es 
te esforço universitario em mo
mento tão difícil, de crise mate
rial, nos ensina uma grande verda
de. E' que a salvação da alma va-

, le mais do que a saude do cqrpo. 
Que a Perda da Fé é infinitamente 
mais de se temer; do que a perda 
da vlaa. E que, fqzendo pelo cor
P<' túdo que ~ . possível, ela jamais 
deixará -de .dar o primeiro lu.,ooar ao 
que é do espírito . 

* $ * 

VI - OBJEÇÃO: :fyras, a.final .. 
na Idade Media só havia Universi
dades· Catolkas. Isto não impediu 
que o mundo descambasse Pal'!l o 
humanismo, o protestantismo, o 
a~Ismo, e, em nosso dias, o pan
te1smo. Do que vale então · uma 
Universidade Catolica? 

RESPOSTA: Esta objeção vale 
tanto, ou melhor vale tão Pouco, 
quanto esta outra: na Idade Média 
havia Mi,u,a e sacramen'tos en
tretant4 isto não impediu,' etc. 
etc. Do que ~ deduziria que a San
ta Mlssa e 0 8 sacramentos · de 
nada valem para a salv11.c:ão et:M
:na, 

A .iato se acrescentam os "he-. 
rols": os hmartires" de suas revo-
Juções e os tiranos <le suas vitorias. 
Lenine foi elevado :1. categoria de 
semi-deus. Seu tumulo é objeto dê 
u1na veneração exagerada e su
persticiosa. Numa sepultura rica
mente ornàda. coberta com a ban
deira da foice e do martelo, · não 
s6 recehu a muda e sirnbollca h<>-
menag"m elas lampadas 
mas tarnbem a fanntlca 

de seus dlsclpulos. 

eletricae, 
adoração 

O homem ê suscetiYel de abra
c:;ar os mal$ opostos ideais e por 

eles realizar pl'Oes:1$, sobretudo, 
quando Iniciados desde a in!aneta. 

LER E PROPAGAR O 

" L E G I O N A ·R I O " 
7 11 111151 ·, l JaDr 

Eº DEVER DE TOJ>OS 
OS CA.TOLICOS 

Tomou 

de 
posse 
Ri b e i 

(Conclusão da 1." ·pâgina) 
que possui em alto grau, ;realiza 
em toda a sua plenitude a dlt!ci!,' 
porem granfüosa missão que lhe 
foi confiada por '.Deus. 

Lembrando suas obras pode.mos 
dizer: .. Mu\to s.eríL dado· aos que 
souberem apro~-eitnr o que recebe
ram". S. Excia. tem sabido apro
veitar as graças ·que recebeu do 
ceu, espalhando em derredor de 
seu nome uma aureola de bondade 
e de carinho. Uma. nova eta.pa de 
apostolo Inicia S, Exc!à. no dia 
de hoje, etapa difié!l e cheia de 
obstaculos, mas a· gt·atidão dé -seus 
fieis e à cert<1za. do bem cumpri• 
do servir-lhe-ão de louros e fará.o 
co1n que sobre sua cabeça continu
em a baixar as bençãos do senll.oi.-. 

Sãos esses os votos que fru-:emos 
em nome de Ribeirão Preto, :6:ll:mo. 
Sr. Bispo Diocesano desejando de 
cora<;:ã.o que por larg~s anos a vo:s
sa palavra de fé e de ensinamentos 
estimule o };>ovo desta ·abençoada 
São Sebastião de Ribeirão Preto", 

Seguindo-se ao dr. Luiz Gomes 
de Matos, falou em nome do po'vo· 
de Itü, terra natal de s. Exeià. 
Revma. o professor ·Tristão Bau·er, 
Prefeito daquela ·cldAde. 

S. s., que fez parte da comitiva 
.do Exmo. Sr. D. Manuel da sil
veira D'Elboux falou eloquente
mente, resumindo os sentimentos 
dos contei-raneos de D. Manuel, 
que se faziam representar nas so.s, 
lenidades pela figura de seu ilus-
t,·e dirigente.. • · 

.\ UTORIDADJJ:S t>RES:B~TES 
::--o palanqüe E>Stavam presentes 

l,ltas ,rntoridades civis e militar.e., 
entre as quais o sr. Sec1·etario da 
Viação, enviado especial de Sua 
Excia. o sr. Macedo Soares, o sr. 
José Osorio )l'loreneio P'llllboux e 
<lnn. Maria Francisca ·D'Elboux, -
venerandos pro·genjtores de S. Exc . 
Revma., Dr. José . Guerrieri de Re
xende, Prefeito de J!'ranca; dr. 
Atugasmlm Mediei .Juiz de Direi 
to da n1esma cidad~;· oficiais· da fr.• 
C. R. e ·da For'ça Publica; l\·lon
senhor Joaquim· Alves Fe!Téir 
Col'lego Paulo Nardim, repre~1en 
tando S. F:xc!a. n; Paulo d1c T .,.,. 

Campos, Bispo de Campina~· 
nego Paulo Florencio Camai'~ 
presentante de S. EmineJ\cia. .. 
Cardial Arcebispo de São Paul,.,. 
D. Carlos Carm<'!lo t:le Vasconc!c'los 
Mota; sr. dr·:' Ór!ãncio' Ràgazzoni, 
Diretor Gerente do Dlario de N~ti' 
cias, alem de outros rep're·sentan 
tes da im'.l)tensa e radio. 

() ÇOR'l'EJO 

O solene.· cortejo. q1.1e acompa~i' 
nha. va S. Ex eia. Uevma. cstu:v- , 
eontititúido ·por alúnOI! -de·tod~-~; 

tambem malogradas as tentati~ 
dos com:u.nistas, de se fundirem com 
os socialistas. E, na França, o par-, 
ti<lo socialista já l~roú que des· 
fará a coligação triplico anterio.i: 
com o que tàmbem lá ~ ~q;, 
vão ficaa.- sós, 

* •• 
,. •• , 6 procedente da 9ri 

Bretanha bíonna que os "ca.sun~, 
tos precipitados", que foram cou
traidos por mo:ti.vo da guerra gera
ram 43.300 processos de divorcios 
Evidentemente, a cifra é muito Sl,1; 
perior á medio gerá!, e corteapon' 
de ás circunsta:ot:ias especialissi. 

mas que a guerra trouxe consigo. 
Entreta:ito, eabe uma pea-gunta. 
Quarenta e tres mil lares destruí.dos 
eonstitue algo de imensamente sé-· 
rio. Se um tufão destruisse 43.000 
casas, como se julgaria isto trag:-· 
co I Ora não vale a familia JnaÍ$ 
que a casa, o lar. mais que as pare
des que ;;e d.estinãm a ampairi.loi'; 

Qualquer fator que pud~se ter 
evitado a crise, ou ao :tnenc>s im~ 
pedklo que ela akanç~se tão gra.n. 
'1e extell$ãO. evide:itemem deveria 
ser ti~ por pl"CCi~o. Ora. pei:pn· 
tamos, não é bem verdade que, se 
tod os.estes 86.000 nubentes sou½.es
setri que seu casamento ei:a indi$· 
s<?luvel, que s.eu passo era irreme
dta vel teriam ?ensado muito antes 
se casar, e teriam evitado esta w• 
nestíssima "precipitação."? 

Por ce:rto que sim. E ~ão só 00 

interesse de1es, mas no· infereM,e dos 
pobres filhos, "'CCbidos no. po.rtico 

da ~ ~ esta autentica tràgcdia., 
que e a dilaceração do lar. · 

o novo Bispo 
-r a o Preto-
estabelecllnentos de , erialno da O( .. 
dade, membros das Ordens .Rellsto~ 
sas, Irmandades, Corp_oraçj\o mual
cal do 3.º B. e. de Batatais que 
ve!u especialmente daquela cidàde 
para tomar parte. nas solentdadea, 
alem de enorme massa popular. 
. · O co~tejo percorreu o seguinte 
itiner~r10: - partindo da praça da 
Estaçao, subiu a rua General Oso
rio até -ao cruzamento com a Z"WI 
Tibiriçá, por onde caminhou a« 
ª Praça da Bandeira para subir a 
alameda que conduz á. porta,:~ 
Catedral, onde estacionou. · 

AS SOLENll).A.DES 
CATJi1D~AL 

.NA 

Os ·~pÍaúsos erani proionga,dos e 
et~stvos. O cerimonial de po~e 
!oi magnifico e solene. s. Excta. 
Revma., D, Manuel da. Silveira 
D' Elboux, entoando O Te Deum. 
osculou respeitosamente O Crucifi
xo· Logo apõs o ilustre Anttsttte 
dil'igiu-se a, . Capela do SantissimQ 
Sacramento para uma breve Vis!~ 

~; Excla, Revma., Mona. Dr~, 
:r ºªº Lauri;ulo, Vigarlo Economq 
?,P. Pi.0,cese, de. posse do Documen
to e~vJa~o pela Nunciatura Apos- . 
tollc:i; nó. ,ruo de Janeiro, em subs
tituição· ê. Bula Pontlticia O qUM 
autorizava a posse de D.' Manuel 
- leu-o aos membros do Consefho 
Diocesano. Ji'etta. a. leitura do Dô:
cumento, toi entoada a Arttifona. do 
Pad1•oeiro, Sã.o Sebastllo, Junta.• 
mente com o . versiculo e oraçãt, 
pr.oprias. O coro, que esteve a 
cargo dos Semiriar:istas Eatlgmati
nos, cantou o· "Oretnus 'IH'O Antia
tite No.stro Emmanue.Je.".. . 

s. Ex~ia. Revma., n: Manuel 
da Silveira D'Elboux estava em• 
.Possado. Dirigindo-se ao· troao 
póntiflcat, · s. -Exeia·. ·Revma; tlrôu 
os paramentos e seguiu para a u
cadaria ela Catedral, onde s Exci~ 
Re':ma. Mons. Joaq~lm Alves, VI• 
gariq de Batatais, em vil;>rante, ex~ 
presslva e belíssima· oração saudo'lf: 
ª D. Manuel da Silveira D'Elboux. 

O ilustre Antistite, em ''pàUt.vr~' 
repassadas. dti, carinho e gratidão 
fürigiu-se ao. ;povo, que o aclamo~' 
<:>ntusl::üitfoamente. 

NO PALACIO '.EPISOOPAL 

A,compl:1,Jlh~do d~ ,iua, . COD!,~tiva.;· 
S. Excia.. Revma. dirigiu-se a,o: 
Palacio Episcopal ondé, no &a.lã(/ 
nobre, foi' alvo d~ ourtaa sinceraà' 
homeliagéns~ 

s .. $xcil\. •. CQi;novido, agradece; 
· em breves palavras. . · , :-

S, ~xóia; c~lou com os seus co11<
. viJadõs, ·r~Urâh~~;:~8 em. ~w4~ 
pnrA 011. 2'WII -~--Y 

. .. ; -~ . ; .. :,,;_;·~.y::-/ ,:,~. ,• 
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Os católicos alemães e o nazismo 
A perseguição A resistencia subterranea catolica A luta 

• • • espiritual A caridade para com os pr1s1oneiros de guerra 
arrostava 

, 
ate a morte 

Seria uma grande injustic;a omi
tir a firme lealdade cristã de 
i.'lumeraveis catolicos alemães que 
resistiram á incansavel persegui
ção nazista a Igreja, assim como 
seria injusto esquecer o heroísmo 
dos poloneses durante a RUblevação 
<ie Varsovia ou a coragem inque
brantavel dos defensores de Malta. 
porem, a oposição catolica aos na
zistas se manifestou atraz das li
nhas ele batalha e um mundo in
diferente so repara nos que estão 
ua primeira fila. Em face da vito
ria gLoriosa dos aliados, a Igr~ja 
Catolica desaparece no quadro obs
curo de um mundo turbulento de 
poot-guerra. sem que ninguem Ih~ 
dedique a minima atenção. Ela e 
o "soldado desconhecido". desta 
guerra .. E se -sua· existencia depen
desse da atenção a Ela dispensa
da pelos "Cinco Grandes". poderia 
ter morrido e estar enterrada ha 
muit-0 temro. 

Se a Igreja Catolica foi na Alr. 
manha a união força capaz de le· 
vantar um forte baluarte de resis-

NOTA INTERNACIONAL 

NOVO 

ocncia ás armas nazistas de ter
ror, força e propaganda mentirosa, 
é porque as arm:!6 da opressão po
aem somente golrear os muros de 
de-fesa tradicionais. Não podem al
cançar suas reservas espirituais. 
Em 1941 todas a 5 organizações ca-
1,c,licas tinham sido dissolvidas. A 
eGuca,cão catolica tinha sido ;i.boli
<la. A imprensa catolica estava 
condenada a-0 silencio. As cas::i,s re
ligiosas, os seminarios e até algu
mas Igrejas catolicas haviam sido 
confiscados e utilizados para outros 
fins. MilharC!S de Sacerdotes e 
leigos de todas as idades e seto
res da vida foram encarcerados e 
em alguns casos torturados e mor
tos, porque fizeram ver claramente 
a.os nazistas que não tinham in~~
cão de atraiçoar a seu chefe D1v1-
no em favor de uma egomaniaco 
idolatra. 

A espada foi desmbainhada. E du 
rante toda a luta contra os nazis

' tas os soldados de Cristo não perde
ram a fé na força transcendente 
do espirito. 

MUNICH? 
Seja para completar ou seja para cobrir as deficiencias de 

seu novo· plano quinquenal, os russos, desde que terminou a 
guerra, têm espoliado todos os paises por eles ocupados, quer 
inimigos quer aliados. Começou com a retirada da maquinaria. 
das fabricas alemãs. O fato desta requisição ter-se iniciado 
antes de qualquer tratado ou estudo sobre as reparações de 
guer~a da Alemanha, provocou protestos. Novos telegramas, ~o 
entanto davam noticia de idenficas "requisições" de material 
fabril n~ Polonia. Aí o caso já era mais grave: não se tratava 
de castigar um inimigo mas de empobrecer ainda mais um alia
do; nos documentarios que presentemente estão sendo levados 
em nossos cinemas, podemos presenciar a mais escandalosa das 
"requisições para reparação dos danos da guerra", isto é. a reti
rada de todas as maquinas das fabricas do grande centro in
dustrial chinês de Mukden. E com que pretexto? De reparar os 
prejuizos que alguns poucos dias de guerra causaram á Russia. 
(Convem notar nesses filmes o quartel general russo. o qual 
está ornamentado co~ um gigantesco retrato de Stalin entre 
as asas de uma aguia, um método de exibição e propaganda 
tipicamente nazista). Houve protestos da parte da China. EE. 
UU. e Inglaterra. Mas o caso foi esquecido. 

Um telegrama da "Reuters" do dia 4 pp. afirma que os 
círculos politicos de Nova York esperam "que o Irã faça con· 
cessões petrolíferas aos EE. UU. e á União Sovietica, desde que 
esta deixe de imiscuir-se nos assuntos internos do Irã e cumpra 

com suas promessas". 
Invertendo os termos desta condicional teriamos que a 

u. R. s. S. só retiraria suas tropas do Irã se esse lhe fizesse con
cessões petrolíferas. Comparemos essa condição com as pro• 
postas russas do dia 24 ao governo do Irã e agora reveladas na 
resposta do Irã ao Conselho de Segurança da O. N. U.: "O em• 
baixador sovietico visitou o primeiro ministro do Irã e lhe en
tregou três notas. A primeira anunciava que a retirada do Exer· 
cito Vermelho do· Irã -.e iniciava naquela data e duraria cinco ou 
seis semanas"; (o exercito alemão levou o mesmo tempo para 
invadir um país muito maior, como a Polonia, e o exercito russo 
levou dias para ocupar a metade da mesma, sendo que ambos 
tinham pela frente um exercito combatendo). "Na segunda 
nota era tratada a criação de uma corporação mista russo-ira
niana para a exploração do petroleo". A terceira nota "se re
feria ao Azerbaidjan e sugeria que se criasse um governo auto

nomo para esta provincia". 
E' fato que o embaixador sovietico e subsequentemente a 

nota do governo de Moscou afirmaram que as duas propostas 
russas não estavam condicionadas. mas qualquer pessoa de· bom· 
senso verificará exatamente o contrario. 

Infelizmente a O. N. U. aceitou essas afirmações russas e en
cerrou o caso russo-iraniano. Muito possivelmente só aceitou 
para sobreviver ac> "pior temporal de sua historia". como foi 
elassüicado esse caso. Mas se um tratado petrolífero russo
iraniano for assinado, P-omo o leva -a crer . o telegrama da "Reu
ter.;" acima citado. o Azerbaidjan for declarado "autonomo". e 
alem de tudo a Russia obtiver um porto no '.iolfo Persi<'o. e tudo 
isso antes do dia 6 de maio. dia em que deverá ·estar terminada 
a ~ea•.o das tropas russas, então estaremos diante de um 

~ ~ autentico ''Munich". A. L. 

Einstein dá testemunho desta po
sição, em sua declaração sobre a. 
revolução nazista da Alemanha: 

"Só a Igreja se opoz firmemen
te á oo.mpanha de Hitler para su
primir a verdade. Nunca antes 
tive interesse esPecial pela Igreja, 
porem agora sinto grande afeto 
e admiração por ela porque so a. 
Igreja teve o valor e a perscveran
c:a de defender a verdade intelec
tua1 e a liberdade moral. Vejo-me 
obrigado a confessár que o que 
antes desprezava, tenho agora de 
elogiar sem reservas". 

A RESISTENCIA 
O exito da resistencia catolica 

na Aloonanha dependia essencial· 
mente dos esforços coordenados 
cios leigos unidOs com os Sacerdo
tes nos ataques contra os nazistas. 
Citamos alguns dos modos com 
que foi alcançado esse fim: 

APézar ele que logo em 1936 foi 
proibido imPrimir e difundir as 
F.nciclicas Papaes e os sermões dos 
Bispos e do Clero, quando uns e 
outros estavam contra o regimém 
nazista. eles foram logo difundidos 
em forma de folhetos por toda a 
p!trte. Na maioria dos casos, a 
ciistribuição estava a cargo de men
sageir0s especiais, Sacerdotes de 
confiança e leigos, que mantiveram 
nm ..... serviço de comunicações entre 
as .i:--aroquias e em alguns casos en
tre as Dioceses. Havia sacerdotes 
oue não temiam visitar abertamen
te a seus paroquian0s para dar-lhes 
<linheiro, · conselhos e informações 
utels referentes ás atividades na
zistas. 

Qa problemas familiarei!, como 
por exemplo, a educação cristã das 
c:-lanças, foram discutidos a meu
do por P-les com os paroquianos, 
(' as visitas terminaram com as 
r~P.dotâs maL!.o novas contra o par
h1o nazista. Os catoncos astutos, 
rP.reberam instruções para desco
r,.lr explorar os pontos vulneraveis 
T>n armadura mental de seus opres
sores. 

A LUTA ESPffiITUAL 
Recordamos que estes catolicos 

houebrantaveis não . Perderam um 
M momento a fé na providencia de 
í'"1ls. durante os ded anos em que 
r""lst.iram á campanha nazista 
rrintra a IgreJa. O Papa o d,emons
t,.ou em sua Mensagem "Nell'acco
diere", de junho· de 1945. Sua 
P~ntidade fala de "milhões de ca
t0Hco~ ~·alentes" que "se reuniram 
cm volta de seu clero para a iuda -
10 incessantemente na adaptação dO 
?tv•stolaõo ás necessidade<> e cir
rur.stancias". Pacientes e firmes até 
e, fim. enfrent.a~am as forças da 
hlasfemia. e vangloria com as ar
mas da f,; da oracão e d~ conduta 
" educaç:i.o inequivocamente cato
licM. 

Em multas Paroquias as me
lhore~ senhoras catol!caa recebe
ram dos Revmos. Parocos as ins
ti-uçÕ(>/; nece,,sarias para preparar 
< 0 U1' filh<>s Para a. Primeira con
fissão e comunhão. Não• só lhes 
foi dada a informação elo que de
viam ensinar. mas tambem, como 
deviam ensinar seus fiJ.hos. Ainda 
oue fosse difícil acomodar vinte e 
n0ucas senhoras em sua casa, 
~.ompre foi Possível prelecionar ee
tas senhoras. Nestas reuniões fo
ram discutidos o.. Pontos ma!P im
nortant.f' dos problemas e dificul
dades diarias. Apezar dos riscos, 
t'r; moGos catolicoa, operarios das 
fabricas. estu11antes em busca de 
.-!rerão esniritual, procuravam ha
bitações. na proximidades da casa 
paroquhl. Uma vez na casa paro
cmial. ~ueciaI_n que faziam par
t.P do "Terceiro Reich" e trocavam 
livremente suas opiniões sobre as 
nec,,s~inadea morais e materiais da 
Alem~T\ha. 

- A ·OBRA DOS PRISIONEIROS 
Tambem é imryortante recordar 

c:ue os catoliC'os alemães. clemons
haram uma granile caridade c1;e
ti\ uarR com ,i.nueles que cRlram 
nri~ioneiros. "Temoigna,i;e Chré
HpTl'l" em ~eu numero 1.º de 
.iunho, elogia sua bondadP para 
C<''Yl "~ nrisi<'>neiros francesês: 

f "niá.rfa-npnt.., nos chep.-am mais 
tF-~temunbo~ dp;;ta ordPm. A~ll"\lna 

( ~ão COIDOVPÓOrPS. ~ão fat0<, OUe não 

1 
~f· ilemon~tram afeicilo. ~enão tam
bem herolsmo, e um amor mais l forte qup " m 0 d,, /la rnortp . . Mui
tos a.lemi'íe,, ;i,,..,onstrRm nu" R fra-
ternidade çatolira.. l>-Q seculo 1CX-

Para a proxima estação l 
AS PRIMEIRAS NOVIDADES EM 

'fECIDOS 
DE LÃ 

ROMAIN de lã poro toilleur ou vestidos 
leves, meia estação, côres sobrios e deli
cados tons de pastel. ., 

Larg. 1,40. Metro .••••••••• Cr$ 175,oo 
' 

CHEVIOT xadrez, largos desenhos de CÔ• 
res combinadas, para cqsacos, saias e para 
vestuarios de crianças. 

Larg. 1,40. Metro •••••••••• Cr$ 138,oo 

JERSEY de lã, artigo importado, côres uni• 
das verde-bandeira, cinza-prata, arnarelo, 
celeste, azul-royal, marron, preto e mà• 
rinho. 

Larg. 1,25. Metro .••••••••• Cr$ 230,oo 

DUVETINE de lã especialmente indicada 
,;. para manteaux, cores: preto, marinho, 

marron, verde-escuro e bordeaux. Nossa 
recente importação. 

i 

Larg. 1,30. Metro •••.••••••• Cr$ 320,oo 

CASA ANGLO BRASILF,lRA 

o novo Cardial polonês 
Antes da guerra a polonia pos

suia dois Cardeais. Um era o Car
deal Hlond, Arc'ebispo de Gniez
no, Primaz da Polonla, outro o 
Cardeal A. Kakowski, Arcebispo 
de Varsovia, falecido em 1930. 
Agora o Santo Padre nomeou um 
segundo Cardeal polonês, Monse-

como no primeiro, é algo mais que 
uma fr~.e vazia ..• Jamais esque
ceremos". 

Os Sacerdotes Católicos, pagaram 
com a vida a sua dedicação, levan
do santos Sacramentos aos prisio
neiro~. As crianças levaram a0s 
Prisioneiros pequc,nos pacotes com 

cigarros e remedios. OS. deportados 
da Polonia, da RUSsia, da França e 
da Italia, costumavam reunir o 
pouco que lhes sobrava, com esmo
las dadas pelos catolicos aJ.emãee. 
para que os parocos . distribuis
sem entre JS ma.is necessitados. 
Ainda que fosse considerado falta 
grave, os católic0s alemães se quo
tizavam, para auxiliar os famin
tos vit1mati. de espoliações nazis
tas 

Si os sofrimentos . futuros da hu
man1d ade forem · aliviados, está 
lição deverá ser ensinada em todo 
o mundo â luz da verdade criBtã. De 
oertoe jovens soldados catlólicos 
alemães obtiveram-se a,s seguintes 1 

declarações: "Não morremos pela 
gloria de uma Alemanha maior. 
Morremos em penitenciados Peca
d0g de nossoe antew,ssa.dos, de 
nossos pais e no~". ' . .. 

\ 

nhor Adam Sapieha, Arcebispo• 
Principe de Cracovia. 

Monsenhor Sapieha é, no Sagra
dQ Colegio, um dos membros mais 
idosos, pois nasceu em 1867. Foi 
eleito Bispo em 1911, e foi no
meado Arcebispo de Cracovia em 
1925. Dura1;1te a ultima guerra. o 
Cardeal Sapieha viveu tempos mui.: 
to diticels, enquanto Hans Frank, 
que agora se acha perante seus 
juizes em Nuremberg, governou 
Cracovia e toda . a Polonia em rio
me de Hitler. Frank morava no 
Wawelv, antigo castelo dos_reis da 
Polónia, 0 a Catedral que forma 
parte do castelo, foi fechada pelos 
alemães. Muitas vezes Frank quis 
obrigar ao Arcebispo Sapieha a 
colaborar com os á.J.emães, porem 
todos os seus esforços fracassa
ram. Nem os pedidos cortezes nem 
as ameaças puderam romper a 
vontade do venerando Prelado. 
Quando em janeiro de 1945 come
çou a ocupação da Polonià pelos 
sovieticos, Monsenhor Sapieha te
ve que opor-se de novo a pressão 
p;,r estes exercida. O Arcebispo se 
n.:igou a trasladar-se para Moscou. 
<·nele três potencias se esforçaram 
p.srn. subjugar a Polonia a um go
:verno comunista bem como não 
q" • ,_. 3. nife.stai:-~ .Q2ntp 9. J:OVW• 

liit@il«i~. . . 



~~~~~~~~~~=~~===~-·~=~~==~========~ 

1 Dlret.or : 1 1 Diretor-Gerente : 1 
ANQ XIX Plinio Corrêa de OBnlla São Paulo, 1~ de Abril de 1946 Francisco Monteiro Machado NUM._ 714, 

"C~ega~a ~or fim a ~ora extrema ~o sacrifício ... ,, 
O "Legiooario" tem ~entuado 

eiim msisteocia que o catolico Dão 
pode sed socia&ta. Ha para isto 
uma tazão d.e ordem doutrina.ria. 
E' qué nenhuma divisa doutrinaria 
séria e· nítida existe entre o socia-
1:smo e o comu:iismo. E uma razão 
disciplinar: na F..ncicl:ca. ."Duadra
gesimo· Anno", o Sumo -Pontífice 
Pio VI declarou que socialisi;no e 
Catlicismo são coisas incompati
veis; e condenou não somente a 
doutrina socialista. mas a propria 

Piedosas 
crucif ix,ão 

meditacões sobre a Paixão·- -, . A 

palavra "socialismo". · 
Agora, o Co:igress0 do Partido 

Socialista, reunido. na Italia, vem 
provar claramente até que ponto 
foi acertada a atitude do grande 
P1o XI. 

O Partido Socialista italiano -
um dos três grandes partidos que 
compõem a coligação governamen
tal lia Italla - está dividido em 
duas correntes uma das quªüi de
seja uma aproximação· com os co
mu:iistas, e a outra.. pelo contrario_ 
wn alheamento; ~ · - -. 

Na primeira sessão do Congresso 
pre·sell:tes os d<!legados socialistas, 
de toda ltalia, algwis milhares ao 
iodo, C"representantes dos Partidos 
Socialistas de quasi todas as nações 
europeias, sobe á tri'.:-una o sr. 
Pietro Neni,_que por seu alto cargo 
no governo italiaêlo - ele é vice
presidente do Conselho de Minis
tros - e por suá imensa influencia 
no Partido, é autenticamente uma 
das· figuras mais represe:itatisvas' 
do socialismo na peninsuJa. 

Oorador. se propõe abordar O te
ma das relações entre socialistas e 
comunistas, e. opta claramente pe!a 
colaboração com os s·oviets. E que 
razã~ dá?. O que é o socialismo, na 
palavra. deste porta~vOz sem duvi
da. '.lti;lt~)l:~:ido? Qµe ''. socialista . e 
. '· :···_.(C<:>~ttriua na 2ª pag.) 

Os sermões do grande e ,Yau
doso D. Duarte são um inanan
cial 'i11ea:gotacel de piedacte e 
doutrina. PubUcamos hoje as 
bel·issimas considerações . com . 
que o eloquente Prelado encer
?'ou em, mm. o seu momtmen,tql 
,Yermão sobre a Paixão drJ .Vrn'f<> 
Senhor ,Jesus Cr{yto. 

* . Chegados ao alto do Calvário, 
.. :,dispuseram-se os · preparati·i:os 
)pàra a crucifixão. 

Ao chegar a este passo 'da 
· Paixão, o Evangelho é de um,· 
laconl,smo singular e estranlw. 
Duas pala1,-ras apenas: 'Orud Ji
rcerunt eum! Crucificaram-no! 

E' que essas duas· palavras 
dizem tudo o que de mais hor
rivel 'podia imaginar o prazer 
do homem pelo sangue do ho-

. mem esse deleitar-se 1uY sofri-
mento àlheio, que é o traço · 
mais aviltante da '/Jestialidade \ 
humana. Disse Apuleio. que o 

· suplicio da cruz ·era a ultima,· 
j)_àlavra i!g, Jiumi~hação: ~ do 18f!; 

frimento. _, Extremq,_pQ.fW:_4,, ... ljL 

ó ABANDONO flNAL 
Fez-se ao redor da cruz um profundo silencio .. Todos se 

retiraram de regresso à cidade. O Salvador, crucificado,' 
era presa de sofrimentos indiziveis; sentindo-se completa-
ment.e só, abandonado. Voltou-se para seu Pai celeste, e 
lhe ofereceu, pelos inimigos, seu amor e orações. Como du
rant.e sua, Eaixão, repetia as passagens dos Salmos, confor
me iam ten,do n'Ele a sua realização. Os anjos o rodeavam. 
:E quando as trevas chegaram ao maximo, quando a angus-

. :tüi:; oprimindo os coraçõe.s, tudo enchia daquele silencio, eu 
·vi a Jesus, só, e sem consolo, padecendo no meio de tantas 
penas, o que sofre quem num infortunio completo, se encon
trá abandonado, privado de todo consolo humano e divino; 
como. quando a fé, a esperança e a caridade, separadas de 
tudo, sem· apoio algum, sem luz, atravessam nuas, despo
jadas. o duro. deserto da prova; obrigadas a sustentar-se por 
Ili mesmas, acompanhadas por angustias mortais. 

· Por estes sofrimentos de sria agonia, Jesus nos mereeeu 
a força com que possamos viver .v.alentemente unidos a sua 
cruz; unindo-nos em nosso abandono aos meritos de seu 
tbandono; e a&µm quando nos vemos redutldos a dor ex-

. . ' 
crema dà ultima hora, quando. vemos romper-se a nosso re-
dor tudo. o que nos une <:om · a vida, com o mundo, com a 
natureza, COJU tudo o que nos rodeia; quando inclusive ces
samos de ver as perspectivas que desta vida se abrem para 
n(>s na outra, Jesus, por seus sofrimentos, nos dá a graça 
de que possamos padecer vitoriosamente este dificil transe 
ila separaçã_o definitiva: porque Ele ofereceu suas dores, sua 
pobreza, seus tormentos, sua separação, por nós, pobres pe. 
ca.dores afim de que unidos com Ele no corpo da Santa 
Igreja, não tenhamos que temer a desesperação da morte, 
qu~ndo tudo se escurece para nós, deixa-nos sem luz e sem 
consolo. 

. Desditaidos de nós se tivessemos que atravessar sós, sem 
companhia, o deserto dessa noite terrivel ! Porem Jesus 
Cristo encheu o abismo espantoso de nosso abandono com , 
o abandono que, dentro e fora de si mesmo, padeceu na cruz 
por nós; e assim os cristãos, se o quiserem, podem estar 
seguros de não achar-se sós jamais: nem sequer no aban
dono da morte· e de sua obscuridade desconsolada. Porque 
nij.o ha para os cristãos, nem deserto, nem solidão, nem 
abandono, nem desesperação nos ultimos momentos da ago
nia, quando Jesus, que é a luz, a verdade e a vida, chega 
derramando suas bençãos sobre o caminho tenebrosos ven_. 
cendo os terrores a<>· a.bismO. com sua cruz coloca.da no meio 
~~ 

- A soledade de Nossa Senhora 

·uo sepultamento" 

Cícero, com ser pagão e roma
na, 71,(/,0 admitia 'a palavra cruz 
foss.e pronunciada seq_u~ em 
umá cidade li1,-re -- nomen ip-
sum' crucis absit. 1 

* * * 
Como quer que pensem os ar-

tistas, não é provavel · que a 
cruz excedes.~e de muito à e.~ta
tura. de um homem,, dificulta11,
do inutilmente a dcl.icada- ceri
monia da sua exaltaçcio. Amar
rado com duras -cordas ou f~
(IJado ·por meio de longos cravos 
oze pregos, que aumentavam a.y 
torturas do paciente, permane· 
eia o 'crucificado á beira de uma 
estrada, exposto aos in.mltos 
dos viandantes, enquanto 08 

animais ferozes, mais 'humanos 
do que O.'/ homens, acaso lhe não 
apressavam a morte, devoran-· 
do-lhe as entranhas. , ••• 

Trespassados os pés e as 
mãos, forman-do chagas hcdfon
das, ~ facil imaginar o sofri--

NOMERO AVULSO 

CR.$ 0,40 

tal sorte que os crucificados de 
mais robusta compleü;ão 86 t,i. 
nham a morrer extewuadog pela 
fome. 

O pensamento cruel que 'f)fe: 
siitia · a este genero de supl-ici4 
era,. _'principalmente, a nwrte 
afrontosa, a humilhação etctrc
ma. 'Eis vorque costumava mi· 
ni.<Jtrar-se ao condenado certa 
mistura de fel e vinagre, ou an
tes de mirra e vinho forte e ge
neroso, que produzmdo-lke u,m{J 

espeeie 'de embria_quês e sono·· 
lencia, prolongQll)a-lhe a vida 
aumentando-lhe a capacidade 
de sofrimmto. 

Mas havia uma dor que t4»
mosamente sobrevivia a instffl·· 
sibilida!l,e fisica: f]ra a afronta, 
ti ·vergonha do suplicio. Reser· 
vaito aos escravos. e ba,nduw. 
de marca - conclue pie<lOM 
autor - ele 'punJia na fronte 
do 'condenado um estigma de 
des1wnra. Maldito de D&US e 

,d-Os ~homens - mal,edwtus qui 
penfJ,f.t in ligno - Mda lh-e 
r~sft;t~ 'da.· dignúlade humaM. 

, .• .Tµilo era perrwitid-0, contra · a, 
: :. ·sua agonia, emceto a comp~ 

.. que s'e. figuràm . . int>[)!>rtu,us e 

Quadro de Fra. Angelico 

menta que lhe advinha ·da cil'· _ 
cula,:ão do 'sangue profunda-· 
mente alterada •. Mas a atroci
dade particular deste· suplicio, 
dizem os a.atores que estava na -
possibilidad,e de permanecer ·o. 
paciente três ou quatro dias · 1 
nesse martirio inominavel; de. 

quase digna ~ cen.sura. 
JjJ o miseravel. assim, perm,1· 

necia tempo esquecido, ~ 
gritos 'a (fUe só respondiam 
doesto_s. Indiferentes ori hostu, 
passavam os via,nàan,tu. ~ 
lhe dirigia · uma 'f)1'ag(t,, que,,c 
lhe atirava . uma 'pedra. E t.u 
horas passaca,,m,. E a noite de .. 
eia pa,;orosa. E o martirw ae 
prolongaw, intermma.vel. 'l!J a 
morte não vinha. JlJ. (JfJallÚ.lo a 
sol se levantava , no lwrizonte, 
ele aki estava ainda, lvioo Jtmt,
pre, sempre S<Jfrendo, omaldi· 
,:oado e amalãiçoanà-0. 

Tal era o suplicio 'que os noa
sos pecados maia do que a mal· 
daàe doa homens, reserva'V(l, oo 
Filho imaculado de 'Maria Sa111-

<conc1ue. na 2.• pãg.) 

Ao pé da.Cruz 
Fortaleza de Nossa Senhora 

Talvez por não haver na arte 
humana maneira de- representar a 
dor. da Santissima Virgem, jã, no · 
encontro da via da amargura, jâ 
no Calvario, alguns artistas repre
sentaram Nossa Senhora desmaiada 
e caida. Menos desculpavel é ain
da que a descrevam assim alguns 
escritores, querendo exagerar sua 
dor á custa de sua fortaleza. Fun
daram-se para isso já em teste
munhos apo~rifos a'tribi.iidos a ai• 
guns Santos Padres, como Santo 
Anselmo e Sã.o Bernardo, que di
zem exatamente ·ó contrario em 
suas obras autenticas, já em reve• 
lações particulares, como as de 
Santa Drigida e Ana Catarina Em
merich, que o sã.o tambem a_pocrt
fas neste ponto, ou mar entendidas 
pelas videntes. Nada valem as. re
velações quando vão contra a teo-

. logia, a tradição . e o Evangelho, 
Mliit~ ~ 9o~irario0 41a ~ :V•ae-

ravel Agreda: "A Rainha das Vir
tudes esteve invicta. e seu magna
nimo coração com o maximo da 
dor acima de todo discurso huma
no, nunca desfaleceu nem dee
maiou; não padeceu as impertet-

ções dos desalentos e deliquios doe 
outros. Em tudo foi prudentisslma. 

CConciue na 7.ª pag.) 

Na 4.a página 

Pastoral do E~o. 
Revmo~ Sr. Bispo de 

s rilg~ 
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é. DE,!ROTA DOS l}IVORCISTAS 
Grnça.~ a Deu,;, a iwlissolubili

d.Mc m;;.trimoniaj está gar'lntiJa, 
segundo tudo indica, no I:rasil e 
.será consagra,:;,, 1:0 texto ron,tittt
cional que e;e elabora. E não só o 
espectro do divo:·cio será afastauo 
mrü:s uma vez _dos hres b:·asileiros, 
como tamlxm Sl'r:i.o expliciLamcnte 
vOO:~as certas artin,1anhas que 
con-01a-m, quanto possível, 0 insti
tuto da familia indi~soluveI. Nin
guem ignora que o veneno do di
vorcio vinha sendo in~tilaao pau
latinamente, através de medidas ju
rídicas e sociai,s que, sob a.sPecto 
de hum.aµitaps:mc, brechavam · e 
~sh911ravam profundamente a fa-
1Yeflia bramleira. Chocava intensa
mente a conssciencia catolica na
cional esm orientw:ão SP.guida pelo 
ultimo governo. QU<', :sob tantos ou
tros aspectos. f>e mostrava tão 
c.~rdial oom a Igreja catolica. Mas 
na.o se pode negar que o direito de 
1·acon.hecimento de filhos de de><
ou:ta<lo.,. a instituição da fi"·ura 
.ii.;ri,tica da "companbeirn", eº ou
trv.s meqhln.s semdrui,nte.,, consti
tuiam con.stant;es motivos de · es
~ndalo para o povo c2.tolico. QUé 
,,fa. o laço sacrossanto do matri
mnnio n?gado. sen{\.o teóricamente, 
ao menDR na pratica. A sacralidarle 
do matruµonio é a pedra angular 
ela soci:>dadc cristã e é um destes 
l'nntos QUP majs ardentemente in
cltam o zelo dOs catolicos. 

Felizmente. a nova ('onstituiçií.o 
fr.'i vechr, cxnrPssarnente. tais sub
t.-11't1~ios. A in<lissolubilith,1e ma
trimonial ~rá garanti,la em tO<la a 
sua plenitude. com todas as conse
quencias log-icns que dela çlcrorrem 
ruanto a filiação e as uniões i1egi
tunas. Estas consequencias ·si<'r:'io 
por vezes dolnI'OSBs? Culpem-se os 
verda<lclros culpa.elos. tratemos com 
Pkilane as suas vitimas. mas não 
profanemos o oue é sagrado. não 
deit1?mos ao chfio o rme é elevado, 
t,ara halxa.·lo ao nível das mlse
rlas humami.s. Com isto, os ho
mens oo teriam a perder. pois com 
.esta conspurcação dos valores no
bres não mais encontrariam pon
to; de ltl)Oio sobre os quais se er• 
)i:"Uerem no~te: a humanldaJie 
:ja.,zerla perpetua.mente Por terra. 
Ró mesmo os {fÚe não são cap[)Jl.es 
de ver nas de!icac'kv3 re1a,:ões fa
miliar&; senão o lsclo puramente 
mate~ uchn.m que a familia. nll 
acePça,n espirltu::ll e cristã da pala
vra. n1lo pn.n'i de uma invf'n()ão 
ffl'bftrar!:i. e artüicjal. E. port.=to. 
., allf' nl<:tinmte as 11'1iãffi lf'P.itlmn>t 
das ileritlmae. a filia~ão Jev.ltlma 
rl:i. Ilf>!ntimfl. siio apenas °"' -:ótmlos 
bnnos~"'. artificialmente Pelos ho
men.<;. Para elt>s, não ha qualquer 
dl1erençá ~~cja7 mtre a promJ&.. 
Cl'id'a<le e o tn,'ltrimoni0 indissolu• 
n>l: tu11-o é méra <!Ónvenção. Po-

. 1rem. para O<; cme vêm na. indisso
\/nhil!,larle mrmimonial uma reaU
Ja&, cravada no mais profundo da. 

.. ,,atureza humn.na. · não ro. uma rea-
1!'1-sll'le c:on"fi11füta lPeiri tpropr!o 
~<:. lmvei~ ,,entpfe uma dlstin
(!§.o inàelevel P.ntre 1'i1iacão e união 
.IP.mtimas ou pemtimas, aueiram ou 
não queiram os homens dar-lhes 
ta.is nomes. A oo!~ rer~ assim. in
MJ)enclffi'!te dó eoncelt.o que delas 
~ tenha, E s qualidaa~ ,le filho ile
Mttmo reri mrut irlf~cidaõe tãõ 
!r-repa.ra.vel crirrio a cemreh-a tle nas
efmento. ~ad!i aãmnta «ttgn.mos ao 
~ô de nascen~ Qtte e~ vê. se ele 
ô-e :!':>to não e~. Na.da adian
ta ó1gmnoo ao flegif.fmo que ele é
leglt.1mo; ist.<> não o tmnarJ tal. 'A 
~- 'Pfeêmde . geri uma. ~ 
I!<> m<>nfirn. 
. ÇQlltuuo, os que amam a. menti· 
ra e vivem-~ mentirn, se en!ure
eem no momeíito porque vêm mais 
llma v~ fr\lstrados seus es!orçoe 
ci-,!m1no.sos. Na S<Ua i,mpotencia, se 
enraivecen1, :p.e.r<lem a cabeça e 
e.Jmeçam a proferir insultos. E, co
Z?lO ao, J,lfe<Jtãgio ir\contrastavel da 
Jp:rrja Çat,çilil'a é Cf\le se deve a 
m'lnut.en~ão da indissolub!lldade 
l.".!U todi\ a extensão no Brnsll, con
tra a Igreja é qUe estes mesqui-
111,oc irLult4S se dfrigen1 ue prefe-· 
nr,ci.a, E' o caso do snr. Maurlcio 
d-2 ~/l:rdeii:os. Ha muito' deixamos 
de J,:,,,:ir cm consideração os seus 
e:"Crlt,OA, meros amontoados de pre
conceitos e pscuclo-ciencia. Porem. 
agora este iníeliz teve a audac!a 
inaudita de vomitar contra· a Igre
ja a sua bílis envenenada. Não va
mos díseutir suas razões de palha, 
:Q<,dr. mais do que um rosario de 
inveraa<les clamorosas. Não !remos 
di~<mt.ir C('ffi in~n~atos. cuja i.n -
sr :l<;ate7, chega. ao sumo ridículo de 
opor a cruddad,e da Ig1·ej9, ao ca
tolicl,,.mo do ex-ministro do trab,,
lho, o qual Sõ6'ia mais humano, 
mais cristão, mais cato1.ico do que 
a propría Ig-rejà por ter P0·3to em 
vi~or medida:s tendentrs a am~ni
zi,..- '> M"'or rlR indi,,0lubi1idn,Je l•::\
trlm,,nlal, com· ·suas inexoravei,s 
cunsequencia,;. · 

O snr. Mauricio ele Medeiros 
~1-~ rle se convencer de que an
d!l cta.ndp murros em faca de Pon
tl,. Certo ct,·~peitado já afi!'mcu 
tÍJe, ~te pais. Quem quiser ir 
,r diante deve "beijar o an,.Jão ,ia 

S.uit.a. ~e··. ora,:a.s a Deu.!> fa
to é 3-S'<inl. ,. ha de cont.lnuar a sê
!ó. F p.o:t~ pre,.tlglo nA,) é: grn.tui
t.•. 0 "()'l'-0 DOVo ~ !Lt'.,>5tmnm1 ..e
~·1brm n;1,~ B ,rw a ~ de seu 
F-·-dri0 ,,..-. ,i,. ~".tio a - ktnOn>nM.a. 
_..a,.,1H,u ,.,, ,.,-1_,s m,~. ~do• 
,, -~ ... ~ Jiav~ndoeo 4ü. 

;l.cal>Qu, ou não acabou a, qµ~stãp iranian·a·? 
t' 9 que ninguem poderia res1wnder aP certQ. 
Na ONU, a crise foi dada por r(•solvida. i\Ias 
a legitimidade d~sta sohif·ão. foi ci:mtestl!-(la por 
vozes tão a11~11rizaclas, ~ue ·a ppinão publipa 
ficou em sus1>cnso. O minstro do Exterior ela 
AqsiraHa 4emmci!m !l so!qçã,o com!> um:i. µurla. 
Alguns dos mais autorizados orgãos lonclrinos 
opinarall} P!l ,mesmo senH!l!>· l,)ll Irã, vêm prp
testos. prqeeclentes so~retudo (lo particlo con
servador. ~ste !}.lega 4HC a presença ele tropas 
russas em ierrftoriP iraniano IJ.ãQ ~ o unico 
meio de pressão internacional. A simples amea
ça de se re~etir a incursão sovietica já é de per 
si um espectro suficientemente apavorante, 
J>ara mov~r ew qualqµe1· direção a politica 1•xc 

ter:pa do Jrª. O trat:i.do russo-ipi,rii:,ulo foi as
sinado em uma atmosfera de conturbação pro
funda. Não era este o momento para obte1· do 
lri_i um consentimento que o 1111mdo inteiro jul
gasse realmente livre. E a prova de que não 
era livre o consentimento se poderia encontrar 
no proprio tratado, alegam os conservadores 
iranianas. Com efeito o tratado consag-ra a 
auionoq1ia qo Azerbaidjan. Perguntam eles: 
porque isto? O· que é ·9 A,zerbaidjan? Uma 
prpvinei,l p~rs:t:. Su.ca l,lU~0nQmia o que vem a. 
ser? Uma qqestão interna pe1-sa. Pm·que mo· 
tivo fi~ura no tratadc, esta 1;1utoiu~mia? Por
qµe a URS~ cl~sejª (!lei~ () -A~erb;i:icUa» seja ªu
ton«nno, P1>r~1~e ·est,a aiitonomia se estabelece
r.i? Porqµe a URSS e~:i~iu a claus~la desse 
tratado. LQgo. porque se resolve no sentido au
tonomista este problema interno iraniano? 
Porque a URSS assim o quer. E, no fhn deste 
raciocínio, oi. cqnserva4ore~ ira11ianos pergun~ 
tam: é faw então. qµe o Irã é uma nação li· 
vre, que re~qlvf.l com9 en~nde Qs seus proble· 
:uµilj1 in~1>~? Cotq9 é 9l,lvi9, só ha uma re.s
po~t4 PoW'1tµ: ni~. 

• • • 
O ambiente de. :qial·estar o.11e tudo isto cau• 

ls.i, a. decepção que a opinião mundial sen'te 
diante de tudo i,sto, se acentua por afirmações 
e atitudes realmente singul~res de certas po
tencias. Nós, brasileiros. pós que somos com 
nosso imenso territOJ,'io, u.osso imenso futuro, 
nossa população não pequena., entretanto clas
sificadoli na ONU de "pequena nação", nós não 
podemos de~ur de refletir ::;obre este assunto. 

Com efeito, para nós, o valor da ONU está. 
em que, como organismo ~ter11acional, é ca
paz de proteger o direit<> dos fracos. Se isto 
deixar de ser, se a ONU se transformar num 
e;spetaculo internacional e~ o.ue, mais ou me-
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1,os veladamente, os for~es impoqham suas de
cisões aos fracos, então não veremos mais nos 
lianws que nos lig·am ao organismo internacio
nal garantias, direít~s, laços fraternais, ma& ... 
algemas de es!)ravo.; E' esta a reaHdade, ~ só 
esta. 

ora, no "intermezzo" da qµcst}!o i,raniami, 
enquanto as tropas sovieticas ainda não aca~a
ram de ab:mµo11µ.r O teffit.Qrio I)~fS,l, e a ques
iã0 iraniana continµa na ordem do dia, o que 
vemos? Que os "Quatro Grandes" - feliz
mente a frqnça já ngµra nesw "Qµa.tuor" O'll

de pelo menos a latinidade e o mundo catolico 
têm uma representante - se reunirão em P.;irís 
para confabular. , 

o qµe vem :.,. ser ~l;ta reqnião qe grandes? 
Decidii:hls l>Qr eles, no mistedo d<>s gal)inet~s 
do Luxembourg as questões internacionais, do 
ql}e valerá o voto dos p~11tmos, ou soi-disa.nt 
pequenos? 

* * * 
Enquanto isto se dá, morre :tnelancoliç:;i o 

turbulentamente, coµio viveu, a Li~a. w,s N.a· 
cões de Genebra. A ONU está em plen_a ctjse, 
;Uq\lanto agoni7.u ~ua, antecessor~ ~enebr~a. 
Como fundo de pano p.i,ra a atual situação in
ternacional, ao lado da que~tão iraniana ainda 
fumegante, divisamos OUirOS probleDlaS, , J:Í es
t;,í. noticiado que a URSS teiµ reivindicações a. 
faz~r na Italia~ ou antes nas colonia.s italian\l,5. 
Que a UltSS não está contente com a solução 
- aliás excelente - µo caso grego. Que a 
URSS não quer aceitar as eleiç~ ja:p\niesas. 
'.l'udo isto, dará t;> qµc fa~Iar. E, para aµmentar 
a materia para brigà, está. o caso espan~ol, 

Não sei-ia intere.ssante qµe a ONlJ vç,lta.<:se 
. um pouco os t;>lhos para o ocaso de Qe11ebra, e 

pl'Ocurasse evitar em sua estrutura os Jn(;l(lmos 
erros que levaram i ru.hu o i,nstituto 01i~o da. 
prui de Versailles? 

Evidentemente siln. Mas JµUguem P~ 
nistÓ. 

A este proposHo, lembrawo-nos do Evange
lho: "Jerusa.Iem,, JerusaleJU, se tu, ao Dlenos 
soubesses quem te pode dar a paz!" Realnlen
te, como os judeus, temos a. Paz ~tre nós, e 
entre nós não ha paz. 

A Paz, nos tempos ele Cristo, era Cristo pre-
1ente. Hoje, a Paz é Pedr9. ~ o ~mndo con
temporaneo co!llpreendesse qlJ.e a ll,a e a ONU 
têm de ruir porque n.ão ~e fu:p.dam sobre a 
unica cohma, sobre a Pedra. sobre Pedro! 

Mas que espanto ha em que nições atei~,, 
pagãs ou protestarttes não vejam isto, se inu
meros catplicos parecem taµi.bem não sentir 
esta situaçãp? 

DE OLIVEIRA 
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eh d . f • · h t me sentir o bálsamo da 1t-u~ dqr, (( .... eua a por lffl a ora ex rema" iJ .)> ensina-me a okorar contigo. I11az 
a:c7o . de 'urna mãe por um filho que ·se inflam~ Q meu .coraç(ie>, (Conclusão da. 1.ª pâginll.) 

tissima. 

Onde çstava ela,? 
Chegada por Jfoi a ?wra C3J·· 

tremçi do sacrijiciQ, é Jesv,s -m
tei,raincnte d.esp(),ja,d,o (las suas 
restes, como a quem ,já na ten a 
uada lhe restava d~ seu. V en--

do-o assim de todo nú, a.diarL-
tct-se uma mulher e, tirando da 
cabeça um reu que <Linda lw1c 
se ven,era em AiJJ·l<L-Clwpeil(', 
dnge o corvo santis.simo -<h 
seu Filho adoravel. Era jJJarui! 

Por mais sa}J;guinar/o.~ qnt 
Jossem 'esses algozes, porfia.dos 
em mais degrad,ar a já de si tiio 
clecaida natureza humana, n<io 

ousaram ele8 opor-se á comprtt-

suas miserias. O nosso Povv sabe que 
o que se faz no Brasil para so'.!Ol'
rer su(l.s nece.ssic1ades, e é qi.\l\S\ e>.:
cl usivam!!nte pela Iirej~. contia 
isBO ~da valem as objurg(l,tOl'i::\s 
ae uns poucos, brm instalados nats 
Ca.ritàl'!- cu.ta pleda.de . pc.-l,;s ho~· 

JDen-11 nã.o passa de pretexto. para a 
~ÍU) ~ ~.1i81Qtml~W$, 

vai·a que, clwrando 'e aman4o, ·injeli::: e moribundo. 'l'a,nto p<,>-
de o sentimento materno ainda chegufl. por fim a, tornar-m6 

mesmo sobre o coração da,'l je
nrn. FJ ·esse respeito por lllaria 
Santíssima foi tMve.z a luz que 
iluminou ao centurião romano, 
convertendo-o para a fé cristã 
ainda 1ms agruras do Calvaria. 

A tradição é autorizada por 
S. Joao Damasceno, e eu con
fcs80 que me sentiria esma:qado 
diante clcssn cruz, se ali nao es
tite/.1,,~C e.~.sa Miie alquebrada e 
d olorosa, vor isso mesmo imen 
lia 111cnte boa e comvassit:a. 

rendo-me taml!em 'lfÚ, despi
do de qraça.s e d.e virtudes, SO· 

bra-me a esperança de que ela 
semvre me hn de 73roporei<m1u 
um n·n de al'nor e de nrrqieu 
dimcnto, cnm que me cubra di 
ante do eterno e ine.rm·ai:cl 
J ni:·. 

Sim, ó Jliic 8antissima, jont6 
de ,rnwr e d~ br:m.c'lade, - fa-i-

'. 

grato a quem, por mim ~a4e~ 
morte afron,tosa nQs · braços 
dessa cruz. 

Eia mater, jons a-moris, 
Me sent-ire mm doloris 
Fac, Ut' teoum lugeam. 
Fàc, ut arde,at cor meum ·. 
I n amando Ohristum Deum 
Ut sibi complaceam. 
Depois - eu vejo - no ho

ri.~onte sombrio 'devorado de 
olhares orliento.<1, - lentamen
te, a 1lOUCO e pouco, com pre-
CaUÇÕCS infinitas, se vai -alçan
do o lrmho sagrado. De pé. 
Pendente, coma u1na flor pur·· 
7mrca, braços pregados lpor q1to 
m7o castiguem, saliente o pe1to 
por oferecer--nos o coração, :_ 
,J e.n/8 lei:an tan d·o (t arn.ms,qurra,. 
da cabeça, su11lica '-Corn inefa1;,,/J 
r7 nçum: Perdoai-lhes, meu Pai,. 
7;orque nil.o .1abeui o que ja-
;::em!, .,. 

cqpumistl}S visà111 os mesmos fins 
pelos mesmo mctod~s" Que ''5•J,, 

cialismo deve contir,uar a ser um, 
partido· de class·e, m:Í.rxista, repe
lbdo to<lo refqrmis11~ci, ~o' e.g:\!)~r' 
guesamento." Foi o que· ll-Os il}io:r• 
mou o telegrafo. · · 

* * * Não sabemos o · q1,t!! flecidiJ;í. , 
Congresso, sobre a, éolaboraçãq en
tre socialistas e comunistas. .t\ 
questão não e só doutrinai-ia. En
frc g~põs 9~ ·P~Ãs~,Íµ!!nt 9~ · lil.1,tita 
afün: r~ões d_e r;i:r4m1 tªµçª p<;idem 
por veze~ Q~?açç,:ist;!);i~ · 4Y€1fou~ 
cola l;ipração ao f:n.!!µp:S.,. "pljl;>lica. 

Umª coisa, ·pore~. é p9ijtiva. 
Q1,talquer q~~ sejª resul_taji? qa. yO" 
tai;ã.c;>, o Sr. Fie4o Nt!tli, ~ wrta-
voz mzjs ~utorlzajp (,lo ~o Qi 
seu m,~ ~,Jto :tep;reseµ~~ . na~· 
funções ~Qyerµa~~t!l.{;(l. · p~ª co
mo ;[içou 4i,to, ~ ç ];>:µtWo W9 de
~utç,rar.í. · seµ, -pell.$ª1tl~fg. · Qual .. 
quer que s~i;i. ;i iç.QÇgQ ~t;i4a., ó sr~ 
Pietro Nerii continuará de.niro d~ 
Partido ,e· ~-- péµsaiÜ~~- conti'" 
nuará ª t~ um lug~ 1:\9 591:, ~ ladq 
q1,1içá de Çllµ"as ~éIJd~IJ,~, gi:ptro. 
dás fileiras soct:l,listas. · · ·' 

E' possi~ 41:le 1=@. rf?tul9. c:ont,c4 

Dh" ~ ~ · t~ivçJ. ~~ • 
que se}{l raçil,>naj e ~1~ çO'll/// 

fiar eµt ~ Jt~ .... ~$!:í.?: .. 

N~9 foj este o µnicg ~il.l~'" 
· to c_iue nos dei,t o E(!ngresso -d, Par. 

tido Sôclalista. Tªmbéí:il ~ ~ra 
· · so do sr. Harold Laski, se 'encon• 

tr? Ull1a ;;;fir.r;:1g'f?O prÇ~Ç)$~, Q fa"' 
mosg poli;i~o e prgfesi:ir J>rit~ 
01· a11tfs sélw-brit@iel>, 4~J?9j~ d~ 
ext~ar seus ainores idiliêios a .U.., 
R. S: ·$., tévé estª r~~: '"Re .. 
cOllhec=.o; que a ~e~lt'i~'? Rus4 

sa de i9I7 é 9 ~ior ~ ~~ ~lo d~ 
tçidos ac:an~bienws feglStTTl9:'?S Da; 
Eur()pa ~~gj,s ~ ~~I~çã,çi Fra,n .. 
eeza.'" 

Deb;etflos de lado o q1,1e pqqe ter; 
de sur:preendente ó eJggio de um 
movimento ch~lo de · cí-uelda.des 
monsb:ilosas, con.io. a· i(eyc;>luç~o de 
1917; o i:nassacr~ de ~4::91.\lt .II e: 
sua familia. em ]:l:l;:ateri~l?iirg, Q fu .. 
silame:ito de numeros9s gr~ç,s-du" 
q~es cujos corpos, f9ram, ~ iu,. 
cmara(l9s em uma floresta; tudi> 
isto· ê para Ô sr. LaskÍ cÓisa sem 
peso. e que .não 'imí;ede qÚe a. Re
volução de _1917 teriha sido o· mais 
belo ;i,conteeimelito da histe>ri:a eu"' 
ropefa. · · , 

Com certezii., o sr. Laski tão in, 
diferentes áo sangue Romano .. dosl 
monarquistas rus~qs se iriça todo 
e sente suas eµtr.;lnhas se çerrete• 
rem de horror e compaixãc;>, quando 
pensa nas vitimas da Inquisição. 
Dei~emos !;te lMo es4.1 ~.F-3di~ 
e w}ya~ws Q:S i;>lhos ~ asp~ d()U., 
u.-lnario da q1,t~stão. 

• • !! 

Por que motivo o sr. Lask.i " 
t.Hlt<\ b~J~a aas q1,tM ~ções, 
a Frimces~ e a· qe W~7? Qji~e ba 
de comuns entre '"las, J>ara 'q~ p06" 
sam ser postas nesta inestnà 1iDml. 
quasi como eta~ de 'QJJI, m.esmó ~~mº ~ 4.«r ~ ~ 

Não é preciso ser genio, pàn 
perceqer. Am.bas destrQnarij.m reii' 

sub-v~lieram ~s, de~ 
m.t4kçe~, ~~m ~!;$, .Aln
bas pi,rseguiram a I~ja., e nesta 
perseguiçí,io foram am't>as igualmelt' 
~e fe.gzes. O princ\pi<> í~~ezd:al 
de awl;las fo i~ste ~~SAlP odio ti 
qualquer desigualdad~ ~ qualquer 
nutoridade, cujo grito de gucfl'á: 
bem pocleria sel' "non ~~m" de 
Ludfer,, A R~)uç~Q. de 1917 fez 
contra a b~rgµe~a n,o t~c.mo eco" 
nomico, o que a Re~ução Fraace,. 
sa fez coxrtra a nobre~ llG terrend, 
politico.; A R~lw;~~ de l917 é o 
extravez;n:~1,enw <),a Revóluçi<;, Fran 
ceza, do tt?qeno. l)Oli·Uco pa,ra o ê-
conomico social. · · 

• • * 
Para n.4!!., Ç{l,{o\ic<>s, n;w,i. disto 

deycr~a se:\" novo, Leão XIII, nà 
famosa Encíclica "Parvenu á , la 
Vingth-Cinquéme Anêe", Já esta• 
belcceu; oom uma segurança de vis• 
ta sem, par, o nexo pro:fundo entre 
estas tres explosões diabolicas de 
que cada uma gerou a outra: a 
pseudo.Reforma Protestáote ~ 
Revolução Ft;<1,ncesa e Q CQmu.a.i.s;. 
~(). 

Disto tudo. devedamos ter c0• 
nhecimento. Mas infelizmente não 
é raro ver compendiQS de Historia 
G~ral, escrito poi; clttQ_l~cQs ou ader 
ta,do.s. em. colegios di.dgidos. por ca• 
tolicos, em qu.e a Revoluçã.o Fran" 
cesa faz o papel i:le inna especie de 
segtmda Redenção do. gene:i:o .hu• 
m,a_no; sem n_exo nenhum com ~ 
protestantismo n~ com o com,1ni~~ mo, . . .. ·. • 

\ 
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«Decreto injusto; insiDiuso e falso» 
INCISIVAS DECLARAÇÕES DO REVMO. CONEGO 
A. LEME MACHADO - COMO O CATEDRATICO DE 
E'cONOMIA POLITICA DO SEMINARIO CENTRAL 
CONSIDERA AS RESTRIÇõES A' ATIVIDADE CIVlCA 

DO CLERO ITALIANO 
Foi oi;>jetivo d~ interesse geral a 

l"gislação italiana que restringiu 
a,, atividades do Clero. 

Cont;J'a tal legislação, já se er
~u a voz aut,orizada do Sumo 
Ponimce. Infelismentc, entretanto, 
oo, resumos telegrafico8 da alocução 
pontüic~ !oram por demais su
cintos. 

Para. informação de nOsSOS lci
t.oree, transcrevemos, hoje a en-

. trevista concedida ao "Dia.rio da 
Noite", em que o R.vmo. sr. co
nego M~- Letne ~o. pro
f~ de Historia. da Igreja e de 
~ · Política no Seminario 
Centra,J do Il>iranga. focaliza os 
prlnei1la.is aspectos doutrlna,ri.o<! e 
)6 da.dos concretos do importante ~. 
~ O SNR- OPINAR SO· 
!lJtE A RECENTE LEI ITALIANA, 

RIWERENTE AO CLERO? 
.. A recente medida dO governo 

· !ta.lia.no s0bre o clero e a política, 
Jl()9 })rlnclplos que a. fundamentam. 
.iã foi examinada Pelo Santo Padre 

.PIO XXI, em sua ultma alocucão 
: lÍt«:r~m,il. Ccinvídado, pois, como 
!en.te de c.\epeia.5 Soclai:s do Semi-
~º Central do Ipira.nga, a opi· 
na.r sobre a aludida lei, é á luz des
ta. diretiva oficial da Igreja, que 

.. me apraz responder ás indaga,;õcs 
cio Di1µ1o $1. Noite, aprQVeitando a 
ocasião para exPor a doutrina ca
tolica sobre o momemtoso assun-tp". . . . . 

'QUAL A DIPRESSXO GERAL · 
. QUE LHE CAUSOU A l,EI? 

«p decye_t,o, como o eonhecemos 
. pelo µo~rio jo.rnallstico, aprc
sentasse-no.5 inju»to em sua gêne-

. ~- Wst:,orica, frisidioso na Hlla. for
mulação e falso na. sua estrutura. 
Poderia.mos acrescentar é anti-dc
moor&tico e facil instrumento de 
peri;;eguição contra a Igreja". 

('()R~TURA ALGU1\lA ATI
l'UDE ANTERIOR DO CLERO 
~O A TERIA . JUSTIFICADO? 

· "ll,'- de flagrante injustiça con
tra o l;)enemerito clero italiano, a 
_Qrl~~ deste decreto, de iniciativa 
dos esqu_erdistas, surgindo qual pre
vidéncia. aconselhada pelo suposto 
à.polo cl,é> clero ás. arbitrariedades do 
reginle fascista. Acusação injusta 1 
Basta lembrar a intimorata encí
clica de Pio XI "Noon abbiamo 
~". de 29-Vl-1931. POrtanto 
110 apogoo de Muss0lini, onde, nas 
f;l,iei;ita.çõe;;, m.inistraqas ao clero. 
oon(].enava severamente o ca.rater 

. tot;íJità.rio qo regime fascista. . A 
Vetcla<le é qi.ic, quando explod~m 

· ~ Itallil. M violentas persegu1çoos 
cont,r-a. CEI elementos anti-fascistas 
fOl'em eles oeultar-se justamente 
eni ~ do. clero catolico. o que 
~- a.cPP,tece.ria si este fo~e co
llhecido coqie> balu;,.rte do fascismo. 

. .. O i,roprio lider esquerdista, Pie
. :- .. ~ Neimi, deve a salvação de 8\ill 
· " · vidq ao fato de se hever refugia-do 

···. ém um convento religioso". 
• • 1 

MAS, A ~ NÃO, PARECJ<~-'TO
. LERANTE . EM RECONHECJ.~R AO 
crJmO UMA PARTE LEGITIMA? 

·, "Ná,o,. a,J,e,m <lc inju~to. o. deci·eto 
le,i é profUll~ente insi4Wso na 
ti~ formulação.. Camuflado da to
lerancia qe reconhecer ao clero. o 
poder de d&uwtna.r a'°5 fieis n~ ".i
~- espiritual, nega-lhe O cJ.u:e1to 
de os esclarecer sobre a. moralida
ôo dos ca,ndida.tos e partidos, como 

· si este esclarecimento r<:<Iundassc 
em fazer política. parlidaria. Con
cessão insidiosa em dar = pa,r-

te · essencial do direito, mas negar
lhe outra tambern Principal. As más 
iueias não e:i,;istem- apena.-; como 
que pairando no ar, ma,s existem 
i:,orque procedem de pessoas que as 
permitiram ou as propugnam. A de 
fesa essencial da verdade e do 
bem exige dos catolieos não acei
t.em as ideias más e não apoiem os 
seus corifeus. uma coisa supõe a 
outra. Ao clero. POis, no exercício 
de seu munus pastoral de ell,1Cidar 
as oo~icncias, cabendo d~viar os 
fieis da8 más doutrinas compete 
o.:tros.5im, impedir que os cristãos 
emt>restem seu apoio a candidatos 
-e partidos, portadores de princt • 
Pioo deletérios". 

~ QUE SEN'l'IDO CONSIDERA 
O SNR. FALSA A ESTRUTURA 

DA LEI? 

"Sim, o decreto é falso em sua 
estrutura. com efeito, uma socie
dade perfeita supõq autonom,ia no 
ambito q.e sua especifica finalida
de, Plena libc.rdade no uso dos 
meios necessarim; para atingir este 
fim. ora, a }zreja en1 seu gene
ro, é wna sOciedade perfeita, por 
direito divino. Port.a.nto, autunoma 
no, uso dos meios necet1Sa1·ios pai-a 

· conduz.ir o,; homens á salva<,;áo 
eti::rna, ma.s salvação que deve ,cr 
obtida na vida presente, tanto Pelo 
honesto comportamento na, viü.i, 
individual como social, na vida 
particular como publica. O cato
llco não d~ de ser c.1tolioo pelo 
fato de ser Pessoa publica; e, diz 
Pio XII, "os mandamentos de Deus 
são para todos os te.r:ren.os do em
p1·endimento humano". E', pois, 
um dever da Igreja fazer que 3i, mo
ral seja respeitada pelos seus mem· 
b.roo tanto na vida individual co
mo na Publica, ambas constituídas 
de atividade humana, sujeita á 
n1oral. Ora, a este dever eorres
ponde o lidimo direito de exerce-lo 
e nã.ó ser obstado no excrcicio le-
githno desce seu rnnus. . 

concluímos,· pois, que a medida 
é falsa no arrebatar a Igreja um 
direito, decorrente de sua propria 
constituição jw·idico-divina. 
· Velar, pois, Pela moral na vida 

· publica. acautelar aos catolicos de 
que, com a :responsabilidade de seu 
vo.to, não· apoiem pesso~ ou org,a
riizações hostis á moral não é fa
zer POlitica, mas simplesmente 
exercer o dever de sociedade reli
i;iooa. perfeita, circunscrevendo-se 
ao ~trito campo espiritual. Na 
parte puramente técnica da Polí
tica. a. Igreja não se intromete 
deixando-a aos s_eus interessado,-,". 

ACUA, OU'l'ROSSIM, O SNR. QUI!: 
A LEI TEM UM CARA TER A..'I

TI-DE1\10CRA TICO? 
"Sim. No regime democratico 

consideram-se direito.s fun<l,amen
ta.is do cidadão externar a propria 
opinião sobre os deveres e sacrifi
cio.s imPostos e não ser obrigado a 
obedecer sem ter sido ouvido. Ora. 
qua.ndo aos indivíduos e á,.5 divcr
/vl.r; fo,~<; organizadas do pa,is se 
ooncedem e;;ks direitoo, por que 
razão arbitrariamente negá-los a 
Igr-eja, esta pujante organl¼ação 
multisecular, que forjou a nossa· 
civilização cristã? Eis, µois. como o 
decreto tem verdadeiro carater an
ti -democratico" • 
JULGA O DECRETO, COMO ES· 
TA' CONCEBIDO, UM FACIL 
INSTRUMENTO DE PERSEGUI· 

Ç,\O CONTRA A IGREJA? 
"Sim, como a cxperiencl.a. o cn-

(Conoluo n~ G.ª página) 
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DIVORCIO E DESQUITES . E queremos acrescenta.r a 

Volla-sc a falar do divor
cio. Discutem-no os entendi
elos e os ignorantes.· Todos 
dão "palpite" na magna quc:;;
tão. A imprensa através de 
apressados folicularios, e de 

O divórcio 
tamanha calamidade o divor
cio? O divorcio é a esteriliza. 
ção da viC:a. Em todas as os 
t,atlsticas das nações é uma leA 
intuitiva a influencia do divor
cio na limitação da natalidade. 

· SfJciologos improvisados, 0stá 
por ai a movimentar a opinião publica para 
obrigar a Constituint~ :i votar o monstrengo do 
Divorcio e lançar a familia brasilc\ra neste al:\is
mo C:c perdição. Graças a Deus parece-me que 
mais uma vez a trmtativa de dissqlução da fa
milia brasileira não sairá vitoriosa. 

Não teremos o divorcio em nossa legislação. 
Lamentam-no os divorcistas, e, entre os argu
mentos, apresentam o do numero sempre cres
cente dos desquites legais e das separações de 
conjugcs infelizes e privados de formar de novo 
umà familia legitima penq-1te ~- lei. Aqui se de
ve responder com a sabedoria :popular: - "Mal 
com ele - pior !>em ele''. O casamento indisso

luvel é um mal, dizem.. E' a causa de tantos e 
repetidos casos irremediaveis ,de desquite e se
parações. Causa? -Não! E' um absurdo dizer
se isto, coino seria absurdo dizer-se que a saude 
é a causa da doença. Convenhamos entretan
to, que por falta de -divorcio legal apareçam 
tantos desquites. Pior seria se estivesse aberta 
a porta larga do casamento sem as amarras do 
vinculo _indissoluvel. Pq,ra quem -tem cabeça o 
unico modo de raciocinar com logica é este: -
"se com a.'scvf'ridade ela Jei que não permite o 
divorcio ha tantos desquites e tantas familias 
dissolvidas, que diríamos se houvesse faci~il'l,a
dos legais? Mau sem divorcio? Pior ·com ele! 

·Por mais dores que sinta um homem na ca,peça e 
por mais chllgadas e doloridas que· 1he estejarp 
as orelhas não ha de pedir ao médico que I:110 
corte a cabeca. Curar os males da familia, a in
fidelidade dbs esposos ou inéompat\l,)ilidade de 
genios etc .. com dissolução de vineulo. é na or,.. 
clC'm moral, o quC' diz o povo: - "cortar a. cal,leça 
por uma dor de dentes .. _., · 

REMEDIO?! ... 

Divo1'cio não é, e nunca será remedio para 
os males da familifl. Os panegiristas da dis
solução do vinculo matrimonial olham apena8 
um. lado do problemà - o sentim.entaí dos in
'leresscs dos conjuges. E a prole? Os fi\hos não 
nerecem alguma consideração? O fim principa\ 
lo Matrimonio é a procriação e educação da 
>role. E' passive! isto numa sociedade familiar 
sujeita ás flut\lações do divorcio? C?oríl,~11. ro
manticamente alguns advogados do d1vorc10, la
'1.entam a desgraça de tantas criaturas in~cliz~s 
tQ Matrimonio. Exageram dramas cornuga1.s 
•ara justificarem o divorcio. E se lembram das 

pobres crianças atiradas á rua ou pai:a se!;!lpre 
desgraçadas sem o carinho de um, lar? q d1vor
:io, segundo fieis estatísticas de lscb'\lel ~o.ss., 
rnblicadas cm Ncw-York Tribune. em vinte ll,nos, 
:ios Estados Unidos. deixou sem pais a qm · mUhâ() 
'le crianças! Os divorcistas são todos uns poe
tas. uns romanticas sonhadores em torno qos te
mas: o amor infeliz, o direito de amar livremen
\e. os direitos do ~oração, o direito á fe\içida<fo. 
~ se psquecem dos dirl'itos ~os filhos, os dire~tos 
;agrade>s da criança, os direitos da _fa!Jlilia ga
rantida pela inçlissoluhilic!ade do '11J;1culo 1Hlnl 
rarantia d.i. educação dos filhos. 'J;'anto r9man
;ismo piegas. chorando mulhere10 infiejs e cinic.9s 
rozadores da vida e. . . nem uma h1grima pelas 
:riancas abandonadas que, o divorcio lança na 

rua e· deiYa para SC'mPre sem o carinho de um 
iar! 

DIVOitCIO E NATALIDADE 

No Brasil já é uma calamida<le o .prohlcmri 
nravissimo cln nfltfllidarle fl c'e<"r<>S<'"'r ctf' modo 
Ássusta,for sobretudo 11ns !!rfl11def' cPntros 90-
111ne; mr hl~ê''\~O F;iies rl0snovn::ido ,, no (>11tant0 o 
rrime <la lÍl1'itação da nat~lidade prog1·Jde. ass~s
tadoi-"'mentc. 

Decresce a natalidade quando -
cresce o divorcio. Tertuliano 

já o afirmava dos tempos do Imperio Romano. 
Quando o numero assombroso de divorcias inv8:· 
diu o Imperio, de tal moc'..o decrcsc!~u a nat~
daqe qqe houve necessidad~ de medidas ene~g1-
cas e legais para que se evitasse uma autentica. 
calamidade nacional. Isto nos_ tempos de _R~ma 
do Imperio dos Ce$ares. HoJe as estatisticas 
provam com eloquencia dos fatos esta verdade 
incontestavel: crescem os divorci-os, decres~em 
os nascimentos. Criar filhos? Porque? S1 os 
que se unem apen~ para gozar a vid~ nunca 
têm outro ideal senao o prazer? Acreditam os 
meus leitores que dois esposos unidos com inten
cão de uma Iibei'dade para o divorcio quando se 
áb,orrecerem, ou mesmo sem tão criminosa !nten
cão com as possibilidades de uma separaça9 le
gal 'no caso de um ~a~-?11:tendido, e de poderem 
contrair novas nupcias. iriam se dar ao trabalho 
de cria.r filhos? Só a idéia do divorcio é em si 
um pFetexto eomodo para a limitação ou s~pres
s.ão qa natalidade. lll o I3rasil que necessita de 
filhos, este 'país imenso e qespovoado que_ apela 
para a imigração para re~o_Iver seus grav3:ssunos 
problemas demografic.os, ma adotar o d_}vorcio 
que esteriliza os lares e despovoa as naçoes! 

DIVORCIO E CRIME 

"Uma das causas fuudan1entais do erltne é & 
divorcio". Quem assim falou? Padre? Não. 
tim homem que teve nas mãos dlirante liluito 
iempo a. chefia de policia d~ _maior cidade do 
mundo. o ,..x-chefe de policia de Nova York, 
Dr. cª'rleton, cm um discursq que pronunciou em 
Í4 de. outubro de 1931 em Florida na reunião da 
~ssociação dos Chefes de Policia. 

Querem a amostra? Para cada milhão de 
mulheres, 365 suicídios, e destes, 324 de mulhe
res divorciadas! Para cada milhão de homens, 
2 . 972 suicídio. Destes, apenas 586 casados. 2.3{16 
divorciados, suicidas divorciados! Não se vióla 
impunemente o plano de Deus. Mais estatistin 
(}as. Dentre cem criminosos da California, oi• 
tenta eram filhos de pais divorciados. Não só 
para os limites de um artigo. O divorcio é cam
po aberto, e escola de crimes porque tira a esta
bilidade da familia e lança os filhos na incert,eza 
do futuro, quando não os atira á rua, entrl3gµes 
á propria sorte, como na Russia, onde a viuva de 
Lenine no orgão oficial Prav(la, em 1923, acusava 
a existencia de nove milhões de crianças abaudo· 
nadas e criminosas, vivendo de roubos e pilha· 
gens. Belezas do divorcio e da dissolução da fa" 
milia! São fatos ·e fatos mi:· vezes provados. o 
Matrimonio indissoluvcl é uma benção que o po· 
vo brasileiro guarda carinhosamente e zela sem~ 
pre para o defender dos inimigos de Deus . .da 
Patrfa e da Familia. Não queremos esta escola 
dé crimes. 

ONDA AVASSALADORA 

Dize.r que o divorcio vem remediar situações 
e evitar maiores males é a mais tola das afirma
ções. E' fàto provado. em psicologia que ceder 
á Paix:ão. é robustecer, fortalecer, e nã0 acalmar 
essa paixão. Ora, como remediar o ímpeto das 
loucas paixões humanas desencadeadas contra a 

• santidad.e da familia, violando o que as pode dis~ 
ciplinar. o vinculo matrimonial? 

Dizia Leão XIII na Encíclica "Areanum Diví
nae Sapientiac" de 10 de fevereiro de 1880: -
Uma . vez concedida a faculdade do divorcio, nã, ~ 
ha freio tão poderoso que tenha força para. con
te-la dentro dos limites certos. A o·nda divorcista. 
cresce <:!ad<1, .dia n1ais. e cm breve transfonna-se 
numa autentica. calamiçiade nr.cional. · 

Um exemplo entre muitos. Na !<"rança, em 
183'/, houve 3. 660 divorcias: Em 1921 este 1rn~ 

( concluc na 4. 3• pagi.Ml_ 
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Funestos resultactos está, contudo, produzindo a louca promessa, 
perturbando espiritos P.ntre operarias bons, que. sem alcançarem a 

gravidade de certas afirmativa.s, já estão escolhendo nas grandes ci
dades, segundo se diz, os palacetes, que lhes irão pertencer, quando 
Vingar definitivamente entre nós o credo vermelho. 

Feio metodo de propaganda. quando á verdade é que ha recur
sos legitimas de melhorar a situação dos proletarios, sem injurias à 
justiça e sem choques prejudiciais aos mesmos. 

A Igreja nunca descurou a sorte dos pobres e dos operarias. 
Pelo contrario, sempre esteve e cs;ó na vanguarda, em favor 

deles. 
Não pode, entretanto, iludi·los, dizendo-lhes que a poon:-""' po

derá desaparecer da face da terra. 
E não pode dizer-lhes isso porque seria ir de encontro á palavra 

de Nosso Senhor Jesus Cristo, que aos seus disse: "Pauperes semper 
habctis vobiscum" (Mat. XXVI, 2). 

Na terra, pois, haverá sempre pobres. 
E, para consolo deles, quis Jesus Cristo ser pobre, nascer de uma 

Mãe pobre e, para mais exalçar a pobreza operaria, quis que o Es
poso de sua Mãe e Seu Pai Adotivo, o grande S. José, fosse um ope
raria pobre. 

A pobreza, longe de ser um mal, é, quando aceita resignadamen
te, um bem, porque proporciona alcançar-se, com mais facilidade, o 
Sumo Bem. · 

E' o que ensina Nosso Senhor Jesus Cristo, quando diz no Evan· 
gelho: "BemlU'cnturados os pobres ... " (Mat. V, 3). 

O mundo não compreende essa doutrina, e muito menos a acei
ta, sendo, como o é atualmente, o grande afã do liomem hodierno, 
conquistar a riqueza, mesmo por qualquer me.ia. 

Para compreende-la e aceita-la é necessario ter fé, e muita fé, 
nos ensinamentos de Jesus Cristo, fé cuja grande falha é a causa dos 
cruciantes males C:os nossos tempos. 

Nas eras de fé viva, os pobres levavam resignados sua cruz, e, 
por isso, eram felizes e até santos, como S. Bento Labre, que era 
mendigo, Santa Rita, que era criada, S. Isidro, que era lavrador, 

.S. Crispim, que era sapateiro, etc. 
Hoje, intoxicados por doutrinas materialistas, detxam-se facil

mente seduzir por promessas vãs e enganadoras, revoltam-se contra 
os sãos principias; e, não só deixam de conseguir a cobiçada rlque· 
za. mas ainda perdem a paz de espirita, a tranquilidac.e para si e 
para os seus, quando não a liberdade e a vida. 

E' o que atestam os países onde se têm verificado insurreições 
comunistas. 

Não se deixem, pois, levar os nossos operartos por promessas lr
realizaveis e injustas, sabido que é não ser a Russia o apregoado pa
raisa dos proletarios, sendo, pelo contrario, a escravizadora dos tra
balhadores que lá não gosam d.o direito de dispor do fruto do pro
prio trabalho, direito sagrado, ali usurpado pelo Estado. 

Advoguem, defendam seus direitos quando violados, os quals 
existem e ninguem lhos nega, mas dentro dos limites da justiça e do 
respPito aos direitos dos outros. 

Aí estão as duas monum('ntais encíclicas papais, Rerum Nova
rum, de Leão XIII, e Quadragesimo Anno, de Pio XI, que traçaram 
as normas legitimas a serem seguidas na defesa dos justos direitos 

Amigos dos pobres são também os Bispos e os sacerdotes. 
dos operarias. 'Traçaram-nas mãos amigas dos pobres. 

Porque é que a Igrejà exige de seus ministros a vida ce
líbataria? 

E' para que, não constituindo familia propria, que obriga a tan
.tos cuidados, possam empregar seus c.uidados em favor da grande 
familia humana, que, em quase sua totalidade, se compõe de pobres. 

O rmniero de ricos é relativamente muito pequeno. 
Si a riqueza fosse vantagem suprema, Jesus Cristo, que, como 

Deus que é, tudo pode, teria querido nascer rico. 
Nem somente nasceu pobre, mas viveu tão pobre ,que não tinha 

onde recÍinar a cabeça (Mat. vm, 20). 
Quantos ricos tem havido e h~verá ainda no correr dos tempos, 

,que, na posse das maiores riquezas, tem morrido e morrerão de f()
me, por isso que afetados de molestia, que impede de comer. 

Não se pode negar que a abastança tenha vantagens. 
Mas a pobreza também as tem, sendo a. principal transfigurar o 

pobre na pessoa de Jesus Cristo, que assim disse, referindo-se aos 
pobres: "Quanto fizestes a um desses meus irmãos mais humildes a. 
mim fizestes" (Mat. XXV, 40). 

Além disso a pobreza proporciona oportunidade para a pratica 
da esmola, que é uma das grandes .portas de entrada do céu, con
soante o divino oraculo. "A esmola livra a alma do pecado" <Tob. 
IV 11). - "Redime com esmolru: os teus pecados" (Dan. IV. 24). 

Isso, porem, não .quer significar que não se deva trabalhar por 
que seja dispensado aos pobres o necessario para sua adequada 
subsistencia e a dos seus. Absolutamente não. 

As enciclias papais, a que fizemos referencia, definem· positiva· 
mente a materia, esclarecem suficientemente o assunto. 

Ao envêz, pois, de procurar a solução de seus casos junto aos co
munistas, procurem-na os nossos bons operarias á sombra bemfaze
ja da Santa Igreja, ingressando nos Círculos Operarias Catolicos, que 
tanto bem estão fazendo nos lugares, onde se acharr instalados. 

Ha tempos vimos dando passos no sentido de serem eles fun
dados nas cidades da Diocese, que possuem nucleos operarios de 
maior vult!ll. , 

E' Nosso dever preservar os Nossos caros diocesanos operarias da 
influencia deleteria, da aÇão subversiva, anti·catolica e anti-brasilei
ra, dos esquerclistas. 

Elemento preciosissimo para isso são os- aludidos Círculos, que 
representam, amparam e defendem os operarias, quando necessi
tam de amparo e defesa. 

Não pode haver brasileiro, que conhecendo bem o comunismo, 
sua tatica, seus meios de ação, sua finalidade maxima, e rondo ooa 
fé, possa, em sã conscicncia adotar as praticas do credo moscovita. 

Acautelem-se os Nossos queridos filhos ope:-arios de q1;alquer ca
tegoria, contra a sedução desses adversarias de nossa santa fé ea
tolica. 

Lembre-se de que o Brasil é catolico desde os albores de sua 
existencia e de que sob o manto maternal da Igreja, loirou for
mar um dos melhor~s povos do mundo, acolhedor e hospitaieiro, co
mo os (Jle mais o sejam, preconizando-o os estrangeiros, não ingra
tos. que aqui aportam. 

· Essa bondade entretanto, está ameaçada de desaperecer diante 
da infiltração ao' comunismo, para o qual não n2 amizacie. não na 
-sentimentalismo não ha coração, não havendo a amilia cristã. que 
é o habitat sagr~do das virt,.des característica$ ua nossa otima gente 
brasileira. 

(Continua) 
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Apostola Q o d a O~!J!c:,çi~-=> 
Para que na Amerka L&tina 
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sejam afastados os perigos dã~vtrd~tfi~·fé 
Conjuram-se todas as forças do 

mal numa insana luta contra a 
Jgrcja ele Jesus Cristo; combate-a 
o comÚnismo cÓmo · a combateu o 
1iazismo; combatem-na O 'protestan-
11;, .. ,0, o espiritismo a maçonaria. o 
juclaisrno intcrnaci~nal, em suma, 
tocl0s os que odeiam a verdade, to
dos os que não passa1n de mist>rOfl 
instrumento do espírito das trevas. 
A Igreja contra todos e todos con
tra a Igreja. 

Acostumada, ha vinte seculos, a. 
desbaratar seus inimigos sairá ela 
~·itoriosa desta conjuraçã~ infernal; 
que 6,· poi- sua vez, um eloquente 
testemunho da divindade da I.;re .. 
ja. i;; ela a verdade e os homens 
p1·eferiram as trevas â luz; disse
mina ela o bem e o espirit_o. do mal 
e seus vis instrumentos vivem do 
o.dio. Se a situação da Europa. é 
sumame11te grave, não menos las
tirnavcl 6 a condição da America 
Latina, exposta como esta. a tantas 
influencias maleflcas. 

Vamos expor -brevemente os prin
cipais. perigos que ameaçam a fé 
na Anierica Latina. · 

O COMUNISl'llO ATEU 

Hoje o maior perigo -para o mun
do cristão, e por conseguinte para 
esta região do novo· continente, es
tá na insidiosa propaganda do co
m unismo ateu. 

Parece que Deus cegou as na• 
ções criminosas e lhes reserva ain
d,i maiores castigos, pois as cha
madas grancles democracias não 
querem ver OS abismos QUO vão 
abrindo debaixo do seus pés. Pelo 
noticiario dos jornais se vê que elas 
preocupam mais com a Alemanha 
aniqµÜad_a e'famin_ta do que com a 
Russia vitoriosa e prepotente. 

Não obstante a advertencia do 
Papa de que nenhuma colaboração 
é permitida com o comunismo ateu 
pretendem elas converter a Russia 
em_ um dçs b(lluartes _ da paz por 

-que. aspira O n1una9. inteli:11, 
Vão cedendo a todas as exlgen

cias do· colosso moscovita e qu·ando 
quiserem abrir os Ólhos será tarde. 

A fé amortecida dos países· da 
Europa não permite_ que se ·cogite 
em uma' nova Cruzada 'contra os 
inimjgos da civilização cristã, não 
menos perigosos que o tu·rco audaz. 
Parece até que nos planos sap1en
tlssimos da Providencia .dev.em os· 
homens colher o fruto do que se
mearam. O nazismo iá puniu o 
mu~1do· culpado: o.utro f:ruto · do li
beralismo. o comunismo, deverá; 
t,ambem fazer o seu oficio. 

O comunismo extende seu!! ten• 
taculos por toda a parte e parece 
que é a America Latina o campo 
escolhido. para suas incur::;ões dia.
bolicas. 

A· .organização comunista, Conte• 
deraçâo dos Trabal)lador~ da . 
Amcrica Latina. está em plena atl
vid'l.de. 'l'em-se reunido em Con
gressos cm varias Capitais da ~me
rica e em todos eles parece que 
não trata de outra coisa senão dos 
meios de combater a Igreja que, 
segundo eles afirmam, é · o maior 
inimigo do partido. 

Já não é o Mexico o urilco re
duto do comunismo. Cuba caiu 

Pregando e Martelando. 

q DIVORCIO 
(Conclusão) 

mero crescia para 32. 557. De 
1870 a 1929 cresceram vinte ve
zes mais nos Estados Unidos os 
divorcias. Em 1929 se celebra· 
ram em França 1 . 201 . 251 ma· 
trimonios, e sr registraram ofi
cia1mente 201 . 468 divorcios. Um 
divorcio para cada seis mat~
monios. Enfim. judicioso e com
petentr mestre demonstra com 
as estatísticas nas mãos. que, do 
ano para ano. em toda a parte 
onde o divorcio foi introduzido, 
sl'mpre cresceu e proliferou as
sustadoraml'nte. ameaçando a 
propria cxistcncia da familia, e 
criando problemas cada vez · 
mais difíceis e Quase insoluveis 
como os da criminalidade infàn·- f 
til e o dos menores abandona -
doi::. F' uma torrente avassala
dora. Uma torrentz úe 1ania e 1 
de crimes. · Livre-nos Deus da:. 
~.:aga d<' divorcio! 

Pe. :Arlindo Vieira, s. J. 
completamente sob a in:(luenela do 
van•.lallsmo sovietico. ·•c,:c ,.' 

A vil condescendencia das gran
des democracias, que se curvam 

, diante da Russia, vai forçando as 
pequenas nações da Amet1ca. a en
tabolar relações diplomaticas com 
o 'go~erno despotico de Stalin. Den .. 
tro em pouco deve chegar ao Bra• 
sil ~mbaixada sovietica com seu 
esquadrão de agitadores treinados. 

Já vimos na ultima eleicã,o dê 
que é capaz o comunismo satanico. 
A atividade dos inimigos de Deua 
e da Patria vai subir de ponto, am• 
parada pelo auxilio mo:ra,1 e ma.te
ria.! dos emissarlos de Stalin que 
,,isa.. converter o Brasil e· .. toda a 
America Latiria em dependencia, da, 
grande Russia. 

o_ estado. de pobreza en, que vi
vem quase todos os povos da Aln~ 
rica Latina oferece campo.-propicio 
á ., ~ção corrosiva do bolchevlsni.o. 

Partido amoral, julga.· o co1nu• 
ni,smo .que. todos os, roei.os justifi• 
caro- -0 fim que ele .tem em vista. 
Sem escrupulo, lança mão de 1:udo, 
da mentira. da mais refinada hi
pocrisia, pára conseguir. s~u~ inten~ 
tos perversos. 

No Uruguai, a lei do ~ivorclo ~ 
outra.a, ofensivas aos. direitos dà 
Igreja Be devem ã. maçonaria.· , NCli 
~rasil, a tristemente celebre quea
tão· religiosa mostra ·com toda af 

· evidencia até onde pode ir a pét' .. 
versldade _da · séita· tenebrosa. 

Em 1904 reuniu-se em. S. Paula! 
o Congresso MaçOnicO: cujo u~ 
fim',era estudar os meios de Dea• 
tralizar a ação do clero. -Tenho eni 
mãos as atas-desse coneillabulo 111-
clferino. Todas as lojas do E11tad(i _ 
vomitam seu odio -hnpla.cavel C()D• 

tr.a à Igreja ·e seus saeerdoteB. 
Propõem os plano1FmaJs m0111W 

truosos para arruinar a. Igreja nci 
Brasil. : 

Aind.a hóje ~ ldentiéo. · () ' espirltc!i 
da. maçonaria.' ~ há._ catoriêos Íll• 

genuos que afirmam: ã' boca :cheta; 
que 'a maçonariit do ~ras:n e ela, 
Ame.rica. em geral, é inotensivat 

O .comunismo e a maçonaria~ 
hoje os dois , maiores inlmigo~ da 
tranquilidade . dos povos·. , A,mboe 
co_mb,atem a Deus _e sua Igreja, 
ambos promovem apà.lxonadamentc 

.,a. rev:olução' univers.al. · . . ,., ._. ·.... ' 

.. S6 Peu=, nos_ podl,/ livrar dos~"-- v:,~ .':.:,... ·~ '--'. . . .-. -
flagelo. Nada podemos esperar das ,, Durante a., ultuna guerra. os paa.. 
grandes nações descristianizadas , tores, protesta.nte:;i,. impedidos' , 'ae 
que sacrificam tudo ao vil interesse. exE;1rcer .. 8'1ª ,a.sã~ no Orl.ente t 0 n• 

A MAÇONARIA 

Em todos os tempos e em toda a 
parte a maçonaria sempre deu as 
mãos aos inimigos da Igreja. · 

· A seita das trevas vive de odió e 
parece que o conc_entra todo na. 
sua luta contra a Igreja. Na Ame
rica Latina foi a maçonaria que 
desencadeou todas as perseguições 1 
que aqui e acolá se moveram .á. 
Igreja. 

No Mexico eram maçons Calles 
e _a_ :norda sinistra que o cercava_~ 

vuislonado pelas opera.ç6es bellcat!!. 
vieram em grande numerÓ. p~ os 
paises. da America Lati~a. 

Os Estados Unidos, _permitlnc'lo a 
inv,u;ão da America. Latina por. 
essa turba -de mercena_rJos. ·desmen. 
tem a politica de boa vizinhança •. 

São· os proprlos pastores protes-. 
tante·s bem intencionados· que Gi 
afirmam. 

A revista americana, Sele<;~ 
Catollcas (Catholic Digest) tem pu. 
blicado uma serie de à.rt!gos de 
eminentes pastores americano·s -que 

OS comunistas têm outrôs câHlihlos ... 
Pe. Adalberto de Paula Nun~, S. D. S;' 

As declarações do sr. , Carlo5 
Prestes feitas ao jornal comunista 
.. A TRIBUNA POPULAR" de que 
seu partido cs,aria com a Russia 
uum possivel conffüo al'll)ado enire 
cJa e a nossa Patria, só ·podcriam 
cau~àr uma repercu.;são que tivera.m 
t.ni to<io terntorio nacional. A;; 
manifestações de prostesto foram 
espo'.1tanêas e unammes. ,O Exer· 
cito se manifestou através de seus 
hdiinos representantes. Outro tan
to- podemos afirm~r quanto á Mari-

. nha e á Aeronautica, Na .Assem. 
bleia Constituinte houve a · mais 
:i:,r.ofunda agitação, e· os represcn· 
tantes da --:iação csquecen_do-~e, por 
alguns momentos, cios ressentimen
tos pessoais o upartidarios decor. 
rentes da campanha eleitoral de .l 
óe dezembro do ano passado, recri· 
minaram a atitudt> anti-patriotic:i 
do chefe vermelho do Brasil, de· 
nunciaram suas atividades solapa. 
doras assestadas contra ,a c'ivili
zação cristã do Brasil e alertaram 
a · nação c&ntra o perigo vermelho 
nos de~tinos do pais. Numa pala
vra,. com exceção dos 15 ou 16 
ao Partido Comunista do Brasil, os 
demais representantes do povo con. 
de:1aram a posição insustentavel do 
~r'. Luiz Carlos Prtstes e de seu 
Partido pera:1te a terra em que ele 
nascera e as forças armadas que o 
c·ducaram e contribuíram na st•a 
formação intelectual. 

ção surge na imprensa nacional: O!I 
joni..ais comunistas ou filiados ao 
Part•do d0S "Com:•és'! -demi,,,;i-ati• 
cos ;>rogressistas" não acom:panha. 
ram seus · amigos de imprensa, não 
senL;i ...m -a alma riadonal . .que .. pro .. 
,testava contra aleivosia de 'quem 
~e acha ligado a potenéias 'externas 
e t'em prefercnchs por tudo qi.e é 
"made in Russia" do que pefa !Jl'O" 
pria patria Que o viu nascer. · 
• De .tudo isto ~ p<>de concluir li• 

c1tamente: Os ''repr-es-entante~ do 
povo" do Partido Comunista do 
Brasil como pomposamnte se inti.. 
tulam e procuram fazer propaganda 
através dos murais e das fachadas 
elos e~ficios publicos ou particilla .. 
r_es, · '1ao te?,1 a _m1;>nor, pàrcelar de 
!~herda de. Sua" imprensa nâo é 
.1vre. Todos falam todos escrevem 
de acordo com a orientação 'baixada 
de M~scou, qu-~ unica patria doi 
comums!-1s, quer estes s_eji!m. :filhos 
do Brasil, da Argentina ou de· qual
quer outra nação livre e· indepen• 
dente. · 

Quanto á Impren~a nacfonai, nos 
seus diversos matize doUtrinarios e 
religiosos, só poderl.a tomar a atitu 
d~ que tomou em face ás declara 
cões insólitas do "quisling" 
Prestes: "repulsão t'm toda ji 1ha 
àó afirmações· antibrªsileiras do re· 
·presentante cl.e Sta1in no Brasil, a
firmacões essas que, se fossem pro· 
n unciadas na "dem.:>cratÍ<;a{' L". R 
S. S. dos comunistªs- inrternac1c 
nais, "seriam ,o,~1deradas m<1ni· 
kstações e ação dclituosas da·, 
mais gra vcs ", como se cx_primi11 <, 

sr. 1Iinistro da Gu~rra sr_,.. Gois 1 
Mcmteiro, c que a.-rescento1,1 .cate. _ L 
gori.:::imente: "E' asstmto .que úS :, 

orgãe>s _ responsave•s pela . apiica· _ ... 
cação da lei e o propriQ - P&:ier ' 
Cq11~t'itúipte devem consi{efµ.". E 'l 
outra vez, uma outra ~ra.ndc ~:xct · 

Le1:1':re.se o leitor d·a ··série de 
''.medidas preventivas·., que 

0
- Par'" 

ti<lo excogitou para cercear a liberoe 
da?e dos adeptos ::'!a dôutrkü( da. 
fo1c<: e· do-'triartelo. A 'es'te·respeitc, 
publicou o "CORREIO DA· MA
NHA". do R:o de Janeiro;· com da. 
ta de 21 de Janeirc, p. findo: º'To• 
d?s os deputados e· senadores pece
b;stas (do p ·. c. B .) • ao 'SCrem pr~ 
e.amados eleitos, as~mam uma_ car• 
ta ao Presidente do Tribunal .E!ei"' 
torai, renunciando ao. mandato. li 
{·arta, sem data, fira de posse , i!"' 
.Partido que, aconselhado pelas cJ,.. 

: "U·'.l~tancias ou pelo comportame11 "i 
:' <fo ca:mara<l-a elc1to, :reipete-lá-á ....;: 
! º:ºrltJ.no ~ .atlt$>1~d9-dg ~:.Q-ual é diri• 
• trida a :renunc_fa_., :E,s.~- ~l)rá ._a.-gr.us• 
/ C!e. arma do Par,ti.<lo. - Comunista. 
'ij Cúnt,ra os seus Pt"<?J)rios membfos." 
'.~ E esta a espec1e de "liberdade'ª 
·· _ouc o Comunismo tenta. inipiogir

l'(')~. 1sto é. u~; "lióci:dàdç,, que é 
sinonimo de .tit'~riia. ,O sig_nifjcado 
•k certas palávra.s entrç 'os' comu .. 
úistá';; 'difei.-e·,'mU:íto. éio' cofice1fo u• 
µi~ersal'por que tÓdo a niúrido~ 
preet1de. Como· por ex~m\3fôf'""de-
ritoeracia "; "libêrdade" ,::~--. 
''patr:a ", ete. ·-· .. ~...!:.:.::.:..:: 
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18 DE ABRIL o valor 
selos usados 

dos 
Santo Apolônio, Martir 

-.. ,_ 

ApQJdÍiÍo senador romano no 
tempo do imper3dor Comodo (108), 
gozava de_ elevadissima reputação 
na· cidàde dos Cesares, devido á. suas 

ad,miravet. eloquencia e finissim:> 
trato. A leitura da Sagrada Escri
tura, a audição da palavra explica
da e as conferencias que teve com 

o Papa Eleuther\o levaram-no a 
,_, _. abando:iar as superstições duma re 

;, 1:gião falsa e pedir o sa!:lto ba<tism--,-. 
tlma vez cristão, tornou-se instn.• 
mento valioso de propaganda da ; 
re:!igião de Cristo e-ntre seus com
patrieios .• , Seu_ exemplo e palavra 

~ conduziram muitos ao recfü do Di· 
. Y:iffl>. Pastor. 

Si bem que Commodo não per· 
· Srguisse os cristãos, até lhes desse 

prov~s de slmpatj~. existia em vi
·i0r uma lei anterior, segu:i<io a qu.:.l 

· t>i& condenado á morte o cristão 
que acusado de sua religião se nc· 
~asse a aban<;lona-la. Achou·sc um 
escravo. de Sata1:13z que, incomo
dado pelo incremnto que o cristiª· 
~ tomaya, si:; kmbrasse· de de· 
c:uncjar _a Apo!lonic. O J01z, l'c· 
i-ws, penalizado por ver arras,ado 
õlO tribunaa m·embro tão distinto dª 
.s,iciedade • nem por isto podia dei• 
xar de convidar a Apollonlo para 
abjurar o cristia·oismo.· Apollonio 
tor sua vez aprov.eitou a ocasião 
lJara ·proferir belis<.ima défesa de 

·· ;ma J·cligião no íorum, mostrando 
. .i ·asseni'>leia ,;iumerosissima. a fal· 
sidll{ie do paganismo e a Úupiedade 
elo culto ,i,4olà~_a •. ~uas palavras ca· 
faram · profundaníente nos espirito.i 

~ersuasivos exorto1, ao juiz e aos 
seoadores a aceiti.rem a religião 
cristã, unica · ver<h-cleira · e··capaz de 
abrir as portas da eterna felicidade-

Suas palavras foram ouvidas com 
grande comoção. mas cairam em ter 
r:, dura. Perenis. tendo ouvido a 
<'1- inião dos demais senadores. con· 
denou a Apollonio á pena de morte 
pela espada. Ao ouvir esta se'.lten· 
e;., Apo!lonio deu graças a Deus em 

voz alta, confess,nd0-se publica· 
mente cristão .que como tal queria 
v:ver e morrer. Apelou ainda a to· 
dos. para que seguiss~m seu exem· 
J,lo, e tratassem da_ salvação de sua 
alma. \ 

Sua morte ocon-eu e~ 186. 

DR.DURVALPRADO 
~ICO OCULISTA 

Rua Senàdór Paulo Egídio. li 
- s.• and. • SaJas 512 · 13 --lf. 

Cons.: 14.30 às 17.30 lloras · 
<Esg, da Kúa JOSé BonifácioJ 1 

____ T_et.:_· _-,..z.,..·73_1,..3_-.___ -l-
DR. DURVAL DO· LJ .. 
VRAMÉNTO. PRADO-

c11nica de mo16stias dos. 01h06 

- Cirurgia · ocular -,- . Ooll$,: 
Av. lpiranga, 313 cs.0 .an~-> 
- Tet.: 4-458: · ... Res.:. A"!' 

Angélica. 1408 -- Tel.: •óa9276-

i ', 

A ven~a · dos selos repre· 
~ta hoJe em dia um cara
ter de suma importancia co- ' 
mercial, pois ainda que pare
ça ~ poucc exagerado, mui
tos governos vivem quase ex
clusivamente da venda dos 
selos postais, como a Siber~a, 
Liechtenstein, Andorra, Sao 
Marine. outras nações coµio 

B'tança Italia, Estados Uni
do'> tambtm possuem un
portantes oficinas filatelicas 
e i.enhamo, em vista que o 
seu lucrr sé nos EE. UU., 
de;;àe a instalação da ofici
na filate!ic:.a, se elevou a 110 
milhões de dolares. 

Deste modc se explica o 
porque de enviar os selos pa
ra· ·as Missões. O missionario 

· 11ifat1gavel aproveita este ex
·cEllente recurse . que não exige 

· muito labor. Com o produto 
da venda- dos mesmos po
dem os mÍssionarios cons
truir igrejas, escolas. asilos, 
etc.· .. 

E'. pois, um dever de todos 
ós ·amigo:; das Missões não 
descúidar deste meio que é 
tão facil ·e tanto pode favo
re~er aos · missionarlos. Re-
· colher. pois. o maior numero 
poss1vel de selos e envia-los 
para a 
Academia l\lissionaria - Se- . 
minario do Espirito Santo -
Santo Amare; - São Paulo 

.. (Capital) 
dos assistentes e n'nguem teve wP cc ----------------

. gesto· de replit&. · Petei!ÍS/ porem, (e 
metido qúálquer reação ou protesto 

,1 

· s1 absolvesse o ·de'lunciado, propoz 
a Apolomó de por mera formalidade 
:enunciar ás doutn.-i.as cristãs, ga• 
ràntidindo.lhc toda liberdade de 
<'Onsciencia em t.al assunto. :Apollo~ 

. :r,io. atirou para lo'lge tal conselho• 
· "Admiro-me· - dis~e ao juiz 
· tendo tu ouvido minha argumenta. 

c;ão irrefutavel, ·como podes fazer. 1 
me tal i-nsinuação. Sou cristão não 
sé de palavra, ma5 desejo sei-o de 
fato e maior dese·o não nutro, a 
não ser este, de derramar t, meu 
,&ngue em testeffiunho de minha 

''";:fé.". 
-:, :-A.in/:fa, em. t~os_ cloquen~e e 

Ao f~er reclamaç9es, reformas ou mo• 

o ende • dança de endereço, queira enviar.nos 

reço completo conforme acha-se impresso na 

margem do seu jornal,- inclusive o A. seguido 

de um numero, afint de tomarmos providen· 

cias urgentes . 

NOVA ETVETERA 

Lpaslittu 
PRE-ENCOLHI_DAS NÃO ENCOLHEM MAIS! 

Anta-Viação 

. . . \ 

'l::MPREGAMOS, em nossas confecções, mateª: 
,da melhor qualidade. Mesmo assim. •molham 
longamente a casimira .. os aviamentos. e qualquc 
.peça. ainda que seja um pequeno fundo de bois 
Resulta de tais cuidados que as nossas roup~ 
são pré-encolhidas oferecendo plena garantia dt! 
nenhuma dcformabilidade futura. Queira fazei 
'uma visita à nossa Seção de Roupas Feitasl 

concluirá que. é uma inovação. pois aindal 
não Se empregou material de tão alta qua, 

lidade na Confecção <le Roupas Feitas\. 

« Em 10 pagamentos pelo "Pl_aoo Suov6'1 

s 

Paulo 
. para a~ suas viagens de Bragança -à Capl.tal .e vice-versa str
"am-se dos confortaveis onibui da EMPRESA AUTO-

VIAÇAO BRAGANÇA - C percurso é feito em três noras 

PARTIDAS DE BRAGANÇA. .Pi\RTIDAS DE SAO PAULO 
Dia~ uteis: 7.0C e 15.15: do- Diits uteis· 6.45 e 15.45 do-
mingo:;· e feriactos: 7 .45 e 18. · mr_ngos e feriados 6.45 e 14.16. 

Ponto em Bragança: ''·: Ponte err São Paulo 
PRAÇA RAUl · LEME N.0 10 BAR ESTRELA - Rua Mauã 

TELEFONr 109 n.', 630 - TELEFONE 4-6905 

·dés populares" para v;_gorar o r~ 
gime ~a "liberdade" totalitarla: -

" A., liberdade ê o direito de fazer 
T' EMOS_insistido n~ tese de que 

a a,ção das forças do mal, 
longe , de se desenvolver ao 

acaso, de modo caotico e desorde
nado, como pode parecer aos espl
ritos simplistas e es<i'uemât!cos. 
obedece, pelo contrario, a um com
plexo plano de perdição, através do 
qual o pai da mentira procura 
contrariar ·o Divino Plano de Sal
Taçã.o,, .trazfd_o â terra por Nosso 
Deus e Senhor J-esus. Cristo, e cuja 
execução confiou á Santa Igreja. 

Semelhanças que são. 
o qué a lei permite". 

Ora, bem sabemos o sentido ul
tra-latitudlnario das leis totallta· 
tarias: •• Os impostos· as taxas- os 
decretos, as cadeias, os ·pelotões d_e 
fuzilamento acabarão .com a pro
_priedade, com os orgàos de' opmiao. 
com as instituições de defesa da 
coletividade, com codas as •egiti
mas liberdades, a começar pela li
berdade da Igreja soc;edade per
feita, que dificilm~nte poderá. CO• 

existir com esse Estado-1\Ioloch • 

·Baseados no que agora nos ê 
dado observar, eis _ como imagina
riamos alguns aspectos desse plano 
dos sectarios para prosseguimento 
da. obra revofucionaria _preparato
ria do Estado totalitario regido pe• 
lo omniarca universal: 

• • • 
"11: necessarlo que arruinemos a 

fê, que arranquemos do espirlto dos 

cristãos o proprio principio da Di · 

vindade e do Espirito, para substi

tui•los por calculos e necessidades 

:materiais. 
Para que. o espirito dos cristãoi. 

não tenha ·tempÓ de pensar e de 
observar será. preciso distraí-lo pe
la. industria e pelo comercio ••• 
será. preciso fazer da especulação a 
base da industria; de modo tal que 
nenhuma das riquezas que a ind us• 
tria tirará. da terra fique nas mãos 
dos industriais (cristãos), mas to· 
das se percam nas especulações, o 
que- equivale a dizer que elas aca
barão caindo em nossas arcas". 

As familias tradicionais, radica.
das ã.s suas terras, seriam um en
:rave ao totalitarismo socialista, 
mjo "clima" propicio ê o regime 
la industrialização intensiva. Daí: • 

"A aristocracia dos cristãoe, en-
1uanto força politica, desapareceu, 
1ão,ma.ls noa··preocupa; entretanto, 

··:omo · propriétaria · dê · bens territo
'.riais · ela· pode · nos prejudicar na 
medida em que seus recursos pu-
derem ser Independentes. Devemos, 
·portanto. despojá-la de suas terras. 
o melhor meio para isto serâ au· 
menta.!' os hnÍ>ostos sobre a pro-

· ::"":t,r1eàade ·º1inobiliarlà., afim de· en
·s·-t,~i:Iar a. terra~ Esta.8 'medidas 

-·::.mãiiferão a propriedade imobilia
<',fiâ,:em um esta.do de sujeição ab-

,. - -!ÔlÚ~._S! . 

, 
meras 

"Ao mesmo tempo, torna-se ne· 
cessarlo proteger o comercio e a 
industria fortemente, e sobretudo 
a especulação, cujo -papel ê servir 
do contni.peso â, industria; sem a 
especulação, a industria _multipli· 
qaria o::, capitais privados, melho- · 
raria a agricultura, liberando a 
terra das dividas· creadas pelos em
prestirnos de bancos de credito hi
potecario, Torna-so necessario Que 
à, lndustrlii. tlré â terra o fruto do 
trabalho como do capital, que ela 
nos dê pela especulação o dinheiro 

do mundo inteiro" ••• 

• • • 
Depois vJnam as perturbações 

economicas · e sociais artificialmen
te fomentadas: -

"Para arruinar a industria dos 
cristãos, nós desenvolveremos a es
peculação, o gosto pelo luxo, desse 
luxo que tudo devora. Faremos ele
var os salarios que, entretanto, não 
trarão nenhum lucro aos operarios, 
xforque teremos feito · nascer ac · 

··rt1esmo tempo . um encarecimento 
dos objetos de primeira necessida· . 
de devido como farerr.os acredi- · 
tar, á dec;dencia da agricultura e 
da pecuaria; ademais, habilmentf: 
e profundament.e subverteremos as 
fontes de produção b.abhuando os 
ope.rarios ã anarquia ... " 

A luta de classes -seria outro ele.. 
~ento perturbador. ~- •• 

"Essa inimizade aumentarã ain
da em' .. virtude da crise economtca 
que acabará. por parar as opera
ções da Bolsa e a marcha da In
dustria." 

Assim · insuflada . pelos falsos 
á.rautos da "nova. ordem proleta
rla" _ ·viria a-rebelião das massas:-

"Quaride1 criarmos graças aos: 
meios ocultos de q-qe dispomos por 
causá, do ouro, que se acha total.; 
mente cni f!OSsaa mãos, úma crise -

«coincidências>1 
ecoilomica geral, lançaremos á rua 
milltidõe3 de opera.rios, simultanea
n1ente, em todos os países". 

•• • • 
j 

" ••• El eis onde aparecerá. o trl l. 
unfo de nossa teoria: - as redeas 
frouxas do .poder serão ,ogo toma
das, em virtude da lei da natureza. 
por outras mãos, porque a força 
cega do povo não pode ficar um 
só dia sem guia, e o novo podei 
não faz mais do que tomar o lugar 
do antigo enfraquecido · pelo libe-

ralismo".'\ 
A esta -altura julgarãc os secta 

rios haver chegado o estagio de 
desagregação completa da socieda
de em suas bases cristãs, desapa, 
recida a verdadeira hierarquia so
cial pela ação· nefasta do democra 
tismo liberal. Será a hora de sur 
gir a falsa 'hierarquia do Estado 
tota!itario, de que o fascismo " o 
nazlsm,o foram simples balões -de 
ensaio: -

" :f: preciso que cada um saiba 
que não pode existir- igualdade c,m 
virtuqo das diversas atividades a 
que cada qual ê destinado; que •o· 
dos não podem ser Igualmente res
pon!laveis perante a le!: ciue, pnr 
exemplo_ a responsabilidade nã9 ê 
a mesma naquele que pelos seus 

·atos, compromete toda uma class" 
• naquele que somen~e atingP sua 
honra. A verdadeira ciencla ,da 
·ordem social, em cujo segrede nãc 
admitimos os cristãos mostràrla a 
tod0s Que o lugar e o trabalho de 
cada um devem ser diferentes, para 
que não haja uma fcnte de tor
montcis cm consequencia da falta 

. do correspondencia entn a educa
·ção. e o trabalho. Estucando essa 
ciencia, os povos obedecerão de boa 
vontade aos· poderes e ii ordem so
cial estabelecida por eles I no Es
tado·- Ao contrario, no estado atual 

da ciencia, tal qual a fizemos, o 
povo acreditando cegamente na pa 
lavra impressa, em consequencia 
dos erros insinuados á sua igno-
rancia.. é inimigC' de todas as cc.n
dições que julga acima dele, por
que não compreende a impor•an 
eia de cad.a condição". 

E a massa, desiludida pela de 
magogia marmiteira.. clamarã por 
novos Hltlers e Stallns estes não 
mais metidos em blusões de ope
rarios mas em vistosos fardões '.l<õ 
marechais .•• 

Os sectarios porão então o rabc 
to : a 1 i ta ri o completamente dt 
fora: -

"Somente um autocrata poctt • 
elaborar planos vastoi, e claros, 
pondo cada cousa em seu lugar nc. 
mecanismo da estrutura governa 
mental. Concluamos, pois que um 
governo util ao país e 'capaz dr 
atin,;ir o fim a que se propõe devt 
ser entregue ás mãos de um só 1n 
dividuo responsavel. ,Sem o dPspo
tismo absoluto, a civilização nào 
pode existir; ela não ê obra 1:as 
massas, porem. de seu guia, SPja 

qual for. A multidão f um har 
baro que mostra sua barbarie ~,n 
todas as ocasiões. Logo que a mu ,. 
tidão se apodera da liberdade 
transforma-a em anarquia_· que 
o -nais alto grau de barbarle'·. 

' Quem despreza o sua"e jugo <la 
ld de Deus para se lançar nà li· 
cen-;a do demonio, colabora. asshr,. 
inconscientemente, nessa farça pre 
parada nos bastidores da seita: -

ªOs parasitas insacia-veis trans
formaram as ·sessões dos parla 
mentos e as reuniões administra-

• • • 
Todas as citações a~!ma foram 

retiradas dos "Protoco,os dos Sa
·bios de Sião", documento escrito 
seguramente ant-cs je 1~97 é tor
nado· publico em 1903. Come nã~ 
falta quem afirme se ~ratar de do
cumento apocrifo, as ,emelhançaf 
serão, portanto, mera:, coinc1den -
cias''• 

• ,. * 

Por falar em Sabios de Sião. 
Fri•z Max Cahen, perseguido no 3. 
Reich como um dos modernos sa.
bios do Sião. em seu livro 'Men 
against Hitler" mostra que o na· 
zlsmv, longe de ser um movimento 
reacionaria se mantinhz. em linhafi 
mais revolucionarias ~!UP o propric 
comunismo marxista: -

"A qenuncia do perigo comunis 
ta, /eita por Hitler, fe:? sucesso n, -
estrangeiro. Tais pessoas não 9'· 

,capacitavam que o prúgrama na 
zista, com sua denuncia da ·•serv1-
dâo dos alugueis" com seus 1nc1 -
sivos ataques contra os privilegios 
seu programa de auto-sufic1encla , 
o sua mal escondida hostillàadP 
para, com 
continha 
destruição 
E-coriomico 
:·,•rn unist~ 

a propriedadP privada. 
mais elementos para a, 

do , presente sistema 
que o propr!o Manifesto 
de Karl Marx." (pagi-

tivas em prelios oratorios. Jorna- , ,,a 235). 

~~:: :t:!::
0

~~:la!:~:~e:ar~::s:!; l m,~~:\.:í a:~~:s de c~i'.:~as~!!~º:ros:~ 
administrativo Os abuso~ do po n1.ei1te "protõc'oiarÊiS" .. para escan
der, flnalmen;e, prepararão a que: · d/ÚQ·-dos miÔ{Jes:,'i:iue i~terpretam oe 
da de todas as instituições ... _" ---_- -"J?..retocolo~" .ap~pa,:;; __ n9, ~entid~ ec 

Acabarâ o . regime das ·"liberda- -~~~~di§tli!,~ ~ 

. '. -·--· :__ ~. 
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.68 imurgem ce>ntra. essa sordida ex
plorãétO dos . pr~ten~ós evangeliza
dores das nações catolkas da Ama
rica. 

E sij,o fll~ ~uspi)itos. Põ.em a 
deséobéi,to toda a. hipocrisia · d~~ 
embusteiros. · · 

Dizem qµe elf)s .yolt;tm par~ q& 
Estados unidos .. a dlzP,r hÔrrorC:. 
contr,i' ,!)_Ó~· ·.em co~er'eµci<i,S .fiúbu_: 
cas. ·As:;;0<1,ll}am âos Qúõtro_ v_entÔ• 
que tomoi; um povo selvagem, 
paupcrdmo, supcrsticlu,;o, inculto, 
corrompido etc .• 

Nã.o é o zelo que os move., tnM i· 
o intere~e pecuniario, e fanatismo. 

Essa borda de ~!?!,!dos missio
narios se esforça pqr ciesterrar (!.o 
coração do povo destaf! pia~~ ~ 

dcvoc;ií.o á SS. Yir.:;em ~ a obedion 
da ~ Santa Sé • 

Dispondo do valiosos aux1lios 
dos Judeus norte-americanos, mais 
ou menos inf_ensos á igreja, fun
dam eles esco~?,S e t,o,;pitais oor 
toda a parte e so insinuam em to
das :.s c~aAias sociais. 

O ESPIBITISMO 

0',ltro perigo para a integridade 
da fé, niormente no Brasil onde é 
maior · a influencia africa~íJ,• · é o 
_espiritismo. Não é o ,espiritismo 
uma religião, mas ui:r:1_<1 superstição 
i;:rosscira que vai envenenan_do .as 
alI)1as. 

Seus adeptos como t_enho obser
v.i,do. 6/ll d~zen~ de cj.~~d~! ~êcru-

d 1. .. Ar .,.ronde va--Ac:obomos e reÇÇ"!P .., . . . . . 
. -. . • f·\ dos e sonoros . d d de I mes mu . . . - -· -· r1e_.~- e , · ··--- · 

~~"7U p-nxxxnmm-x.um-u:itn-xnt.:uxnv.-. 
- t: l\f ·r ·R t ·z A---l~r o ~ ,,. r A ç x-o -
São PaulQ ~ Santos Ltdª. , 

Cr.$ · 20,00 
Onibt1s diarµuncnte ele . hor'a em hora entre São Paulo-Santos 

t.a.m-se em geral entra a geDctinha
.analfa_bcta e entre os homens· ,de 
. vassos que .por isso mesmo se .a!a.s-
tam da Igreja. · . j 

O.utros ini;r.cssam, n9 espiritismo 
por ii:;norancia ou IevadÓs do de, 
:::cjo ,de \"0!' coisas exrra.01·dJnarias 
ou de por-se em cont.:;cto com a 
vida .de alem tumulo. 

-Tornam-se em gera.! fan?,ticos, 
ini_migos irredut_iveis da igreja e de 
seu_s m_in-istros. Já n\io são po_ucos 
9s _que ;nem sequçr .batl_zam os 
filh,os. 

Quando as autorldade.s do paJs, 
alarmadas com os maleficios do 
espiritismo, que ·enche os hospitais 
e promove desord.ens, .v:r:ocura re
primir a horrenda su-pe, stlção qua
se toda a imprensa J.e1g'a slti em 
defesa dos macumbelroe, fazendo à 
t_ola distinção entro baixo .e alto 
espiritismo, entre a ma.cum!>a das 
favelas e as macumbas dos pseud~ 
templos espíritas. 

EXTREMA POBREZA DA 
IGREJA 

~m riu.ase todos os :pa.-lses-~ A• 
merica. La.tina. foi a Igrt-ja despo
ja,ªá pelos gove~ÓS maoonico!Í de 
tO:dos os seus bens. · 

Dal a pobreZIJ. da Igrej~ e a. qtta• 
ae: indi,gencia do clc_rQ que para 
viver ~ :vê forçado a recorrer á 
ien~çsi4il!,de dQs · fiéis. · · 

As ordens religiosas tambem fo• 
:ram priva.dali de s_eus ®ns. 

Nesse estado de coisas é em _ex• 
tremo difícil dar âs obras . católi• 
ca.ii o desenvolvimento qµe .µeve
riam ter. 

Muitas das novas d!ocese:s não 
conseguiram ainda fundar seu se
minarlo; entretanto a formação d.o 
~i~ró ê o probl~m~ vi~;; ó proble· 
ma má.xlmo de toda a Ani(lrlC?, L~ 
tina. 

Aqui no Brasil, como em outr~ 
pais qualquer, uma diocese que 
não tem seu scminarlo menor ê 

... -· -· "- ··-

Missões 
AGENCIA - MISSIONARIA S· 

V. D:-~ Em Hanyang · {China) 
travoucsc um cpD1batc p_açificp. tna;; 
origi11ai entre a deusa pagã Liang
Liang e as Irmãs de S. Columba.· 
no. Diz a supertição chi-:ieza que. 
quando Lian-Liang é ofendida, o 

~aram.po ataca infalivelmente as 
crianças. Muitos são os adeptos 
desta supertição, e o que é pior.~ 
,; ameaça ás mulheres pagãs mães 
de crianças .ainda de tenra idade, 
«uc entram ~a Jgreja. Eis que cm 
Hanyang él-lastroy-se a 4"ocnça. Di~ 
por dia pré?,ticaram-se as cerím~mi<}s 
[!e costume em louvor a deus~. S~~ 
,,-.·tátua é transpor.tada de uma casa 
p;ira outra e todçis prestam-lhes ho-
1r,e111;1ge'ns. As Inµãs dedicaram-se 
go cuidado d;is cri411c:;.i.s cat{>licas. 
A pedido dos pais aspe1·giram as 
habi~ações com agtJ.i. benta. Se~
pa~o a ~pitlemia vcrifiCO!!·SC qt~C 

SA.N'IOS S. PAULO mmta_s ~;'lanças pagfi.s haviam, stt• 
ct1mb1do ao passo que e:i.tre os cris-

. Rua do Comércio N.• D Rua MalÍá N.~ 670 i tãos houve apen;,.s uma vitima de 
,.,._.: 1-ffl · Foné ··'-3flt · · · ~ enfrrmidadc, I.iang-Liang não pou-

.LtdiJJUUUJXIIUinJXXIXU:XXll.f:lll'.llllllX:h.Xllll - !le vencer as Trmãs. , =------:------..;;.··--·:....-.:,._· :....··:....·. _:·_:_· . -·· _ .. ""'.".,_"_ .. -·· _, --~--"":--·~..-.-:,-:-:---~...,----__:.__;,_ 

IndicadOr .ProflSsi onal 
ADVOGADOS MEDICOS --------,.--------.Dr. ·vice~te·· wt;fü10-·-····· 

Praça da Sé, 23 ~ 2.0 andar 
Saiâ 215. 

l)r. Plitú~ Çorri.a· 
de Oliveira 

Rga Q!!~n~ü1~ ~ocajµ~~~ ~7~, 3,0 

,n~!!-t -::-: S~I~ ~?.~ ~"!cl.: 2-7?.76 

Dr. Francisco P. Reimão H~ll~ister. -- .. ·-" __ , 
Rua S. Bento, 224 ~ 1.0 andar -
Sala 3 - Tel:: 2.;1543 - S. Paulo 

Qr~ ·- Çªrl.,(; Mºrªi(; 
de AndHde 

Baa. ~njamim Constant, 23 
\.º-~d. -~ SI 18 - 'l'e1~: a-H,!16 

! 

ENGENHEIROS /! ~~J;;-ç1~k~--J~. Prado 
BNG6.NHEJ UO..: A~QUITETO 

~~tnr_, lclig-iosa. enlegws. 
· ~:,1..i,d-..: c<tÜ'~ · 

.a. Ylat D~.!hr-6. &f.l - :S:~ l'aulo 

Dr, Vicente de Paulô · Melillo ·· -·- ·· 

CLINICA GERAL 
Co1~s1Jltorio: ~a A~reH~n<» 

Cquti.n~o n.0 109 
Pas 13 ás 17 horas. 

Dr, Camargo Andra~~ 
DOENÇ.\S DE SENHORAS -

P,urros - OPERAÇÕES 
P<l Uc1,ef. Pprtug-qcsa, 4a l\1.~ter

nidaclu ele· S. ·Paulo . 
Cuns.: R. Scn. Feijó n.d 205 -
Te!.: .2-2741 - Das 14 ás 18 hs. 

~!\ba(lo: D~~ ~O. ás 12 bQras. 
fi\:§. : ~. -"!!-fit.~I ij~ ~;nrQ~. 4,~1. -
. Tç~:: 7--~~:3 , 

/ 

·~ . .... . ,--, - ~... ...,, . 

Res.: Lgo. S. Paulo, 8 -:- T,~: 
?·262~ ~ (J~m,.: ~-.,.~ 'Z d~ Abril 

n.0 235 ~ Das 2 á~ 5 horas 

Dr. Reynaldo Neves 
qe Fi~rneiredQ 

DO HOSPITAL _DAS CJL~C1A~ 
E ~ANt\T().lf,10 STA. Çi\,TARJNA 
CIRURGIA DAS VIAS JULIAltES 

Con.s.: R. Marconi, 84 - 3.0 and. 
- Tçl.: 4·8717 ..,...., Das U ~s 11i ~- · 
Resid.: A,-v. façaeiµb,ú. J,.Qi4 .. 

'Iel.: 5-26.25 · 

HOMEOP·ATIA 
Or. Artur Reze114e fifbo 

,\lédico. homeopatJJ, q~ C,. A. f. 
da 8orpcabsna. · Dir11tor clini® 
ao À.ntb'1l~tof\o, ªÓ~e~patfoi "!io 

/ f armo ~ C~s.: ti. ~~~- f J.ijo, 

l 
21).'> = 1,1.: i,0.83,!l, "! ~~: !l-~1.1 

__ marcit,r hora., fl.a& ~ 4~ ~ M· 
ras pelo telefone: 2-0839, 

uma diocese morta. _Nel~ ~at~ Wdo 
por !azcr • 

Enquanto p, l_greja vai reta_rdan
.do ? se11 ,deseny,olvimento PO?-" ,f~· 
ta de recursos . as seita~ protestan
tes dispõe~ d~ dinheiro a'!ll~rica· 
no para a execução de seus planos 
diaboJ.icas .de descr.istianiza.ção da 
America Latina. 

EDU(!:1ÇAO L.ilCA 

O _maior flagelo talv.ez _«;!e tod!,l, a 
Áll',lerica Latilla é ~ e.s~lll. se_m 
:Peus,. 

,Os governos ateus l)l escin_dlndo 
,de Deus .;u co:mb~te~dp .;t peµs, 
cavam o a_bismo da propria rui:na.. 

Aqui, como na França .e em to
da a velha Europa, o ensino leigo 
é obra da ma~onaria, a mais ter
rivel inlmlsa da Igr.e:ia d.e JesttB 
Cristo. 

O ensino religi<>so nas f;unilia.s ê 
prati~.e~te tll}lo; os '1-ue &@1:"l"em 
ao catecismo pa.roquial são pou
qulsslmos. Que Se pode esperai: de 
uma. juventude çria.da ;µisilll fi. lei 
da. nàun-eza., ip~~ subira~ 
ida ~ ~1,1tar µi.,flµe~ ~ fé 7 

,~:Ua.5e idêntica é a situa.cão do 
tÓdos os países sul-atn3ricanoe. 

Do exposto se colige quão 1111• 

m.çro_s.9s ç graves 5ª-9 9.s p,e~Q;- ~ 
que .está GXi)OSta a fL ~~J.i~ ntt 
Americ_a Latina. 

IBso, porém não deve , .:revar-nos 
ao desan-lmo: Façamos viQJF;llcia 
ao céu, .suplicando ,~iit~teJtl~i:it@ 
ao Coração _de Jes1-1s ne;,ste m~ .!l.u~ 
se. coinpad.eç;,;,. de n.Ofõl311. . ~ria, 

Não obstante toda.5 .essas influ
encias ma._léficaa .o ·po:v~ ·· 1;;.µiõ~a· 
mericano ainda ~ ~t.em ~ á, 
Igreja em sua. _q~e. t,Q~]f.~a.de. 

A dev.oção a.rden_te que p~fel!I .. 
samos ã. soberana Má.e s(le· Pemi 6 
penhor de vitoria. · ' 

Essa. Mãe solícita saber:á,_ · desb~ 
ratar todos os inimigos de DeJ,18 O 
da Igreja. 

Nossa causa ê a. ~ de J88!1f! 
Cristo, Rei imortal dos~, • 
J esru; Cristo há. d~ triunfà:r i1e t~ 
dos ca seus inimig<>!!. 

LER.~ PROPAGU O 

" ~ _E G l O N :4 R I O 11 

~ se ;µi escojaa ~~ re;µiµen- · E' ~ J>B ~ 
te_}eigas J p que _sã.o na ye~ é 0$ Ç4~«n~•oo, 
a.nticrls~s, Se no cjuso p11,tna.rio 
rara.mente é a ~ligiã,o ludibriada, "DECRETO- mmo: 
o mesmo não su.c:-E)de no ~urso 11e~ !fN I 
01m,(la:.r:lo e sobretudo ·· nos. cursos · SID OSO E FALSQ'4 
superiores. · _(Çoncl~~ AA-. 3..;;;·-·,: 

São em. geral escçla:e ~ corrnp,. sina _,.,,,...,_ --....... ,...l:. 
ç.ão, · ~~de p1·oí~res sen1 dlgni- • _.._ --..., ru;;,:rm\!1[1;;1e .111 

da.de e sem mo,al metem a. ridf.,. ~, = -~ ~- dQu.l-
culo o -qUe há. d<, mais sagra,d,o em debíti:. fintl.s ·· , - ~ -~ f:.t1t'~ ._. .. 
nossa. fê. inativo de ~ ::re "â ~-"'~ 

Para. cumulo de tantos males ~t.o. ~~_~pra, Q ~- a.q· ~ 
surgem por toda a. parte 9s colegi- cumpre nao esquecer q1,1e foi ~-
os protestantes mantidos pelo ou- ~ente s~I> este prete#,Q di; ~ 
ro. ametjcano. E infelizmente ha tica. catolica. que O na.cional~• 

ll~ PrQCur~u destruir.~-~"• 
muitos pais criminosos Que não·· .O ~ pret,exto é ~ :i.tlv~• 

· hesit<1m em pôr seus filhos nas <lp ~oo ~,1er4is~ ~ ~ ~,. 
·1;;~~ dé _ ty~nrersos inhnlgos da. ~~?a:~::oh~J~ ~ 

i 

,A. eiii,ica<;ã.o leiga explfoa. o fato ' ~ ~~ ~qade ?Dpral, ql)Q 
_:na.o.¾ deixa ~ra.vizlµ' peJ~ p.e• 

ang-ustfoso da falta. de clero na A-. ~os da ma.teria e do ~-
merica. Latin.t. tintp, mas é livre da ':ver4aqeirl'). li• 

No Brasil. onde há. mais de 40 berda.de q.Qo!l :filbos d.e peiµí. a ql,l~ 
milhões de catc,licos, não temos servir é se_r livre de toQ.QS ftJ j~ 
ainda 6.000 t;âcerdotes, quando e, rortanto, rein,ar. C9p.chµnd,q, t• 

E tad u id 24 ·-4l. nos grato :regif!trar q~ Vl!,lios j!!>:r• 
110s , s . os . n os, para :mi .w I nais -~á noticia,r~. a. revggà,;io 
!hões .de ca.toli!-)O~, PP. pertl)-de 40 deste malsi:tµuio decretp PQr ~" 
mil_p;;i.dres ! 1Je a.t.o da. a.ssemµléia, i~ ... 

. xiuxxuxx1x111xnxxx1u~nx1xxxxu1:,1u.n~x;1f;Íu,; 

os MELHORES PREÇOS 
~ A · MEUIOR . QUAUDADt:· 

PRESUNTO . é FRl~ VINHOl5 Fmoa. Fl\l,11.AS 
BlSCOUTOS e BOMBONS ...- G~Q~ ~Cios 

EMPõRIO MONTENEGRO 
lUA AUGUSTA,. 1559. (Esq. B. J,qjz CeePto) __,.. fone 1 'l~: 

MERrF.A. RIA AVENIDA~ 
f,V. J.ilf,IG. LUIZ iUITONIQ. 20911 (.Eln ~te.~ 

~~4, Çp11ceil40) - ,o,e : 1-~ 
pm;~ P!§nµB,lllPQ~ p~ 

M~TEIGA " B A N D E I R A N T E P-- ' -- ., - . - ..... ., . - -·· - -

;.,------------------------.... 
tXPRESS8 VIAQAO SID PAIU ITU . 

.\ V~NIQA, · JfJRAN~ 1120 - T~t~QNi ~ 
~P ~ ~ ~~ f:lJq ccmf~v-, . J..i.-l~UJ-,ei. ~Q . . . . ... 

. -PAIRIDAS- DE SJQ J'.A.~(): 1 ff(it 
s,3t - 10,00 ..,.. l~ .;,,,.. J-7,tO 

PREÇOSs· fi P-!\~ A !TU .- •.•. ,,.. .. ~ .. "' .. 
S ·- PA~9.A.~UV.A. '"'ijl,.,. 
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• Conselho de amigo 
A sande é o un·~o bem- :real na. Vjd!l, e, llQtta,n.to, deve iQ 

ter com ela todo cuidado, e todo cui(lado ~ P,QUC9, Seu tra,, .. 
çoeiro inimigo e a Sifilis. Assim. a mais, leve nianifest~ão 
sifiliticá pode .se transformar a:rnanl\á. cm ulcer;µ, pa.vôt~ii~, 
com graves sofrimei0.tos, pondo a vida em Plltigo. Tratai dt. 
toltlar, portanto, para evitar o mal, algun.!\ fr~oo.s l\Q pqcte. 

··~ ···;;g~f énu_qa~ 
... ---

~iµiµar tto. ti,atlJ,mento. d,f, Sififü,, i!U{ ve.iu \)to4~i,!\d.o ~ 
m~is de 60 ~º~ e{ic. :,;es resulta.d~- ·to~;. ft ~~ . \ltlm 
\lltl pou.co, telllpo. t! tJtu con~eUlo. il,;.,, ~~~ qu~ 4~ve4i P.it 
Clll pratica QnCQ~talllente, VOS le.w,llJ',W.dO. ~~e, dt\ f\llft 1'I 
8a.ude. é o unico. l!e~ t~- da vida. · e a. 3-..tfWs o seµ -~f 
inünig-0.. . . JN. 14-6.- IQt 

) 
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São Paulo, l~de Abril de 1'946· CE G f O NA R I O 

(Conclusão Ãa ul~llla p~~ina) 

Sagração do~ Sant<:>s Oleos, na quiu 
til feira Sant~, ·dia 18 do corrente, 

10. 30 hs. na Igreja de Santa Iii
íell6a (Catedral Provisoria), um 
sacerdote das segui:-;tes comuni<la
•es religiosas: 

1) Revmos. PP. Sacrarneuwuos: 

/.) Revmos. PP. Carmelitas, da 
par1)quia N. Senhora do Carmo; 3) 
,Re-,mos. PP. Passionistas, da pa

roquia à.e São Paulo da Cruz; 4) 
Re-,mos. PP. do Verbo Divino, <lo 
'seminario do Espirito Santo; Rev-
11'.lOS. PP. Sal~{>Íanos, da paroquia 
lo S. Coração de Jesus; 6) Revm<>.s 
.PP. Salvatorianos, da paroquia de 
~. S. Aparecida, de Idianopolis; 
f) Revmos. PP. dos Sagrados Co
iaçõ~, i:11.! wr!,}(}ui~ de Santo ~mi
.dia. de Vila Pnide:ite; 8) Revmos. 
PP. ~~os <ia paroqu4Í de 
s. Domingos; 9) Revmos. PP. 
~sionarios do Sagrado Coração 
·11,a Maria; 10) Revmos. PP. ca.
i,~~ da paroquia. tj..i ~çula
ia Conceição; 11) B~v~- :PP. 
Redentoristas da ;P-~1,µia; · 14) Rev
mos. PP. Fraatjsçant;is d.a P<:IEWu.4-
ile S. Antonio do Pari.· · 

~da Sac.ef~~ ·4~si~ado pelo 
seu su;pe.rior para e{>sa · fi,u1çã<>., · i,1e~ 
,erá levar ç~sjgg n'Aa, S-9b.repe!iz. 

(a) Mol!S. ~ ~~ LOl,lre~ 
quw.c. d9. A,f~ 

\ ~~~ ?~Q!"'l.JNJ:~:fj:R
~g ~TQr...ICA 

Com a p~i<:le11cia do Emo •. e 
Revmo. S~b,or Cardeal Arcebts• 
i}O realizou•Se segunda ftlra ultima 
e.a Cur~ M ~trop9Jif.&,?., úrna :-eu
[!.ião dos ~vaj9s ... Sacerdotes "Ban· 
ueirantes ·da Universidade" que, a 
pàrt.ir do d.ia 22 proximo irão per· 
correr as paroquias <las Diciceses dll
Provincia Eclesias~ de São Pau,
fo afim de . ,~~e!H pr9I>Ugª1lda. '10 
grande empreendime:ito de cultura 
que está sendo levado a efeito em 
S. Paulo com o apoio e as bençãos 
do Episcopad.9 Paúüst.a :.... a Uni
yersklade Çªt~li.c;t. 

Na Capital. em todas as IgrejU.9 
~atrizes ~ n0$ Cqlegios, uµi traba· 
lho de propaganda vem sendo rea-
1izll{lo pelos revmos. Párocos, Vi· 
gá.rios e Capelães, no sentido de 
atTecadar íudos para a Universida
de que já ~~ e:icóntra com duas das 
isuas Faculdades em funcionamento 

· As prim~ cii~eses ;l s!?rem 
visitadas pelos revmos. sacerdotes 
são as seg1,1intes: Piractcaba, cone· 
~o Benedito Marcos de Freitas; S. 
carlos, padre Eliseu Murari /! pa
dre Arnaldo de Morais Arruda; So
cocaba conego Jesuino Santtili e pa 
dr-e José Thurler; Assis, eop.ego 
iPedro Gomes e padre João Phe· 
e::iey de C. e Silva; Santos e Ja
bolicab:ú. padres Be;n~t~ M· qi
l<1Zall$ e Ino~o de · LacerdA 
San.tos; Riõeirão Pr.eio, conego 
;Faulo F. da Silveira camargo e 

padre Luiz Martin!; Caíelandia, 
~ ~ ~ep<)µç~s <1~ Cal"' 
y8'b.o~~~ 

\ 

•01,,,a,1c . · .N-re. 
tM.IUl.rBM 
• ~m~a seca.Uva Silo Seba8-
Uão combate denttflcamenté 
to4& ~- ,qlÍa.~qµ_eJ' af~çãp cu~
ille,11., ~n;io sejam: FerldM em 
,:~r~ · új~~; · · Cheias antl
tras. Eczemas. Erisipela. Frfel. 
~- Ra;chl!,S· nos pés e noi, 
~e1011, ,Esp1:nhl1,S, .Rem.orroldes. 
Q~elm11!}.u~. E_rµpçôes, Pica. 
das '1e m~µttos e mseétos 
veneooaoii_. 

=,.,.. ________________ _ 

COm ~a pomPa da Liturgia Ca
tolica realizar-~-ão. as s<>lenidade~ 
c)a semana santa na · Oatt>drat 
Provisolia de Piracicaba. E~,·'lS so
leniçla<lea, tal como o têm sLlo r,.os anos anteriores, serão revest-:ctas <le 
grande brilho e esplendor liturgico 
e contarão com grande numero de 
fieis, Às cerimonias na nova é.iOC!l· 
se, este ano. no entanto, c->rtamt>n -
te terij..> maior brilho,. Pois conr.arão 
com a :issistencia e 01ienkl.çáo 6e 
seu novo Bispo D. Ernestq de Pau
'4- E' o ~tl.41te o prograµia: 
CONFERENCIAS PARA HOMENS 

.. E MOÇOS 
No,s diag 10, 11, · 12 e 13 passados, 

ás 20 horas, o Revdmo. Cgo. J·;
sé N.a.r<lin fez uma serie de confe
rei+~ exclUsivamente ~ hQ· 
meru, e maços, em ·PI"eJ)ar~ á co
munhão pascoal dos homens, q4e 
se reali7..ará hoje ás 7 hor~. 

As revdas. Irmãs Missionarias de 
Jesru,s crucificado prestaratn seu 
vallo.s,p concw'so na prepà,ração da 
~ \:l~s P9llle'l'.!:S e moçi)a. · 

PROCISSÃO DO Dl!lPQSrro 
ont.em á,s 20 horae, a imagem. qe 

Ao pé da Cruz 
(Conclusão da l.ª pAg.) 

f~te ~ ::idmiravel; e d~pôs d~ 
~çõ~s ex~·i9res eo.m tantª' medida 
qi;e, 2em soluços nem·. lamentos 
~çrt9u ~ ~fa.rias e a. Sã.o ,Joã9. 

gs ~d!lS teologos se mostra
~ 1!16,DlP.Xe J:nuito contra.rios a el!I· 
i>es 4e.si:rl~OS de ;Nossa. Senhora, qµe 
~o.· mc9mp@veis com Q dominlo 
que tinha IÍobre todi;w as su;i.s 
ªções, e assi!ll Fr. Bartolomeu ~e 
)Uedin11, qu.illfica esta oi>inião qe 
"temeraria, escanda.J.osa e perigo
sa~; o Ca,n1ea.l Ca.yetano esc.l'eveq 
um opusculo para refut!\,~la; su~
:rez. São Fral!cisco de Sajes e oµ
tros multas . fortemente a conde
naram. Sõ Malonlo, para ~el!IQulP~ 
ll ~W. Br~lda, distingue três ca-
1:lo:i d.e ~pasmos ou deliq~o.s:/ nuÍ:n. 
deles. a.l.nda que o corpo caia. p~ 
terra debilitado peÍa dor não se 
perd~ os sen.µdos, e UIIj.. desmafe> 
de.sta. classe entende que :não re
pugna que Nossa senhorii. Uvesse 
tido. Porem, ainda neste ponto o 
refuta Cartagena. Que illz o Evan
gelista S?,o J'oã.o? Stabat Jlllta ~
cem Jesu Ma.ter ejus. Ji:lstava de 
pé. como capitão no campo, eon:io. 
vlg.la em atalaia, como 133-cerdoie 
~ al~, ~omo rocha no µieio dçs 
:zµiu-es. E_m pê junt;o da Cruz ~e 
Jesus e era aua Mãe. Qµe retr~
to nos traça o Evangelista nestas 
três palavràs. Para se ~uilatar o 
Cruz ,:; nece8,\lario .se sab!?r o q\le 
que é estar Maria. em pê junto á. 
,:; ser mãe. Isabel a. càtolica mu
lher até o fim. aillda qu~ 'p~ 
cesse mais do que homem em pry.
dencla e valor, ao saber (IUe tinha. 
~ç,.-,rldo o Prlncipe D. J9ã,o, o ~
lho em que depositava sµaa esp~
ranças, ca1u desma.iadà ~ ~alo. 
o:a.de, no campo de ba.~a, '8 
=.uvera. firme. Porem. ~ Virgem 
No~ ~ora., mw.or que todas ~ 
~ ~ ~ ?Jlei'osa. ~ue ~ 
@a martires. .esta.'IJa em Pé-
~ inte1'ea stat ~ 

- Virgo martir.ibu 
~ ca.1WI. a JgreJa. , 

"'Q mwul-c, se transtorna.~, a 
tei:ra eátremecla. as colunaa do ceu 
tremiàm e a .:Virgem coD.Unua.~ 
quieta em seu lugar. o• mara.'Yl
lbQsa CQll#UUlCÜil, da. Mãe, ti.o ~ 
&\a. com seu F.i.lho. o Filbo :mo.r
:r.la 9 ~ _ Mã~ n,ã.o te~ ~ J,Q9rt.e; 9. 
F.llhg e.stàva. estmi40 ~ Crµz ,e a. 
Mãe em pé, junto dela.; -~ Filho 
padeclp. e a. ~~ :;ie oferecla. varo
nilmente aos pei-seguidores. Os 
Vel:!,tO:;i braµi.ay~ C ~ Ondas su
b~ atê o Ceu, .e a ~ na.Jl 
4a 'V_irgem, g9vern:j.d::i. pel9 Espiti
W. Santo, ~ firiµe, sem se c:lesviar 
d,a. v91:1tade qe Deus.'! _(P, ~ Pal· 
m.,a) 

µ pal,a.vra.i, de S.~to A,inbrpslo 
~ cÍassi~ e P9r tocl,os .ciui.das: 
f•~a.va. e~ pé, junto ~:l. CJ-µz, a 
Mãe, e e1:1quant.o ps y::i.rOes fµgiam, 
estava intrep~da ••• Leio que esta
va de pê, porem, n5.o leio que :cho· 
rav:1.". 

o· Eva.i:igclista, no entanto, niio 
nega que chorava; nem o pranto 
era nela indecoroso, posto que não 
o foi em seu Filho. N5.o desdiziam 
da. fortàJeza' e do:m.inio de. Nossa 
Se~hora aquelas lngrimas, que co
Í:f).o' diz o. Pe .• L::i. Palma, "cniam 
com tanta medida e gravidade": 
atiueles gemido~ ti~e, coin:o diz Fr. 
Diego Mµrillo, "reprimid,os com 
força voltavam ao_ seio donde .. saiam 
.e lâ dentro se encon,travam uns 
eom ,OS c;>Utros, C_a:Usando _uma Va · 
le,nte tempestade na almi;i. p_elo .en-

·l contro _que ;(a.ziam umas ondas a 
Á 01.l~e 

». J.•: _. 

N~ $,et11:le1ra, ~ Do,~ f<>! ~~e 
por~a d~ oa;t;e<1I-U:l FrQrisplia 1)4-
ra a Capela dO Dispensaria ,. dos 
Pobres, onde ficará até á tarde de 
fl.O.i,.e para a procissão dps Passes. 
A imagem cie Nossâ. 'serihorá -sêi:á 
ti:an.spõrtàda pelas F~l,as de Ma
ria e Por t,xias as associações fe
mmll,l!!~. 
l4 DE ABRIL - DOMINGO DE 

RAMOS 
A's 7 Jwras na Car.edral - Missa 

e COl~Ullhiii,O g'()ral cios µrunerlS-" 
A's 10 bc>ras - B1=m1;ão dos Ra,

lllps, procissão e s<>.lene Missa Can· 
t.ada, éom As.sistenéla Pontifical 
- Canto da Paixão. 

A's 5 hora.s · da t.arde - Procis
são dps Passos., · ·· 

A :ímagem do Senhor dOs Pas
w.,,, sairá da Cat,edral provi5oriu e ª ç_tê -N1§~!l Ei~rih:®l: d~ :bôres do 
dispen,sarlo dos pobres. . 
.. A 'próclg.5ú.o Pei'CóITe1-á O seguinte 

itíner:µ-io: Ca.te.d.ral - Rua AU~res 
-:-:- Rua o. l;½l4l·o II .,...., o-o~rnactor 
- ~ JOSé ,- Praça 7 de setem-
bro - Praça qa catedral. . . 
. .Q,'.> passos ~r~ fé:itos. ~ ~guin-

tcWu~4~ç~k%,t.o ~dr1~1r~ 
.i\nfunio HerirlqÍle Ferraz ~- -~i,O 
Leite Negreiros:. nona. Amelia 
Hoeppner - ca~la dos Passos. 

A procissão C-Olll a imn~m de 
N~sa Senhorª da.g Dores ~irá do 
éuspensario e vercorrerá o ~ülnte 
iLfnei-a.rlo:· I)j.spensiµ·io '_ Ri.h Pi
raclca.ba -,- fülil. Alf~r~s --::- Ru.a Mo
rá.is BaiTo,s _ Praça da Catedral, 
onde sé· dará. o enoon tró: · 

Sómente as filha,, d.e Maria., as 
missiolia.rlas ext,ernae e as Irmãs 
mlsSionar~ ~ómpanhM?,Cj !¼ lma
g,elll de Noosa senhora ~ pores . 

. O encontro f:.r-se-á na. P~ll. da 
Catedral,· ora em ciemo1içiio. · Fa
rá o sermão do encontro· o ReVJno. 
Padre José C-Oncekão Paixão. 

Logo após o sermão a Pt'OC1ssão 
continuará pela Praça. da. Cate
dral ~ Rua São José - Rua do 
Rosarlo - ~ja s. Benectit,o. Na 
entrada eia . procissão farif Q Ser
mão" do caivarlo o Reyµ\.o: ~re 
JÓSé da conceiç4.o M~!rell~. 

l\l'Os dins 15 - 16 -::- 4'$ 7 :11~ 
:a_n~ê,~iss~ ~ ~- E!µ 

. ~!i 17 :._,..· Qu,;irt.8,-!elffi ,- A/S '1 
horas .da. noite, oficio d'3 trevas. 
presldiclo relo Exmo. sr. Bispo 
Dicíce,sano, devendo comp~ecE>r o 
Revmo. clero e ~~ó Sera-
fico. · · 
18 pE ABRIL -e-, ~UINTA FE:IRA 

. SANTA 
A's '1 horas, ·comunhão geral de 

todos os fieis. 
A's 9 horas, solene missa ppnt1-

fila.l e sa.grac;:ão dQ.S &!ntos Qleos, 
cerimonia que pela l>rimeira vez ~ 
realiZará. em PJ.racicab1:1,. No final 
õa missa, Procissão com o Santissi
mo Sacramento no interior da igre
ja' e guarda da.s sagradas Reservas 
na. urna. Desnudação d,os altares. 

A' 9 7 horas da noite, oficl,o de 
trevas e I.,a.vaws. oficiando o ~nr. 
Bispo Dicicesano. Fará .o sermão do 
ma.nda.t.o o · aevmo. ~ Al:écio ~-
19 DE ABRIL SEXTA-~ 

~A~~ 
A's 9 horas ...,,. Missa .d<lCil l'r:esan

t1fica.d~, ofic_ianq.o '9 :J;tevmo. Padre 
Jo-sé M~irelles. Adoração da ~ 
cant.o da Paixão.· ·· · · 

Fará 'ó Sernúi,Q da ~ ·º Ex-
11:!J.O .e Revbo. Sr. B4<Po D~

!)eSnudaçã,o ,dos altares. 
Afs 3 J::ioràs da. ta.rifu ·- sermão das sete Palavrâs pelo Revmo. Pa· 

~e JOSé conceição. Pa.lxão. · 
.. A's 'r/. horà<;; _;_ ôflci.o de trevas e 
em seguida - Procissão do enter
ro. o 1t!nerarlo serâ o aeguint~: 
. ca.tedral ,- Rua. AU:~l'éS .,...., ~!,!l;I, D. 
:Pedro II = ~1.1?., GçV~\'.l,01." _ _.;.. 
Rua São JOSé - RU?.,. dp ~-~ 
- Igreja de São Benedito. 
- N entmp~ ~à PI";>C~, .f?ennão 

da. Soleclad.e pelQ Revino. Mona 
senhor Manoe1 Rosa. Logo em se· 
(!'Uida. - l;)eijamerit.o' da hnagem do 
Senhor Morflo. 
20 DE ABRIL BABADO DE 

ALELUIA 
A's 9 horas - Ben<:ão do fôgo no

vo, do círio Pascoal, canto do 1<> 
xultet e benção ,da Pia Batismal e 
canto das Profecias ~gµi11do~e a 
missa. .cantada. com, ·a.ss1sténcla 
pôritifi~; . . . . ' -" 
· A's '1 .. horas da noite - Glor:ifi
c_a<:âo de Nos~··senhôra. Terço. la
dainha cantada ...:.. Canto .do Regi
na, Côeli e sermão por um Revmo. 
Pe. Dapuchinho. 
21 nm ABRIL - DOMWGO DE 

.. PASCOA, 
A's 5 ho:ras da m:mhã - Pro

cissão <la.· Re"surreição seguindo o 
itinérario da de Sexta-Feira Santa, 

Os direitos da Cristandade à Terra Santa 
o:;9ncl4iiª=e Q:l, )!,\!!µi~ p~~,> 

existe plena confiança de que a 
~na~p.~i~'p~~~ M~ !!- ~Itj~ P.91:• 
clu~ão f!WOI't'\Vel. 

Ai presente Publicação t.cm µ,,r es
cqpo, fazçr ~nhecer a que,;;.;.o nos 
Sf'us a;.,petos histcricb e jiu·í •ic' 
N~ somente evpçar:.'i qrevemenk?· 
as passllclas vicissitudes· dos· "'s'an
t.QS Li.iga,r~ !!Qnt,e~tacto.s. mas tamc 
bem_ se ocuPará do problemas ·güe 

se apresentam 11<>. mqip.ento 4tunj. 
e por fim indicará qual o camfr,fio 
qiie se julga mais fácil P.ara uma 
~luçãp P,~ific!j, e cj~fipgivà. 

A HERANÇA DA CRISTANDAQ~ 

In,tituto MoA,rno ., (-·' , . ..,.., •. , •.. , '' ',• ~ ·. ' , .. , ,, 

~, P~AÇA D,A ~- N,o l~ 
SAO PAULO 

Fundacio em ~917 

o 

DACTILOGRAFIA 
T AOUIGRAFIA 
Melhor. E~~ 

Medicação awdliar · no ~.,. . 
mento ~a sifilis. 

EMPó~IO, PADARIA E 
CONFEIT MI!\ P ARANÃ 
Gêneros aJimenticlos, pães e 
l)~~µ,tos ~ ~ as q~d~C,e_s. 

1~pronta-se encom~ndas ~a 
~entos, batizados, "soirées ", . . etc. . . . ... 
A\!. BRIGADEIRO LUl2 .ui,. 
TONIO, 1197 - FONE: 3~7669 

êancl o-se o encont;r~ na ~~ · da 
Ca.tedral. Fará o -aerinã.o ·ao en 
C9nt;ro o ~YJPO. fy. .iµ.~~ M?-c 
n.i, A •. :.~~ fl; prpc_ls-sa.o, mii's~ 
e comw.u..w ge, .... 

A's 8 e 9 horas, missas resadas. 
A's 10 hora,.i - Solene mi~sa 

PQntjfi,cal, _aliciando o Exmo, sru:. 
~spo Diocesii,l).Ó. ·· · · · · ' 

~·s ri ~ da noit.e - Reza e 
benção solene COJll. o s. S. Sacra, 
ment.o. · 

As cerimo~!!S ser~ dirjgidas v,e-
lo ReVIno. ·Padre· Alécio Adani, 
çerizn,qro,a,r;l,q ,do $Qi_ip. · · 

A parte coràl estará a rargo do 
Semina.rio sera.fico, 5ob a dlre,;âo 
do Revmo. Frei Estevã,o. 

Prest~r~ ~u valioso e pi~.rlo_so 
CQDC'Ur~o. em toaas as cerimonias 
da Semana sarita,"âlunos do Semi~ 
JUµ"io seraf~ Sii.o Fi,d~lls. · 

1 

. . , ..• ..,.~ ., ..... ,- ·...--~. .,,., .... , .. -<-·'"·- -··· •. 
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MEMORIAL SOBRE OS SANTOS LUGARES 

Os direitos da Cristandade à Terra Santa 
A herança do mundo cristão 

De ha muito o LEGIONARIO narios, disputam em altos bra- , 
vem insistindo na gravidade 1 dos a posse dos Santos Luga· 
que o problema da Terra Santa res, nós. catolicos, permanece-
apresenta para a conciencia mos de braços cruzados. 
cristã. -Enquanto os arabes e Menos ruidosa. porem não 
judeus, alegando direitos imagi- menos injusta é a política dos 

Fachada do Santo Sepulcro - Jerusalem 

NOTA INTERNACIONAL 

C·omunismo e socialismo 
Quando o nazismo e o fascismo estavam no auge de seu po· 

derio e prestigio não faltou quem criticasse o LEGIONARIO por 
sua atitude de energica e constante luta contra esses regimes. 
Com as Enciclicas de Suas Santidades Pio XI e Pio XII conde
nando os totalitarismos, com a esmagadora derrota militar des
tes e finalmente com as revelações dos campos de concentra
ções, cessaram como que por encanto as criticas á nossa linhá 
de ação. Existiam e ainda existem, no entanto, inumeras pes· 
soas que nos criticam pelo excesso oposto, isto é, por atacarmos
com grande vi'olencia o sociali'>mo e as tendencias esquerdistas, 
Quando afirmavamos que toda a tenclencia para a esquerda nad: 
mais era do que um endeusamento da Revolução Francesa e dt 
seu espirito de revolta, que entre socialismo e comunismo só 
havia -um passo. que o amor ás classes pobres era um mero 
"slogan" de propag·anda, passavamos por "retrogrados", "faseis
~s" e pessoas de "visão curta e estreita". 

Eis, no entanto, que estamos diante de uma confirmação es
petacular de nossas teses: os discursos no Congresso do Partido 
Socialista Italiano. 

Eis · alguns trechos desses discursos que dispensam com~n-
tarios: "Nós, socialistas, assinamos um pacto de ação com os co

munistas". "O socialismo deve continuar a ser um partido do 
:lasse. marxista, repelindo todo reformismo, todo emburguesa
nento" (Pietro Nenni, lider socialista da Italia). "Reconhece· 

gregos cismaticos, hóje apoia
c..os pelos soviets, tambem con
trarios á posse da Terra Santa. 
pelos catolicos. 

E', pois, interessante rememo
rar os fundamentos historicos e 
j uridicos de nossos direitos. Ex
traimos do "Memorial sobre os 
Santos Lugares" algumas impor 
tantés considerações sobre o 
assunto. 

Esse Memorial, documento ofi
cial da Ordem Franciscana.. que 
estuda exaustivamente o assun
to. contem farto material mfor
mativ.o, que, com aprovação. do 
Revmo. Frei Felipe, O. F. M., Co
missario da Terra Santa, iremos 
publicando gradualmente para. 
conhecimento de nossos leitotes. 

Estamos informados de que a 
gloriosa Ordem Francisc·ana 
apresentará o assunto á Mesa 
c:.a Paz .• 

• •• 

Entre as questões que pertur-
bam O mundo inteiro e que CSPC1111Íl 
uma solução, existe tamben. a dos 
Santos Lugares da Palestina E' 
uma questão que, por seu objêto e 
pela importancia que ocupa no 
sentimento de todos os r,rIStãl)s, 
deve interessar aos resPoru,aveis-~ 
la ordem internacional. ._ · 

A questão, desde o seculo XVI, 
em que nasceu, foi ap~esentada 
muitas vezes aos Govem~ interes
sados, discutida: em cot>férencias 
internacionais e em trat~à.os l:le 
paz, sem que lhe fOSse dada en
tretanto uma solução .def!ni';iva. · 
Ainda no fim da . passada guerra. 
mundial (1914-18), a nossa ques
tão toi apresentada á Conferencia. 
da Paz, mas não se co=guíu ne .. 
nhum resultado concreto. 

A Ordem Franciscana, QUe de há 
mais de sete se<)Ulos está P.-ncarre
gada da guarda. dos santoo Luga
res, em nome da Igreja Catollca. 
e dos .cristãos ocidentais, julg,~ C-ht"· 
!'íado o momento oportuno para. 
apresentar de novo a questão. Ho
je, quando depoig do atroz confli:-.O 
se quer dar ao mundo as !>a ses no
vas para uma. paz duradoura., 

(Conclue na 7.ª pâglna) 

RETIRO 
SÃO 

NO COLEGIO 
LUIZ 

1-Iaverá, como de costume, no 
Colegio S. Luiz, â av. Paulista n. 0 

2. 324, um Retiro para homens, noe 
dias 18, 19 e 20 do· corrente quinta 
e sexta-feira santas e sabado de 
aleluia. com entrada de manhã li." 
8 horas, e salda de noite, ús' 20 
horas. Será pregador do mesmo o 
Revmo. Sr. Pe. Nicolau P. Ro;;:
setti S. .T ., Professor no Colegio 
S. Luiz ~ na Faculdade Sedes 
Saplentiae. 

MATRIZ DE SANTA 
CECILIA 

O Revmo. Sr. Conego Luiz Gon
zaga de Almeida está fazendo _dis
tribuir a seguinte Circular entre os 
seus paroquianos de Santa Cecilia.: 

"Carissimo Paroquiano. 
Sauda,;,ões ·em Nosso Senhor Je-

sus Cristo! 
Tem esta circular dupla. finali. 

dade, gratissim_a para mim: l>l'i: · 
melra, a d_e fazer a V. Excià e â 
sua Exma. Familia uma visita . 
muito amiga; Segunda. a _de convi
dá-lo a vir assistir ás confere_ncias 
que, especialmente para Homens e 
l\foços, serão pronunciadas nesta 
Igreja Matriz de Santa Cecilia -
nos dias 24, 25, 26, e 27. âs 20,30 
horas, neste mês. O encerramento 
será. no dia 28, pela manhã. 

Nos dias inquietantes -que vive
mos. not!l.·Se nas almas um anseio 
sincero e incontido de sossego, de 
paz, de luz de direção enfim. Ve
nha, pois, V. Excia .. e traga con
sigo os .Homens e Moços seus pa
rentes e amigos para ouvirem ao 
culto e zeloso conferencista sacro, 
Revmo. Pe. Antonio :Monteiro da 
Cruz, da Companhia de Jesus. 

Sugestivos 

PRESENTES DE PÁSCOA 

Ovos· de Feltro 
/ Bellssirha escolha de tipo:s e cores, 

.ornados de interessantes qplico
çoes, contendo, em Uma ou mais 
uniçlaqes, 

Frascos, de pertume e, ~gua de 
Colónia, Caixas de talco e Pó de 
arroz, Sachets · • Sabonetes de fi
nissim.a qualidade. 

LENÇOS, LUVAS, 
MEIAS E CINTOS 

CASA ANGLO-BRASILEIRA 
' ( 

Sucessora de Ma~pin Stores 

(;·' 

---'----~~· -- .... 
) : 

Expediente : da · Cúria Metropolitana 
A VISO ·N;~ '1.~9 .. 

SOLENIDADES . DÁ.' SEMÁNA 
SANTA - De orde 'II1tld t!ijio. se-

nhor cardeal-arce!,i'spo, co.rriu:iicp 
aos revmos. Par6éos, Vigários, 
Reitotes de Igrejas -e Capelas do 
arcebispado que, nas P.roxinias co
memorações dª Semana Santa, de
verão observar ás -seguintes· deter. 
minações : 1) M'iss·a 'r.·à quinta·. feira 
santa - Nas Igrejas, oratorios :pu• 
blicos· e semi~publico·s e nas cape· 
las de comunidades religi_osas onde 
se não celebram ofícios <la Semana 
Santa, não se poderá celebrar o 
santo sacrifício da Mis_sa,. na Quin,. 
ta Feira Santa, sem licença. des4l 
Curia. . ·, . , ·. 

2) Distribuição dos Santos Oleo!l 
- A distribuição dos Sa:itos ·oteos 

Almeida - ParocO <le Santâ~6~tua: 
S. Paulo, Abril de 1946. : 

TEMAS DAS CONFERENCIAS. 

será na · quinta ·feitá santa, das 13 
.l s 15 horas, .n.. Catedral Provisoria 
Igreja. de Santa !figenia. 

3). Procissões da Semana Santa -
. Para a :·.realização destas procissões 

·· os reviµos. Pároco., e Reitores de 
Igrejas · solicitam a. devida l~cençâ 
a Curia. · 

4) Sexta Feira. }4:aior - Nas pro• 
cissões e principalme:ite. nas, ceri· 
monias da Sexta Feira, á tarde, p~r 
ocasião do desfile dos. f~ ante ~ 
imagen do Senhor Morto, os revmos 
Parócos, Reitores de Igrejas, pro· 

videnciarão para que tudo se faça 
na maior ordem, evitando a dema .. 
siada aglmeração do. povo nos temi. 
pios e, para isso. organizando a e:i· 
trada e saída dos fiéis sem atro• 
pelos e outros inconvinientes mai<J.. 
res. · i 

São Paulo, 8 de abril de 1946. 
(a) Mcmsenhor Pauio :R.olim 

Loureiro 
Chanceler do ~..isp8ào. 

SACERDOTES CONVOCADOS 
PARA A SAGRAÇAO DOS' SAN• 
'1'0S OLEOS - Sua Eminencia 

, Reverendíssima, o Se:ihor Ca,nkal • 

mos que a Revolução Russa de 1917 é o maior e o mais belo de 
todos os acontecimentos registrados na Europa, depois da Revo
lução Francesa. Não conheço uma unica questão, uma unica di
ferença psicologica ou politica que nos separe, nós, ingleses, dos 
russos" (Haroldo Laski, lider socialista inglês·, considerado o ce
rebro do Partido Trabalhista inglês); finalmente o representan
te do Partido Socialista de São Marino proclamou a unidade de 
ação P de p1msamento comunista-socialista. Note·se ainda que· 
aão houvf'. discurso que propusesse, "com amor aos pobres", al
prn:i. medida para salvar da fome os milhões de italianos atin• 
lf,dos »- pena. -. L. 1 

Deus guarde V. Excla. e Exma. 
Ji'amma. 

!&.~ Qowo- L1dll GWasa êe 

Dia 24 (de noite) - Â verdade 
na vida; dia 25 (de noite>' - Q · 
bem na vida; dia 26 (de noite) -
As vicissitudes da vida; dia 27 '(de 
noite) - A reforma da 'vida; 'dia; j · 28 · (de ma.nhf.).. - 9 ~ tlll 
n.\a~'! 

Arcebispo, há poc bem convocar 
tmDar pdO a e;.cdmo1aiA 4a · --~ . ,' ....... , ... 



Depreende-se cla.ramente das 
discussóes havidas no Congresso 
Socialista reunido na Italia, que 
a União entre socialistas e co
inunistas é uma questão apenas 
pe oportunidade. 

• *- • 

E', portanto, procedente u 
conclusão de que ambos os par
tidos são aliados da mesma 
eausa, divididos apenas por uma 
razão de tatica. E de nomes 
tam.bem. 

• • • 
Tanto isto é verdade que um 

cios oradores declarou não ser 
conveniente a fusão no momen
to atual, porque varias setores 
da população, sobretudo os ho
mens do campo, são hostis ao 
comunismo. 

• • • 
Para estes estaria reservado o 

socialismo,· que em geral não se 
apresenta com os processos vio
lentos e de ação direta empre
gados pelo comunismo. Esta
mos, portanto, diante da tatica 
fabiana · seguida pelos mentores 
do Partido Trabalhista na ln-

. glaterra. 

• • • 
E nas ilhas britanicas parece 

que esse processo de solapamen
to deu tão bons resultados, que 
o sr. Haroldo Laski não ,mais vê 
necessidade ce esconder a meta 
final dessa infiltração socialista, 
feita com habilidade, sem dar nome aos bois_.,.~--- ·-- - ·· ·· ·· -. . ,. 

Declarou o sr. Laski que os 
trabalhistaa britanicos estão so
lidarios com os seus "irmãos" so
tietiC08. 

.... 
EL!, portanto, mais uma vez 

eonfirmada a observação· feita 
pt>lo LEGIONARIO no sentido 
de que a.s desinteligencias entre 
os varlos grupos esquerdistas são 
Lpenas aparentes e em torno de 
pontos secundarias. Quando 
ehegar o momento azado, todos 
esses sectarios se unirão. Aliás, 
lá tivemos o exemplo hlstorico, 
il'm ponto· pequeno, nas "frentes 

(Conelue na 2.ª pág.) 
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Si p~decermos com Jesus Cristo crucificado, 
com Ele seremos glorificados 
Fortaleçamos, nesta 

receber a «herança 

Páscoa, a esperança de sermos chamados a 

eterna da promessa» de que nos fala São P~ulo 
Jesus Cristo ressuscitou. No 

meio das miserias e apreensõe~ 
que nos cercam, elevemos •nos 
sos corações aos ceus. E med·1· 
tem-0s sobre este divino Miste
ri.o, acompanhando o que, l3obre 
a ~perança de chegarmos um 
dia, por ,J es~ Cristo á f elici
daàe do paraisa, esareveu o 
grande Santo Afonso de IAgo--
rio: - . 

* * * 
COHERDEIROS DE CRISTO 

1. "E por isso é o mediado,
do novo testamento, afim <.te 

que, in:ten:indo a morte. . • o-t 
que foram chamados receberam 
a herança eterna da promessa'' 
(Hb 9, 15). Aqui fala S. Paulo 
do novo testamento, não como 
de um pacto, mas como de umd 
promessa, isto é, a àisposiçãr, 
da sua ultima ·vontade pela 
qual Jesus Cristo nos constl 
tuiu he1·deiros do· '-reino do-~ 
cciM, e porque o testamento não 
é valido senão depois da morte 
(l-o testador, foi necessario qu~ 
Jesus Cristo morresse, para 

1 

~m~q-eomo· seus ,]wJ

deiros entrar na posse do pa ·1 

raiso .. '1 
1 

Pelos meritos de Jesus Cris
to, nosso mediador, recebemoH 
no batismo a graça de ser Fir 
lhos de 'Deus enquanto que o,<t 
hebreu.~ no antigo testamento, ' . apesar de serem o povo eleito, 
nã-0 deia:aram de ser esaravos. 
"Rstes •são os dois testamento.~, 
um certamente do monte Sinai, 

:- que gera para a servidão" (Gl 
\ 4, 24). -:V o monte Sinai fez-se, 
l por intermedio de llfoises, a pri
l m<'ira mediação, quando Deu.~. 
\ por meio dele, prometen a 

abundancia de bens temporais 

)
' se observassem a lei que lhes 

rlera. Esta mediação, porem, 

diz São Paulo, não gerava ·se~ 
não servos, em oposição á de 

Jes:u~ Oristo, que gera fillw~: 
"N(J~, porem, irmãos,. · s_omos 
filhos da promissão segundo 
Isaac" (Gl 4, 28). Se, pois .. 
nós, aristãos, somos filhos d6 

Deus, diz o mesmo apostola, 
somos tambem herdeiros: a ,to 
dos os filhos cabe parte da he 
rança paterna, a qual no caso 
é a glor-ia eterna n.o 1paraiso. 
que Je.ms Cristo nos mereceu 
com sua nwrte: « Se filhos, 

1 
SEMELIIANTES À DIAGEJ. 

DO f/ILIIO 

1: Para nos aumentar d 

confiança, o apostolo ajunt&: 
, ''Nós sabemos que, pO!ra os q~ 
arn-âm a Deus, t,ud-0 concorre 
para o bem" (Rm 8, 28). Quer 
com ,i.~so dar-nos··a entender que 
não ltâo as desgraças, as infa
n:,'ias, as doenças, a pobt·eza, 
as perseguições, conw julgani, 
os homens, pois Deus as con-· 
1;erterá em bens e gl-Oria dos 
que as suportarem com paoien
cia. E o apostolo conclui: Ili' Poi.<1 
o.<J que conheceu na 1-m.a pre--

' · c-iencia- tambem os predestirwu, 
pa1·a se fazerem confc;rmes ti 
imagem <le seu filho" (Rm 8, 
29). Oom estas palavras quer 
pcrsuad,ir-nos que, se ·quisermo/! . 

, à salvação, devemos nos resol-· 

1 

ver a. sofrer todas as coisas p..1-

. . ra . n-ão perdermos a 1grar;tt (U.,.. 
na;tjá qúe ninguem poderá ser 
adf¾itido á gloria dos bem-aoo,t, 
fUrt'?,àOs sem que, no ldia de Sei 

· JWo, sua vida tenha sido en
<!Kntrada conforme CJ de Je81H 

···. -Oristo~ · - ,. · 

cor dando-nos que a gloria. que. 
' . ' 

no,ç 1será dada na outra vida, 
será imensàmente maior que o ' 
merccwnento de todos os nossos. 
sofrimentos, suportados de boa 
1:ontàde e'dt · cumprimento ' da 

vontade de Deus. "Julgo, po·. 
rem, que os sofrimentos da vida 
presente não têm proporção ai
guma com a gloria futura que 
se manifestarã r;m nós (llm 
8, 18). 

Mas, p°dra ~ ~s pecador~ 
por esse 'motivo não se entf"e,
guem ao ·é/µe8pero, · iem ' 'VistG 
das culP?'s .cometidas, São Pau• 

Extingue-se a noção ~e ~ecoro 
nas r e Ia ç õ e s internacionais 

' tambem herdeiros; herdeiros de 
fato de Deus e coherdeiros de 
Cristo" (Rm 8, 17): 

2. Ajunta, entretanto, São 
Pàulo, no mesmo lugar: "M q,e 
fato se padecermos com ·ele, 
para tambem c01n ele sermos, 
glorificados" (Rm 8, 17). E' 
certo que nós, pela filiação di
vina, obtida por Jesus com sua 

Que pobre seria tão tolo lque 
recusasi;e dar todos cis seus an
drajos em troca de um grande 
reino'! Não possuímos presente
mente essa gloria porque não 
estamos ainda salvos, ,visto não 
termos ainda terminado a vida 
na graça de Deus; mas a es
perança nos merecimentos ·de · 
Jesus Cristo diz São Paulo, é , . 
que nos trará a salvação: "Pe. 
la esperança é que fomos sal-
.;os" (Rm 8, 24). Ele não dei
xará de nos' 001weder todo o 
aumilio de que necessitamos pa
ra nos salvar, se lhe formo,</ 
fie-is e perseverantes e msupli -
ca1·-llw, segundo a 7Jromessa do 
rrtesmo Jesus Cristo de atender 
todo aquele que o suplicar: 
'· 'Podo o que vedir, receberá,, 
(;fo 11, 10). Mas, dirá alguem: 
eu não dui,-ido que Deus se ne
_que a ouvir-me quando suplicar
l he, mas receio que eu não ·o 
jriça· como devo. Wtio, diz São 
Paulo, não ha motivo para .esse 
receio, porque, quando reza-
mos Deus mesmo ajuda a nossa 
insuficiencia e nos faz suplica·r 
de maneira que sejamos atendi· 
dos: "0 Espirita ajuda a no.~sa 
fraqueza e pede por nós" (Rm 
S, 26). Pede, il!to é, faz-nos 
pedir, ~plica Sto. .Ago,tin.ho. 

lo os an,ima a e11perar o perdão, 
afirmando que o 'Padre eterno 
nã-0 quis por esse fim perdoar. 
a seu propri-0 · Filho, que se ofe
recera para satisf~er por ,ws· 
sos pecados, e o entrego,u á 
morte para poder perdoar-nos a 
nós, pecado-res: ''O ;qual não 
t>t>upou a .~eu proprio Pilho. 
mas o entregou por 'nós" (R~ 
S, 39). liJ para que seja airtàa 
maior a esperan<;:,a <lo perdãa 
dos pecadores arrependidos. 
ac-rescenta: "E quem serií fJ1M 

nos condenará? Cristo, que 
morreu por nós". Domo se dis
sesse: Pecadore.~ que detestaú . ' os pecados oometklos, por q~ 
temeis ser condenados U<> i:iifer
no 1 Dizei-me ·qual será o . ju'IJ 
que vos ha de condenar? não ~ 
Jesus. Cristo'! . E coúw 1lüde~ 
temer que vos condene ;á 1rwrif · 
eterna ~se redentor amoroso: 
que para vos não condenar g,uis 
condenar-se a si mesmo. la· ~IWT

rer pregado 1w infame patibulo 
da cruz? Isso wuito bem st 
entende daqueles pecadorc:s 
<Jue, contritos, lavaram suas 
almas nó sangue do cc;rdeiro, 
segundo São João: '"Estes sii,rJ. 
os que lavaram suas veste.~ e a, 

A União Sovietica e os bens da Sociedade das Nações 
A Russla foi expulsa da Socie

·c1ade das Nações em dezembro de 

1939, sob a vigencia do pacto nazi· 

sovietico e quando a Polonia ainda 
sangrava em consequencia da ação 

combinada dos seus invasores do 

oes~e e do leste. Não obstante. ua 
reunião internacional que ontem SP 

reallzou em Genebra, para tratar 

da liquidação dos bens da SoclE> 
ãade das Nações, a delegação fran
cesa propôs que tambem a União 

NOMERO AVULSO 

CR.$ 0,40 

Sovietlca fosse beneficiada na par

tilha. 

Posta de Jad,o essa estranha su· 
gestão, o delegado polonês, sr. Jan 
Rosner, em nome da Polonia e da 
'l'checoslovaqu!a, propôs a criação 
de um subconselho· financeiro com 
a taref a exclusiav de "encontrar 
uma formula mediante a qual a 
Hussia sovietica possa associar-se 
â liquidação dos bens da Socieda- · 
de.das Nações". Os debates se.-aca-
!oraram e nenhuma resolução tol 
adotada sobre o assunto, mas já %e 
afirma que os delegados britanl,cos 
e norte-americanos estão inclinados 
a apoiar a proposta tcheco-polo-
nesa. 

E' "'-urloso notar qut. es~~$ Me
didas tenham sido propostas pelos 
representantes da França e da Po
lonia . justamente os dois patses 
mais 'sacrificados pela ofensiva na
zista, resultante do Pacto Ribben
trop-KolQtov. 

morte, a.dquirimos '<lireito ao 
paraisa: is.ço só ,çe entende, po
rem, se formo.ç fiei~ na pratica 
de boas obra.ç •e partic1ilarmen· 
te se, pela paciencia, corres-
p<>ndennos á graça div-ina. Pelo 
que, diz o apo.çtolo, para ob-
te1·mos a gloria eterna como 
,Jesus a alcançou, dei.,emos na 
terra padecer o exemplo do 
mesmo Jesus Cristo. Ele vai na 
frente com a cruz, como um ca
pitão; á sombra dessa bandei
ra, devemos ·segui-lo, cada um 
levando sua aruz como nos a.X-
moesta o mesmo Senhor, dizen
do: "Quem quiser vir após mim, 
abnegue-se a si mesmo, tome 
sua cruz e siga-me" ( M t 16, 24), 
.. São Paulo então anima-nos~ 
sofrer com coragem, alen:tado'*r: 
11ela ~pera,nça ão parai8o, re-

(Continua na 2ª pa.g.) 
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Pastoral do Exmo. 
Revmo. Sr. Bispo de 

Bragança 
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A••lnatUt'IUI 

º·'º 0,611 
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CrS Zõ,09 
CrS i0,00 

R.o,gamoa ao• no•so• a••lnantea 
eomunicarem a mndan1:a de •e .. 
etadere~o• parll • Oaba P~tal 
147.À. 

A. .. aacl-
Pei<,:.-un ià.béla sem oóm_.lno. 

Não pabUcam• 
pe .. _,. . estraaJo
àro de redatoffllo 

.,.._boraçllo .. -- ··-
CONTI

NUAÇAO 

populares" da França e da Es
panha. 

• • * 

Enquanto assim se cons:pira. a 
ceu aberto no setor p~r~1da~10, 
vemos no setor da poht1ca in
ternacional se manifestar cada 
vez mais escan~alosamente _ a ~u
dàcia da "tliplomâéia" sov1et1ca, 
só êofupatavel aos "golpes" .. e~
petaéulares ãos processos d1-
plomaticos" da Alemanha na
zista., 

•••• 
: representante soviet1co na 

,o. N. U. acusou a America, d? 
Norte de estar agindo de ma fe 
na questão iraniana. O repre
oontante norte-ameri~ano res: 
pondeu que o seu_ g~verno so 
tev~ em mira o cumprimento da. . 
carta das Nações Unidas. E 
acrescentou que a mudança de 
atitude do Irã se expli<:a pela. 
enorme pressão que a Russia so
vietica exerceu sobre o go~erno 
1tama.no, conforme despachos 
-:recebidos d~ Teerã. 

••• 
Não resta duvida que as pala

vras hoje em dia estão. perdendo 
· completaméiite ô sentido: _ ~u? 
valor, por exemplo, atnbmr a 
expressão "má fé" quando pro
ferida por um agente do gover
no óa Moscou? 

•••• 
Enlfuanto esta hipocrisia não 

foi· dcríunciaC:a de frente, de 
nada valerão os tratados e as 
convenções entre as potencias. 
Continuaremos apenas com uma 
inflacão de tratados - tratados 
q)Je serão dr,srespeitados ª? pr~
ineiro pretexto de uma d1scut1-
disSima razão de Estado. Para 
o sr. Laski, por exemplo, a ques
tão russo-iraniana se limita ao 
següinte: - petroleo ... 

lü~o após a 1merta
Dc Dachou 

(Conclusão <la última pâglna) 
deles; vendo esses homens chor::i.,-. 
nP.o era posslvel reter as lagr•m::i.s, 

"AGORA TEXHO TúDO . .. " 

A maior parte dos que assistl
nim ft Snnta Missa comungou, ll<J 
joen,o,s, na lama. Depois, prece· 
dlrlo por mim e· Madre Maria l'Jve, 
rllde o ME>stre entrou · ne·sses po
bres que não têm nome, onde não 
se ~be mais se estão em· antros 
infernais ou em santuarios. Fomos 
paS>?ando de um. a outro doente 
subindo sobre os leitos 011 em ca 
valetes na'ra alcanc;armos os dro 
andar ,superior, fazendo ,semprP. 
esta simples pergunta: "Catolico?'' 
$e respondia "Sim··. acre,scentava
rnos: i.comunh:"i.ú'1 ou "I[ostia". ~ 

chamei vamos o Sacerdote: "P,ulrf', 
por 1r,1ui. Mui tas vezes denam->s 
eair tf.,_):; cStrt1tilo~ cúr·rt..:i.don· .. R, par·a 
que o- f·ádt,.; pucle-""e al....,n<;A-lo on 
entro$l1-tr!no-n,.~ á l•.i-\tt,l", p:-1rq 
~tent.ati'r\Os :i~ (';th.f\~i:\~ ·e cl,_•prPf'~O 

l<;mQIJ ma1.e loz.,.ge. 011 que eat.avam 

1 Pensionatos de Londres 
LONDRES (Press Information Service) - Na 

Inglaterra, a população da maioria dos grandes 
nucleos urbà:tiós, sóbi'etu.do Londres, conta com 
milhares (e mulheres e moças que' estudam ou ga
nham a vida na cidade, mas cujos lares ficam lon
ge do lugar em que tràbalham. 

Como se atranjam elas em Londres, por e;rnm
plo? Além da dificuldade de encontrar acomoda
ção, por causa dos terriyeis bombattleios que sofre
:rnos e da escassez de casas, hâ ó problema do di
nheito. Não fossem os varior pensionatos pàra mu
lheres, toda essa massa C:e trabalhadores do sexo 
feminino se veria em apuros para resolver o pro-
blemà. ' 

Que especie de pensionatos são esses e qual o 
preço que cobram? I-Íá pelos quatro cantos de Lon
dres clubes e pensionatos catolicos, e instituições 
dé seitas protestahtes, ónde íilu1heres e moças que 
trabalham podem viver modica e confortavelmen
te. Véjamós a citganlzâção dê uín clube particu
lar - o Clube Loretto, Católico Romano,, dirigido 
pelas IrrtJ.ãs dê Càtidadê. As pensionistas podem 
ter quartos pàfticüiãre.s, eefu ãgtia quente e fria, 
a 30 snlll.ings par sem:üiâ, = cerca de cento e 
vintê cfuielrõs = inclusive 'café péla tiumhã e 
jaritàr; nõs dias c:ié sêm.arià, e refeições comple
tas, hes domingos é íeriàdàs. Não podia ser mais 
bàtàtó, eortverlhàmes. • 

Atualmente uma moça recem-ton:ilada, que co
meça a µ-ábalhaf, gàhhà urnas duàs libras e dez 
sl1illihgs por semâfia, taivez uniàs três. A menos 
que passá mói'àt eofu os pâl.s, essa moça terá que 
recortei' a um pensiofiàto ôti pensão, onde encon
trará, tàfübefii, àlgtiifüis senhóras idosas, que por 
quà1$íet motivê hãô póssuem làt. Nunca; na his
tétia da Grã Bretánha, dispüsérài:ii as muiheres de 
tantãs fàellldádes pàtã ümà pótção de empregos. 
Parâ sê ter üma idéia dó trabalho que elàs estão 
prestando, basta iâri,çar os olhos sobre as varias 
ocupações femifilnãs: ésterió-datilografas, técni
cas, operárias, fillicloriadâs publicas, professoras, 
funéionàtiàs dós eorrilos é telegrafes, .locutoras e 
progt.an:iadoras eia BBC, artistas e atrizes. E' sur
preendeilte como todas elas Vindas de todos os se
tores da Vida, sé entendem bem. 

A comIC.a é sadia, bem. feita e bem servid8:; ê 
a~ora e foi, durante a guerra. 

Na lavanderia as pensionistas podem lavar á 
vontade; fei-ros eletricos são postos á sua disposi
ção. As torneiras jorram água quente a qualquer 
hora do dia e da noite, e rtinguem se preocupa com 
0 numero dP banhos que cada uma toma, contanto, 
naturalmente, que ninguem esteja esperando pelo 
banheiro! 

o predio possui aquecimento central, oferecen
do temperatura confortadoramente quente mesmo· 
em pleno inverno. Na sala de estar brilha uma la
reira a carvão, para aquelas que desejam ler, escre
ver O dec',icar-se a atividades silenciosas. O gran
de salão ond_e se faziam as reuniões do clube foi 
convertido em abrigo anti-aéreo publico, logo no 
inicio da guerra. No fim de 1945, porem, os solda
dos já o estavam desmontando. Vão, assim, rei
niciar-se as reuniões musicais e dramaticas, a Vi
da social voltará a ter lugar de destaque. 

Para as que estudam musica há três pianos: E 
para as que gostam de ler há uma bibl1oteca pr~ 
viéa de grande coleção de livros para todos os 
gostos. 

o orgttlho da casa é a Capela, com seus qua
dros sacros, o altar, os candelabros de bronze e 
suas flores frescas. Celebra-se missa diariamen
te, as seis da manhã, e bençãe todas ás quarta-fei
ras, as quinze para oito. Evidentemente a frequen
cia não é obrigatoria mas as pensionistas· vão á 
capela regularmente, de livre e espontanea von
tade. Aliás, a capela faz parte dos· habitos das 
pensionistas, que ali vão, a qualquer hora do dia, 
para as devoções individuais. 

o belo uniforme das Irmãs de São Vicente de 
Paula inspira confiança por toda parle. Podem 
ser reconhecidas pelas toucas bi'âncas e habito 
azul-cinzento, com atental O rosai:io é preso ao la
do, por uma trança verde. 

Sente-se por todo edifício a influencia benéfi
ca das Irmãs. E todos que ali vivem têín orgulho 
em reconhecer, que, de fato, naquela casa mora a 
felicidade. 

Cqmptem · exclusivamente suas jóias e seus presentes mL conht.-cida 
JOALHARIA 

CASA CASTRO 
OncIN A_C · li. BUA 11 DB NOVEMBRO ,N,ô Z1 : : : n..-, : : :, ODicos concessioaüiOil doe AFA- t~ 
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menos perto da pione, precipita
vam-se ii, vista do Sacerdote co:in 
casula e sem ae inquietarem de 
sua.s vestes, que ás vezes lhes fal-
l:ivam, cruzavàin as mãos sobre o 
peito e se âpres_entav:un ao Sa 
cerdote, que assltn distribuiu :inais 
de 800 comunhões em cinco ou·seis 
blocos, compreeildeildo nestes os 
:i.taC"ados pelo tifo, que titti.mos do 
seu estupor parâ qué tiv'essém esta, 
ultima força é cailsóÍàçãô. Impo>1-
slvel é deixar de roçar ém sua.a 
cobertas, porquanto àqui estãô ain
da mais apenadas. Nãó há desin
_fec~o neste campo e nós não po

díamos tomar nenhuma medida. 
Indo á: procura dos comungante:;,, 

encentramos um jovem noviço Pas 
sionista·, moMbundo, que desatou 
em lagrimas, dizendo-nos: "Co
mungar, comungar, agora tenho 
tudo! ... " Eu quisera ·que viss,;.1e 
o rosto Iluminado deste pobre' mo 
ço, que parecia estar noa quarenta 
:i.nos e que não cabia em si de 
cont;nte, vendo se aproximar o S'1-
cerdote. Voltei a vê-lo mais tarde 
e perguntei-lhe o que tinha como 
roupa. l!Jrguendo sua colcha, disile
me, mostrando que estava sem 
nada: "A pobreza da cruz". Dei 

A Vir~em Santíssima oa l~a~e Mé~ia 
O culto á saniisima Virgem du

rante a Idade Media atingiu no 
Ocidente um desenvolvimento mui
to maior do que no oriente. A' me
dida que os Povos da Europa fo
ram-se consolidando, a devoção á 
Saintissima Virgem tomou lugar 
ptePonderante naquela ePoca tão 
profundamente l'eligiosa. Ela é en~ 
contrada em todas · as manifes
tações da Yida, não sõ liturgica, 
mas tamebem a.rtistica e l!teraria. 

A13 tres primeiras festas dedi
c·a,fas á SS. Virgem passaram do 
Oriente para o Ocidente, a mesma 
órigem teve a !esta Natividade 
N. Senhora. O Santo Padre Ino-· 
cencio· IV a enriqueceu com uma, 
oitava. Na decima terceira centu
ria, surgiu a festa da Visitação, . 
propagada sobretU<lo pelo irinãos 
menores de São Francisco. A cor
te Papal da Avinhão auto1izou o 
oficio e a Santa Mi.se.a da Apresen
tação, aparecendo quàsi simuita
neamente em varias Dioceses. a 
tradição dos Desponsorios da Vir
gem. A festa da concepção de Ma
ria encontrou geral aprovação no 
seculo XIV. 

outra.. ~tas praticas piedosas, 
brotaram na Idade Media-

O amor e o C\1lto da Virgem San
tlssima, receberam um incremento 
E'Xtraordinario entre CM ffeii,, da
das as Associações e CotrfrariM que 
se e,stabeleceram naquela época, 
graças ás novas ordens que sw:
giram, as dominicano,, e carmeli
tas, que propagaram o Santo :Elsca
pulario e o santo Rosa.rio. 

As antigas e formosas Catedrais 
que ainda admiramos na França, 
na Espanha, na It.'tlia e na Ale
manha, etc., sfi.o · toda,, dedicadas 
á &mtlssima Mãe d-e neus. Entre 
8q mais _notaveis: Chartres, na. 
}<'rança Pilar e Mont Serrat na 
E~nanha Loreto na Italia, Maria
brun, na' Alemanha e Emsisdeln, na 
Pds."ª• f.omm os grandes centros 
cle peregrinações durante s. Santa. 
Idad~ _!Med,ia. 

J,F,R E l"RQl"MlAR ~L 
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É' DEVER DE TODOS 
OS OA'i'OLICOS 

_ (Conciusão da l.ª pâ.g.) 

cmbran<jucccram no sangue d~ 
cordeiro'' (Ap 7, U). 

2. U:' meu Jesus, se cu olho 
71fl1'a os me-its pccàdos, envergo• 
11,ho-Úie de j)edi.r-vos 'o ceu, de• 
pois de o ter tanta,.<J vezes re
nunciado vor go.:·o,'l efétneros t.i 
miseravMs: vendo-vos, •porem, 
pregado nessa cruz, não posso 
deia:ar de esperar o páfaiso, sa
bendo •que quisestes morrer, 
nesse 11uJA.lei-ro para pagar pü'l 
meus pecados e aleançar-m~ 
esse êeu qué êu desprêzêi. Ah, 
meu doce Redentor, eu espero 
pelo.9 nwre,cinwntos de -vossa 
morte '<]1te já me tenhais per
doado as of cnsas que vos fiz ~ 
das quais já me arrependi. e pl}ij 

C11,jà causa desejaria morrer ~ 
dor. Mas, ó meu .J~stis,. penS9 
q-ue, apesa;r de me Muerdis per~ 
doado permanecerá' s em p r e. 
-cerdade que eu na mml«t ,m-
gratidão Uve a coragem d~ 
causar-vos tão graves desgostos., 
a. -oos q-Uê tanto me haveis (ll11la,, 

d-0. ô· q-u,e está feito; porem,, 
está Jeito; pelo -menos, Senh.or, 
e-u quero; n-o -ieinpo que ~ 
resta de mdti- âmar-'C'Us com , . . - .,, . 

· t-Odas 1as minhas fôi-ças; quer:, 
vfoer só para oos, quero ser to• 
ão vosso, todo, todo, toil-0. E 
isso hàoois de realiZ'ár. •Des
prendei-me de todas as coisas 
dá terrá e dai-mt luz e força 
para não· buscar . outra cais«. 
senão v6s meu 1U1,ico õem, ~ 
amor meu 'tüdo. 0' Maria, 63• 

pera:ça dos pecadores,_ ajuda, .. 
me-eis com vossas suplicas. Ro-
gai rogai, por-mim e ti.ão àei-
ll!~ de •orar enquan.to não m4 
wdes todo de Dêiu. 

O valor dos 
selos usados 
A ven~a dos sélos repre· 

-,enta hoje em dia um cara
ter de suma importancia co
mernial, pois ainda que par~
ça um pouco exagerádo, mw
tos governos vivem quase ex
clusivamente da vend~ dos 
selos postais, como a S1be~, 
Liechtensteln, Andorra, _ São 
Marino. Outras nações colllo 
· · França, Italia, Estados Uru
dos, tambem possuem im• 
portantes oficinas filatellcas 

tenhamos em vista .. que. o 
~eu Iuci'c\ só nos EE. yu., 
de.;de á instále.ção da ôflci· 
na filateU.cà., se elevou a 110 
miihões de dólares. _ , . . 

oeste modo se explica_ 0 

porque de ehviài' os selos pa
ra as Missões. . O misSlonario 
infatigavel aproveita ~e ex
celente rééiitsô que nao exige 
multo labor. Com.<? _pl"Odl;lt.o 
da venda dos _ me!lllloS 1)0"' 
dem os misslônarl<,s (:()llS
truir 1gtejas, eséolas, ~ 
etc... ' ,__A 

E', pois, uín dever 4e ~os 
os amigós das Missões não 
descuidar deste melo que é 
tão facil e tantó pode favo
recer aos missionartós. Re
colher, póis, o màlor numero 
possi-vel de selos e envia-los 
para a . . . 
Academia Missionada - Se
m.inario do Esplrito Santo -
Santo Aittato --- São Paillo 

(Capital) 

lhe tudo quanto mo era possível. 
meu lenço, rrieu terço. minha ml'>
dalh'a do éscapularlo, mt:u p·eque.rio 
Evangelho de sã.'o João, um tnaço 
de santinhos para ele e s_eus com 
panhelros. F:ilamos juntos. longa 
m~t\te, cfa cruz e do· amor de Deus. t 
Tinha vontade de tne ajoelhar di• 
ante clessn alma de tanto valor. 
Seu unico pesar era o de não t.eI 
podhlo fazer sua profis!'ão ha qua
tro me,.es. Enquanto estive a seo 
l:1clo, fui charirn<'la duils vezes por 
,.ell!I vi:dnhns. para atender o· seu 
cornpanheir,·, de leito, que s-e extió 
auho1 doaerneate em meua bmçoa~. 

Des<le o principio da Idade Me
diá, dizem os .liturgloos modernos, 
S{>culo IX. data o costume dê se 
consagrar o sabado á Santíssima 
Virgem, datando quasi da mesma 
rnoca o habito· de se recitar o Ofi- · 
cio Parvo. Tendo sido mais tarde, 
r.provaao s0Ienemente pelo santo 
Padre Ur9ano li. 

SNR. ASSINANTE 
Enoónttamos tambem fonnosis

simo" hinos ' dedicados a Virgem, 
tc,do5 Ples compo~tos naquele pe
riocln aurro da humanidade: Ave 
Maris Stklla. Alma R.eil<>mptoris 
Mater Stabart, Mater Dolorosa, 
Salve Regina, Qmni Die. 

As;• Litanias da Virgem, a Piedosa 
recitação do Angelu'J, os chama,dos 
Cinco salmos màrlanos, os cento e 
dncocnt.a PaN'tlo.;~o~ " a,; Ave Ma
r!M; em honra da ·santi,,sima Vir
~ - o Rasong primitivo - e 

Ao fazer reclarttaç6es, refórinas ou, mo• 

dança de endereço, queira e~viar.nos o end&o 

reço compíeto conf orine acha-se impresso na 

margem do, seu. jornal, inclusive o A- segui~o 
de um nuinero,. afim de ·tomannos -ptovide~-. 

cias urgentes. 
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A L E G RI A E VIR TU D E 
Julia ·de Freitas Guimarães Ablas 

Jam::-.is s_t ouviu dize,- que a 
triste:.a 10.,s< virtude. .l!, nao e 
preciso ser grande psicologo para 
se veri.(icar Qt.e tal esta.de de almó. 
é, em get'al, uma conse,uencia ,i,:., 

ego;smo insr tisfeito u n resultado 
. <lo amor-proprio ferÍdo e. 1.ao rar,). 
um !s1dico do mau testemunho d,i 
conscienc!a. O individuo triste tor
na-se casm1.,.rn até me~mo insu 

· -portavel, se;_,õc, por isso incapaz de 
in!luir ben.ificamente em seus se

. <!llelhantes. .u• portanto o oposto do 
que <'onside, i.mos um verdadeiro 
apos~olo - esse enviado de Deus 

, que " '.o<ios ir clist!ntamentb vai le
! var " boa' nc va, a mansa~em de 
: felicidade ct"rna. 

l Sendo o b<-mem um composto de 
'materia e esiir!to, isto ê, um ser 
l racional e r ~ ú apenas um animai, 
; é Jogico qu., somente a Verdad" 
_ imuravel e alsoluta, com seu brilho 
inconfund1vel e o Bem JJor exce--

_ lencia, em sras constante,. e dcs
: interessadas formas, poderão pro
:por<'l-:>nar-lbe á inteligencla e á 
vontado esse precioso elemento que 
ê a alegria. verdadeira. 

! Não é. com e!elto, na poso" dA 
'bens merainente materiais, na8 
hon,.-:i.das ou nos prazeres munda
nos -:iue ela &e encontra. J<, apesar 

: da 'apa.rencia festiva e .eliz com 
~ue Lertos l!mbientes se revestem. 
a.traindo tan..ru. criaturas o que se 
nota, o que s< pode conc,uir sem 
dificuldade, ~ que não h~ nesses 
:fascinant..,s rr,eios senão uma gra'l
-dc f:,,;·ça e <'U<. aqueles que os fre
quentam nf:o se livram da ,nsa
tisfac;J.o e uo tedio que inexorave,
mentc deaain os divertimt.nto:s fri· 
.Volos. 

O csplrito de s·upcrficiallda<l.,. 
l;crado pela brusca rlcsmcdirla dos 
bens terr-,,nu• não é anenas um" 
causa de 'ri;s·ezas e erros, senão 
i:ambem v-m-~ d,\sastrosa conseq:Jen
cia da descristianização do espírito 
humano .p,n rossos dia;s. O ~fas
tamento de Deus e da Igreja, o 
c<ipticismo e a rebeldia orgulhosa 
-dos '.iber1Jiu1. e-~ nefandos •enn,na
:ram por orl1;'1:ar essa avalnnclH· de 
·ruat~r:ali"ia<!,. que se despeja S<'bre 
o m•Jndn m "J<'E"rno, sem respeitar 
nem 1nes1r.ú muitos lares cris-iios 
;viti1n ..... nd > f,·p n eras aln,as rc'sga ta· 
das ~om "' ~, rguc de Cristo. 
E1i1 bJ.·uí.c~id J .. tornull-:-5C o hü·:ncm 

mau, 'nscn~ivo â l1<'r alht,ia. e in
capaz de stniimcnt,>s nobres, g<'

ner,.Jsos e (11 ,r.c1 ouros. l'~ pronrinf

laGo::s :iue 11n• tn a ía1niiLt pareccr-l• 
afru 1 ;~,,1.'r-~c sn}- o influxo do n"JUr, 
rl!tlll8IllO absorvente e exclusivist.,. 
Em r1Jit~1;-1 ·i', ha mais Pr,,âo nerr1 
com •Jnhão Cf ideias, '1€rn taJvc,z 
amizade. e, rr>o porem dcs'!Jar a 

união do::; <•nações onr'e os ,,spl· 

ritos nã,;, ·~m · um ideal comi.:m ~ 
onde as d.lm:oi.s. não vibram ac im 
:pulso dessa ,-.feição qu,, tm :;)euH 
~amais conhece fim? Como existir 

uma ,,omu·\tf- o de esp!rlt•> naq,,eles 
que vivem unicamente segundo a 
carn ~ "? N ,1 .,1 continuo ~ntrech<.que 
estarão IlHCf 1-.~ã.riamente os egoís
mos ue ·caJ<t um, com1,rometendo 
a paz, 'l am:zade e a lntegric'.ade 
famW.!~r. 

Sob o pretexto de alegria, e mes
mo ·le Vil-tl c'e. multip'!ca-se em 
nos:;os dias essa desunião de almas 
que ':.felicita tantos lares. Luuva
se a "aleg~1a · dos joveus que em 
sua.a casas ~o quase como hos
pedes .. ·• A<.m!ra-se a "virtude" 
de certos pais de familia que afim 
de proporciror,-._.rem uma a,egn mo 
cidade a s,:;u~ filhos permitem -lhe~ 
a frequencir, d€ ambientes pcs•ilen. 
tos,. serr l,<t' envergonharem. até 
de lhes fa:?er companhia! E ainda 
não param aoui os absurdo«: -
se a mo,-te "em arrancar ao con
vívio dia~io t m membro cta fami
lia, nfto ob 0 ,·nLe os g,-itcs, as la 
grimas incoP,,r,lavcis, não ,,. ra,o S'! 
verem os Q ·lb ontem se desespera
vam rcingr .. ~~arcm hojú. sorriden·· 
1.cs, na vida mundana - alegando. 
o Que é mr,u intercssa.ute Que a 
alegria é •11ra virtude de caridsde. 
pois que ,.,, , utros não ,c:m ~ulpa 
dos nosso~ v frlmcntos. . . Qu;;,nlo 
lhes seja facil essa d<:'dlcação ao 
proximo, 'wcn se i,oderá 1maglnar. 
Essas vitlmá11 heroicas da al'<gria 
cm bcnefl<'iO alheio .::enstttuem, 
incgavelmen'•· os mais curios .... s es
pecímc,s lo tf;oismo e ja rr ;voli
dade. A ~en.Lrança dos '-l'JC j°r1 não 
exist ,m, a .,~~dade dorida daqueles 
a Qu-~1n ·:-iD·'- bcrn quiscn1os não 
ê umo:t tris•, za n1orbida, nc~. tã.,,- -
pou~o uma falta de caridade J:'tira 
com o~ 'lll" nos rodeiam. :Multo 
polo <'Ontr;i t.' v: 6 um ~stimo ~o á 
santificaç-v, l m pre~ervat1vo eon 
tra -:, err ), t:ma prova de fé 1,; 
para ref•"rç~ r essa n1J!-58a afirn1a.
Ç;ão, transcrevemos as seguintes· 
pala.vras i, !:rrande es,.,.ritor rr1ora 
lista frar•c"<s Mons. Henri Bolo· 
"A ~or orcrr nda, causada pel.-1. 
morte de 1.>n, ente querido amad;, 
e conservada como o são todas as 
doces reco,·,, ções, é o .mais µode
roso penhm dcÍ fidelidade e dP. 
santidade r.·#n que a gra<;a nossa 
enri,uecer , m predestinado r,est<l 
inundo" ..... ; J reciso, po:s, conservar 
os 8ar:;:timr.":,,1,s profu·n~los e 1:4Jnce 
ros que cn, Deus se alicerç:;a.m P 

fund.,tm s,J..:.'I e~peranças. O ,,,·-mpc
long-e de a, truir a Jemhrança dos 
ausc"1t0s · ·u-::: ~n-- cstin1ados, pa.rccc 
ainda mn.tõ .-: cavar o vasiu qu~ eh~c 
dciv Ll'<-till, ~·, partir. na8 a.n1~ 

arni.g.1~. .,. es::-;c vacuo, !evanc..o..-as 
ao --1,!spr<?~1rLn1ento. só poderft c-on 
tribuir µar.>. santificá-las cad:;, ve·,, 
majs R~cr1->ieccndo na alegr!q 
urna virtut"I ~ muito· at""a nte, e riã.<, 
rn.ro hercicr1. não dcv~1nos e:.--oue .. 
cer - e isso é muito importante -
que uma ü.i,a virtude J~mals ~erá 
o fa+-0r ::1° ~ i<gria vcrdaci.eira ..• 

Santos, 8-4-046. 

Federação Mariana Feminina 
DIA, DA FILHA DE MARIA 

t:o ma.s. bençãos e a aprovação ac 
Sua Eminencia Revenrendissima o 
Snr. Cardeal Arcebispo, D. Carlos 
Carmelo de asconcclos Mota, a Fs-

deração · Mariana Feme:1ina, ini
ciará no mês de Maio proximo a 
Campanha Modéstia, com o obje
tivo de incentivar, nas Pias Uniões, 
:a imitação das virtudes da irge Ma. 
ria e de traçar, para as moças em 
geral, u mprograma de vida dentro 
dos moldes cr=stãos. 

Com o fim de preparar a campa· 
nha, a Federação Mariana Femi·.Ji
na, promoverá uma serie de con. 
fcrcnclas, nos dias, 23, 24 e 25 de 
Abril, ás 20 horás r.o Auditório da 
Escola "Caetano de Campos", dc
v<:ndo a sessão de abertura ser pre· 
sidida por S. Excia- Rcvma. 1). 
Paulo de/ Tarso Campos, DD. }Ji.; 
po de Campinas. 

Esse triduo. servirá -tambcm rc·· 
'preparação para as sole:iidadcs d0 
roes de . 1'.fai0 e para a com<'mnra
çã.o do Dia da Filha de ·Maria. 

Dia 27 de Abril ás 17 hora~. prc· 
gará solene Hora Santa, na h:rcja 
Santa lfigenia, o Rcvmo. Cgo. 
Luiz Geraldo de Melo, Diretor b 
piritual do Seminario Central d, 
lpiranga. 

Dia 1 ° de- Maio - Tradiciona · 
<las Filhas de Maria - Será cc,~ 
brada a Santa Missa, com comu 
,:,hão .,.,.~,, ás 2 horas. n,., n?.'•- •· 
Coleglo São José. á rua da GJ,-,r=;i 
195. Para essn solenid:ide ~s Fi1hª· 
ce Maritt deverão'\comparecer d< 
uniforme completo. 

Pede.se ás Snras. Presidente, 
~U;c; procur_em com urgcncia na Sé-

de da F edcração. os cartazes de 
propaganda a serem colcados nas 
portas das Matrizes e Igrejas da 
Capital. 

PIA UNIAO DAS FILHAS DE 
MAR!A DE NOSSA SENHORA 
AQUEROPITA. DA PAROQUIA 
DE SAO JOSE' DO BEXIG.'\. 

.::::om cerimonias piedosas e mui
to concorridas á Pia União de N. s. 
Aqueropita fe;tejou aos 25 aias do 
mês de Março, o decimo aniversa
rio de sua fundação. 

A' missa de comunhão ·geral 
compareceu grande numero de Fi-
1-has de Maria, e á. noite, depois da 
reza e benção solene realizou-se 
no Salão i'aroquial ascmbleia fes
tiva presidida pelo' Hevrno. Pe. 
Carmelo Putorti, Diretor da. Pia 
União. 

Achavam-se presentes a Presi
dente o Mestra Geral de Aspirantes 
dd. Dir~Lo1-ia <la Fcd~ração 

O programa. constou de nume
ros de canto, declamação e da lei
tura do hisiorico da Pia União e 
exposição dos trabalhos realizados 
nestes dez anos de vida mariana. 

.) piedoso sodalicio dedica-se á 
diversas' at.ividades, como sejam 
Obra dos Tabernaculos, Obra das 
Vocações, Catecismo Paroquial ., 
Au,as de Religião. 

A l<'ecleração Mariana Femini
~,, mais uma vez apr-esenta cum· 
·,rimentos á. Pia l:niào de, !\"oss!l. 
:; •,1hora Aqueropita_ pêêllndo ~ 

1>,,'U~ por intercess~o dà· Virgem 
;\r,, 1·ill, trrn !tas graças para o Rvmo. 
r · :,. Pu torti. Di!·etoria e membro!! 

1..~ ·~ ssa .A .. ssoch:.tç;â.o. 

JOIAS últimas novidactes 
ele ouro, 

)OALHARIAS · MODERNAS em 

rubis e 
'"• .... , .... GRANDE ESCOLHA EM OBJETOS PARA 

brilhan~es 
PRESENTES ..... . . . . 

Gran<le RELõGIOS variedade em das melhores marcas 
. 

smças 

CASA BENTO LOEB 
RUA 15 DE NOVEMBRO 

,,..-.. ~-~ .• ... A Joalliaria preferid:-, pela alta so.ciedade 

Nossa . · Sen~ora na literatura ~ramática . . espan~o'a 
Nos fins do seculo XVII e principias do XVIiI, 

apareceram na Espanha três autores dramaticos 
de merito, mais ou menos felizes imitadores dos 
antigos, se bem que não tenham conseguido igua
la-los: Francisco Antonio ·de Bances e Lopez Can
damo, Antonio Zamora e José Canizáres. Não é 
necessario frizar que na devoção mariana, como 
no plano da obra e no estilo, imitaram a Lope, 
Tirso e Calderon. Sem embargo; só de Bances · 
conhecemos uma comedia mariana completa: "A 
Virgem de Guadalupe". Nesse verso são aprovei
tados e melhorados os elementos dos antigos e de 
mesmo titulo e assunto, isto é, os de Godinez e os 
do atribuído a Cervantes. Bances se distingue 
pela variedade e novidade das rimas. Assim, nu• 
rpa mescla dP. versos de oito, nove e dez silabas, 
falam os anjos a Gil, o pastor vidente: 

"Rusiico pastor venturoso 
de e5ta sagrada montaíi, 
que tantas dichas posoés 
solo coit no desearlas: 
gozatc de ventura ta~ alta. 
Cóncava habitacion de Maria 
en esta gruta cercana, 
cujo sagrado silencio 
horroroso aún no profanan 
métricas de Abril consonaµcias. 
Mísera tu vaquill3i perdida 
nalló en esta oculta estancia 
la muerte; pero Maria 
a la vida la restaura. · 
Ríindele a Maria las gracias, 
tímidos los cristianos afectos, 
cn este sitio la guardan 
y hurtada reliquia entonces 
a aqurl incendio de Espafta 
ángelcs cclcstiales la cantan." 

E ao descobrir a imagem aparecida cantam 
tambein os a11 jos estes versos, que parecem de al· 
gum vate modernista: 

"Salve, Reina dei Ciclo, templo de Salomon, 
Sol de quien con tanta luz aun sombra no 

[ es el sol, 
en Cades, alta palma, y eiprés de Sión, · 

. y nubc. que en copia llcna cándida piei de 
· [ Gedeón." 

Outros versos com mais bom gosto imitanJ. os 
soltos "romancillos" de Lope e os dodecassilabos, 
de Calderon. 

.: Bances possue tambem outra comedia,· "San 
Bernardo", na qual não poderiam faltar, e de fato 

NAZARIO PEREZ 
não faltam, cenas em que aparece Nossa Senhori:. 

No drama "Cada uno es iinaje aparte", D. Ar..
tonio Zan10ra nos., a~resenta o cavaleiro D. Fonur 
colocando no peito do filho, que parte para 1> 

guel'ra, a imagem da· Virgem· do Pilar; ç o joveli 
Lizana, ao renC.:er-se aos mouros, apr,•senLa c"11" 
condição que lhe permitam conservar esta ilmth\<::li'. 

que seu pai lhe dera. 
Caíüzarcs, mais feliz nas comedias cm qu,, íl· 

guram sankls, dedica uma a São João da Crui,. 

onde o santo conta a Sa1Ha Tereza ·c01110 a ôan· 
tissima Virgem o salvou milagrosamente das agua.~ 
quando menino, e certamente cm versus prosuku 
que não condizem com os labios do grande puev, 
e doutor mistico. 

Menos conhecidos que os precedentes, mu 
quiçá mais felizes em seus trechos marianos, sã;,. 

outros poetas desta época ou pouco posteriores: D. 
Bernardo José Reinoso e Quiflones, D. Juan de 
Vera Tassis e Villartoel, D. Agustin Bonacassa e 
castro. Os três cantam as _maravilhas ca Con.-.. 
cepç?,o Imaculada de Maria: o primeiro, no "El sol 
de la Fé en Marsella y Conversión de Santa Maria 
Magdalena" e na "Más resplandeció eri su ocaso el 
Sol de la Magdalena" (duas comedias que formam 
uma, ou uma comedia. em duas partes com nomes 
diferentes) ; o segundo, no "El Triunfo de Judit y 
muerte de· HoI.of-ernes", e o terceiro, no "El Triunfo 
del Amor Divillo", égloga; para celebrar o Nasci' 
mento do Menino Deus. . . i , 

Desta época é támbem, sem dU'Vida, uma co
media anonima, da qual só tem.os a segunda parte. 
seu titulo é "La CQronista mas grande de la ma.a 
Sagrada Historia, S~r Maria de Jesús de Agreda", 
e te mpor argumento as vitorias da venera.vel frei
ra sobre o demonio, que opõe dificuldades pata que 
prosseguisse em sua grande obra maria.ua., a Mi& 
tica Cidade de Deus. Ha bons carateres~() estna 
não é de ~au gosto para seu tempo. Põe em ~ 
as visões de Soror Maria. sobre a vida de Nossa. se
nhora e coros de anjos cantam em :versos àtter
nados de dez.e .doze silabas. 

Nas ultimas decadas do seeulo XVIII, a- Vugem 
Santíssima se ausenta ao Teatro espanhol. Não 
ha menção d'Ella em Mora.tines, en Cien:fnegos, 
nem em J ovellanos. O Teatro, como toda a litera,. 
tura de então, havia deixado de ser éspa.nbol; não 
é de se estranhar que deixasse de ser tambem 
mariano. 

1 S. fxcia. Rvma. Dom Carlos C~iarlo 
Novo Núncio A~ostólico no Brasil 

inteligencfa. e cte co~. ~ 
continuar no Brasil a obra. apost,o

lica de Dom Bento Aloisi :Masella, 
boje elevado âs honras ela. purpu,. 
ra ca.rdinallcia, e residente ~ 
Cur!a Romana • 

O DO'V-O Nu.neio nos apQntará ~· 
caminhos de Deus: "nuntlabo no 
men tumn fratribus mcis" _(Hebr •. 

II,. 12.) 

Pe. Angelo S~afat\, S. S. S. 
As agencias tclegraficas anuncia

ram oficialmente nestas ultimas se

manas a nomeação de S. Excia. 

Revma. Dom C!?,rlos Chia.rio para 

:t\u11cio Apostolico no .Brasil. 

E', portanto, nosso dever, fazer 

conhecer, nesta terra privilegiada 

de Santa Cruz, a destacada perso

nalidade do novo Nunc!o que, com. 
as mais prim?rosa.s qualidades de 

,~XXXXXXXXXXXXXXiXXXXXXXXIXXXIXIIXIIXXXIXXX#XIIXJXT 

~- OS MELHORES PREÇOS f 
E A MELHOR QUALI~ADE I 
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Dom Carlos Chiarlo vem a nós 

da terra abE:nçoada de São Gio· 

vanni Leonardi e de Santa Gemma 

Galgani, pois ele é toscano, tendv 

nascido na cidade do PonU·émoU, 

na. festa de São Carlos, 4 de no
vembro de 1881; é por isso quE 

ele recebeu no Batismo o nome da 

santo Cardeal de Milão. 
Embora nascido cm Pontrérnoli, 

qu~ é tambem sede • de Bispad'.). 
todavia ele não ficou encardinad~ 
na dioc<:;se j'le sua cidade natal; 
mas foi elevado ã dignidade sacer~ 
clotal ná vizinha arquidiocese de 
Lucca onde recebeu a sagrada un
ção p~esbiteral no mês de Junho de 
1904. . 

.::::amareiro secreto ele Sua- San, 
tidade o Papa Bento }CV em 26 t'f 
maio de 1918. encontramos M.on1 
Ç•1'1'irlo no mesmo ano sécreta.r.\' 
~11. Xu'nciatura :'\.posto!ica de Lima· 
n ·: .Pe-ru. e em s1a:~uida, em 192,~ 
A •Jtlittir da "Nunciatura. Aposto!1o1( 
de: Varsovia, na Po!onia, P.OUCOi\ 

_(Conclue p,a -~·" pág~ 



Cartá Pastoral 
do Exmo. Sr. Bispo de Bragança 

( Continuação ) 

Irmãos e Filhos muito amados 
Vós conheceis o vosso humilde Bispo, e estamos certos de que 

o julgais incapaz de ministrar-vos ensinamentos, de pregar-vos dou
trina, de propor-vos soluções para os vossos casos, que não tenham 
por finalidade o vosso maior bem. 

Reclinai, pois, o vosso coração junto ao Nosso coração de pai e 
amigo vosso, qu·e o somos e queremos sempre se-lo, e ouvi atentos 
Nossa palavra de pastor de vossas almas. 

Não abandoneis o limiar santo da igreja matriz de vossas paro
quias, onde /recebestes as aguas lustrais do santo batismo, e onde 
estão impressos todos os passos de vossa vida social cristã. 

Ouvi a voz paternal de vossos veneraveis parocos; segui-lhes as 
djretrizes seguras, que são diretrizes da Universal Igreja. · 

O comunismo, julgado por péssoas insuspeitas, é assassino o 
cruel. 

Os que lhe caem no desagrado, mesmo que sejam operarlos, e 
até de suas fileiras, não escapam ao punhal matador. 

[ E G I O PJ :t RTl.f, $ão Pà'üfo: 'ff é!e Mm1 'ae ~ ------------..:·r ___________ _ 

lndispensavei p~ra Diretores e 
me11;1bro:s de Diretorias de CC.MM. 

''º Mariano,, 
PUBLICADO SOB A DmEÇAO DO PE. WALTER MARIAUX. 
S. J., E D:ZSTINADO ESPECIALMENTE A TODOS QUE AR
CAM COM RESPONSABILIDADES NO MOVIMENTO MARIANO. 

''6 * Lider Ma.ria no'' 
CONQUISTOU EM POUCOS MESES A ESTIMA E CONFIANÇA 

DOS CHEFES MARIANOS EM TODO O BRASIL. · 

E' de um livro escrito por um escritor da esquerda, como era 
considerado, operario e filho de operaria. Henrí Béraud, a seguinte 
estatistica dos fuzilamentos havic:.os na Russia nos primeiros tem
pos ~a implantação do regime comunista: 6.000 professores, 9.000 
médreos, 54. 000 oficiais, 260. 000 soldados, 70. 000 policiais. 12. 965 
proprietarios 365.200 intelectuais. 193.200 operarios e 815.100 cam-

1
, 

poneses. (O grifo é nosso). 
E' a tatica do terror para forçar a adesão. 

* Lider Mariano'"' 
DA' ORIENTAÇAO SEGURA E ABUNDANTE MATERIA PARA 

TODQ-<.i OS SETORES DA VIDA MARIANA, 

''º * Lider Mariano'"' 
Quando sabemos tudo isso, e vemos o comumsmo com toros cte i 

legalidade entre nós, não é ser pessimista proclamar sombrios os . 
dias que estamos vivendo e os que tenhamos de viver, enquanto não 
enxergar o governo que não é democracia lançar o povo no desasso
cego e na intranquilidade, na espectativa das desgraças, que têm 
caido sobre os países onde tem dominado o credo vermelho.· 

PUBLICA-SE EM 5 SERIES: 1) VIDA RELIGIOSA; 2) FOR
MAÇAO; 3) FORMAÇAO SOCIAL; 4) INICIAÇAO MARIANA; 
5) ORGANIZAÇAO E TÉCNICA. 

Para avaliarmos das apreensões que vão pelas familias brasilei
i-as, cm face da situação criada com a legalização do comunismo, 
transcrevemos, em seguida, palavras de uma rnãe brasileira, resi
dente em um dos Estados, onde, nas ultimas eleições, o comunismo 
alcançou inesperada vitoria. Diz ela, em carta que Nos escreveu: 
"Ainda não posso acreditar que Prestes tenha vencido aqui na ca
pital e no interior". 

Nem Nós podíamos esperar que o Brasn catolico oferecesse o 
quadro desolador, que ofereceu ao mundo, com a vitoria quase es
petacular alcançada pelo comunismo em varios pontos do país. 

• E isso não esperavamos Nós, nem autoridades maximas da Na-
ção, em cuja alta visão, confiantes, todos descançavamos. 

São do ilustre general Góis Monteiro, quando chefe do Estado 
Maior do Exercito, em 1938, em carta a Nós dirigida, as seguintes 
palavras, acusando o recebimento de exemplares de um opusculo de 
Nossa autoria sobre o comunismo: "Fiz com que fossem distribui
dos os folhetos a mais, aqui no Estado Maior, pelas secções que o 
compõem. Não preciso assinalar como foram bem recebidos. As 
idéias asiaticas não encontram guarida no nosso meio. Um ou ou
tro patrício nosso, que por elas se deixa infeccionar, constituem 
:-::asos esporadicos, e estou certo de que não ha perigo de que o mal 
~ torne epidemico. Como estas doenças raras, de outros climas, 
os casos que aparecem. entre· nós, como que servem, apenas, para 
:iuc · os profissionais. conheçam a enfermidade, e delas não saibam 
ro pelo que os livros ensina~: Entretanto estas razões não justi
ficam não se combata a doenca vermelha por todos os meios. Com 
vosso opusculo colaborais de modo eficientíssimo e seguro na obra 
em que todos estamos empenhados". 

Como se enganou o digno militar, que teve de assistir á sanção 
da lei outorgando foros de vida legitima, no Brasil,. á "doença ver
melha", como chama ele à.o comunismo, e que, segundo suas pala
vras, deve ser combatido por todos os meios, inclusive, certamente, 
dizemo-lo Nós, como mais eficiente e mais facil, e de resultado pron
to e imediato, o da negação de registro como partido legal! 

Si ha coisa, que não podemos compreender, é a do registro do 
partido comunista, sob tal nome, professando idéias demoeraticas, 
repelindo-se,. como se repelem, os termos. 

A exigencia do Tribunal, para acomodar-se o comunismo aos 
posttílados da democracia, deveria envolver, ao menos, a mudança 
do· nome do partido, afim de ser evitada a contradição. 

Nem mesmo mudado o nome, conservados, porem, os princípios, 
como os conserva, para ser comunismo, deveria ser ele registrado},, 

AssL>n, ter-se-ia poupado á nossa boa gente a qolorosa situa
ção e profundo desprazer de ver suditos do governo russo concorrer 
ás eleições para o governo do nosso país, com o proprio nome, e com 
as proprias idéias mascaradas apenas com o pomposo rotulo, que 
em nada lhe altera a feição propria, antes a confirma. 

Que, porem, o comun~mo se disfarce, não é estranhavel; mas 
que lhe aceite o disfarce quem tem o direito e o dever de lhe não 
desconhecer as manhas, isso é inatinavel. 

Quando ocupava o elevado cargo de primeiro magistrado da 
Nação, com autoridac!e incontestavel, falando oficialmente, em seu 
di.Scurso dos primeiros minutos do ano de 1936, disse o Exmo: Sr. 
Dr. Getulio Vargas que a di.Ssimulação, a mentira, a fclonia cons
tituem as armas do comunismo. 

Depoimento eloquente e merecedor de ser conhecido dos nossos 
caros operarias, que votam conhecida simpatia ao ilustre ex-presi
dnte da Republica, aqui pomos um trecho do aludido ~iscurso, su
ficiente para seguro juizo acerca da "doença vermelha", na classi
ficação do Sr. General Góis Monteiro. 

Assim falou o Exmo. Sr. Dr. Getulio Vargas: "Alicerçado no 
conceito materiali.Sta' da vida, o comunismo constituiu-se o inimigo 
mais perigoso da civilização cristã. A' luz de nossa formação es
piritual, sói podemos concebe-lo como o aniquilamento absoluto de 
todas as conquistas da cultura ocidental, sob o imperio e.os baixos 
apetites e das ínfimas paixões da humanidad~ _;_ cspecie de re
gresso ao primitivismo, ás formas elementares da organização social 
caracterizadas pelo predomínio do instinto gregario e cujos exem
plos tipicos são as antigas tribus do interior da Asia. Nunca po
derá vencer, portanto, utilizando a propaganda aberta e franca, 
feita lealmente e sem temor á verdaC:e, para dominar a vontade das 
maiorias pelo exercício do voto livre. Bem diversos, daí, os seus mé
todos e expedientes de expansão e proselitismo. Prégando ou cons
pirando, os seus apostolos jamais confessam o que são, mas, ao con
trario, desdizem-se, ou se declaram, quando mais corajosos, socia· 
listas avançados ou pacificas simpatizantes das idéias marxistas. A 
di.Ssimulação, a mentira: a felonia constituem as suas armas, che
gando, não raro, á auC:acia e ao cinismo de se proclatnarem . nacio
nalistas e de receberem o dinheiro da traição para entregar a Patria 
ao dominio estrangeiro. Sejam quais forem os disfarces e os pro
cessos usados, os adeptos do· comunismo perseguem invariavelmente 
DS mesmos fins. Nas promessas abundantes e falazes, os nossos co
rnunis tas imitam os apostolo& do bolchevismo russo, evitando. ::,o
rem. YPlembrar como conseguiram sovietizar a Russia. Tambem eles 
se diziam protetores do proletariado, e suprimiram a sua· liberdade 
lns+it11;ndo o trabalho escravo, prometiam a terra e C:espojaram o; 
ea,mponeses das. suas lavouras, forçando-os a trabalhar por conta 
lo Estado, sob o' jugo de uma ditadura feroz, reduzidos ainda á 

...-airu- tni.l:Ari.R." 
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Reflexões 

Há, com efeito, 110 vocabulario 
humano urna palavra que conden
sa todas as reivindicações e ex
pri,me . 1._'lgnificamente a cxcelen
cia do hcJnem': LIBERDADE. 

Mas evitemos, . de inicio, qual-
quer prurido rev·olucionario. De
mos ao coração, comovido ao som 
desta palavra poderosa, um ritmo 
m:ais largo. como é justo, mas Pa
cifico, o ritmo de U.'11 coração on
de a coragem procede da plenitu
de do amor. 

O candente pr-0blema da liber
dade prende-se ao profundo pro
blema do destino. 

O homem, guindado ás mais al
tas posiQões politicas ou rebai
xado ao hu_milino oficio d J varre
dor de rua, é, igu;.,,lme:.~te, por vir
tud<> de sua natureza espiritual. 
imagem e semelharn;a de DCl\lS. 
Operario ou patrão, rude ou tetra
do, incarnando a imagem viva de 
Deus, o destino do homem só po
de ser o ?e viver como Deus vive. 
Para reallzar este santo destino, o 
homem tem um direito intan
give1 e um dever indeclinavel 
de liberdade. Participando neces
sariamente, · num grau exímio. do 
Ser . de Deus, pois o homem nasce 
com uma alma imortal, · é gratidão 
e justiça que o homem. livremente 
participe aa Vida de Deus, fazend~ 
ele toda a Slta atividade consciente 
uma iimitação voluntaria do que 
se passa na intimidade do Ser 
divino. 

Nesta imitação . consciente de 
Deus reside a originalidade inco
municavel da vida de cada indivi
duo. A intensidade e a Pureza des
ta imitação divina medem o grau 
ele liberdade a que· atingiu uma vi
da, a capacidSJJe de triunfo do 
bcmem ,-0bre a., diminuições as 
:::.lienações. para· falar uma língua
ges feuer-bachiana. a que o que
:riam sujeitar as criaturas. entre as 
(luhL'l a mais temível e implacavel 
~ o seu Proprio e visceral orgulho. 

A liberdade se apresenta como 
t·ma capacidade de ser de l)eire. 

A REIVI:NDTCAÇÃO 
ARBITRIO 

oo· LIVRE 

Dotado de uma vontade livre, 
como irreJragávelmentc lhe atesta 
a consciencia, o homem pode agir 
ou não ,.gir, escolher .;:ntre uma e 
outra ação. ser livre psicologica
mente . de perpetrar o mal. embora 
aeva moralmente abraçar o bem. 
Esta liberd,tae de ind:ferença es
tá radicada na Propria natureza da 
vontade, é. em si mesma, inamiSsi
vel. Como. pore:rn po-clc ser dimi
nt.ida. aciclcntalmente, peloo v!ci0s, 
ou impedida cm seu ~xercicio pe
L_.-,_s Paixões, pode-se falar tam
bem de uma reivind~cação do ll
,,e-arbitri.o, a qual, com ser ~ mais 
r1ificil. é. certamente, a mais ne
c~ssaria e a mais nobre de nossas 
libertações. E' o livre-arbitrlo. em 
verdade. que completa o valor de 
autonomia dépositado no ser ra
cional. 
. A li.herdade q1 '.~, num conceito 

completo, enfeixa todas as' retvin. 

sobre a 
GABRIEL MUNHOZ DA kOCHA 

dicações humanas, a ;:>ar da remo
ção dos 1mpecilhos, mais internos 
que exterlores, que bloqu<>iam, ao 
vivo, a vontade - a Primeira for
ça da expansão da personalida
de -. ao lado do afastamento das 
situações acabrunhadoras e injus
t mente constringentes, como as do 
operario na vigencia de um· capi
talismo sem entranhas. abrange· 
ainda um t>lemento positivo; a 
crit.ção d~ um complexo de con
<lições, particulares e sociais (a 
pedagogia. a politica, a Religião 
dividem entre si essa tarefa), que 
tornem. facil. vigorosa e fecunda a 
pratica do bem integralmente hu
mano. 

Neste conceito sereno e 0 pulen
to da liberclacle. ela não é a razão 
de ser '1a vida. não é um destino, 
deve servir o destino A liberdade 
existe para o homem, fôra contra
dição •·11e 0· homem se fizesse es0 

cravo da liberdacle. 
A liberdade afigura-se-nos qual 

m.a.iestosa avenida por onde .pas
seiam. livres, Os eternos direitos 
da pessoa humana. Aveniclà nem 
sempre ampla no seu traçado 
., arcta v!a est, qUae ducit ad vi
tam ".· disse Jesus, nosso divino Sal
vailor -, mas semPre r.-rancliosa na 
l'obreza de suas linhas por vezes 
angustas. Pahnilhando-a. sem· 
c1esgarrar-S(' por sendas libertárias, 
o hom€m cumprirá a grande ml.ssão 
ca viela. c;ue é, segundo o estado ele 
C'<'da um e as forc:as em verdadeira 
liberda,cle. do ser humano, fazer
"e, livremente. uma imagem moral 
rle Deu~. 

PERVERSIDAnF. E FR,\QUEZA 
HUMANAS 

A uma reflexão sobre a liber
dade não pode passar desPercebida 
a !?rllnde anomalia socio-politica da 
r-,;im 0 lra metade ,lo cec. XX: o 
Tot:1.liri"Illo. espetaculoso mau
sol<'u da liberdade. 

O Totalitarismo é um Problema 
de perversidade e de fraqueza hu
mana.«. A nossa admiraç§.o pela 
éli!7'1ldade. natural e cristã, do ho
mem. o nosso cuidado pelos perig0s 
ce sua degradação. o nooso amor 
do homem é que nos leva a querer 
interpretar o enigma e Pusilanimi
dtWe ,, perversão contido no tota
litarismo. 

Encontramos na historia a sua 
g0lução. 

o CRISTIANISMO CRIOU 
LIBERDADE 

A 

Uma <las maiores glorias ,la lgre
j,, é a de poder afirmar que a li
berdade é uma criação elo Cristia
niAmo. O pal\"anismo não conheceu 
a liberdade. Só a virtude sobrena
tural de Cristo pode fazer desa
hrochar Plenamente essa flor ex
poi:ta a tantas tiranias. 

Luis Veuillot, contemplando as 
ruinas do Coliseu, teve .1ma de suas 
intuições mais profundas, e escre
veu tnna de. su~ Il'i.""' belas pairt:. 

nas, exaradas no I.• vol. de seu ce
lebre livro "Le Parfum de Rome". 

Trata-se do contacto das virtu· 
<ks cristãs com a escravidão ' ro• 
mana. Contacto grandioso. Os pri· 
mriros cristão.s convertiam -a for• 
mula covarde dos gladiadores. que 
se vinham <sucedenao havia · cmco 
séculos, numa sentença de jUizes; 
"Caesar. morituri te judicabunt". 

"Tuclo foi cruel. cm .Roma, dis~ 
Veuillot, Porque tudo tinha medo. 
O medo matava e matava-se. Ten• 
do destruído Roma, ,; medo teria 
destruido o mundo. O cristianismo 
salvou o mundo, trazendo-lhe a 
castidade, a humanidade e a co
ragem". 

"Pelo exemplo e pelos triunfos 
de seus martires, prossegue Veull
lot, Oristo tomara, porfim, posse d!I 
humanidade. "L'humanité sane 
Dieu est une· bête fé roce et une bê· 
te lâche. Si le Christ quittait l'hu
manité. on reverrait la Peur en
fanter les bourreaux, et l'humaiútc! 
Se remettre á manger de la Chail 
et á boire du sang". 

Cristo que morreu na Cruz pelO! 
homens, jamais deixou a humani
<iade. Mas tempos vieram em que 
a civilização do Ocidente, em mui
tas de s'uae forças vivas, abando
nou Aquele que lhe inspirara, com 
a coragem cristã, o amor da llber
õade. A apostasia do -Octdente re-
vestiu-se de ingratidão . 

Varios secu.los de desfibra.men~ 
te tornaram passivei o aParecimen
t.-0 dos t.otalitarism0s, regimes. de 
escravidão, em. que os homens vol~ 
vem a ter mentalidade dos glaitia
dores romanos. Houve, é cetto, 
muito campo 'de ooncentração que 
lembra o Coliseu da época dos mar
tires. 

OS SECULOS EVOLtJmAM NO 
SENTIDO DA ESCRAVIDÃO 

O mundo moaerno dissipou o 
s:µito legado da liberdade que her
dara da Santa- Igreja. Era com G 
horror desta delapidação quase sa
crilega que uma das almas mail 
livres que já aPareceram no Bra· 
si!, Jackson de Figueiredo, fustiga, 
va o fantasma da Liberdade cria, 
ào pela R-eforma protestante e apo 
dava a cruaelissima deusa da En• 

, cicloPédia' e ela Revolução. Com 
efeito a Revolução francesa não , 
uma data da humanidade. OS se
culos evolniram no sentido da es· 
cravidão, á medida que os homem 
esquecfa.m a sua dignida.de ·-pura,. 
mente humana, readquirindo os 
habitos Pagão,, de coragem -sangui
naria e medo sem esperança. O in• 
d'.vMuo. desarticulado e~ 1 qualque:r 
obri!!"ação transcendente, seria. de 
,Hreito. o unico senhor e si mes, 
mo. mas era, de fato. escravo da 
êjtolat'ria proprla e, alheia. · 

·· · A forinúla 'de, Luís. xr:. de mn 
"àbs<>ltlti!ámo , , vaiidosp; .•. anteru,r . á. 
Revolução,. . pai;eee, aindl). __ mu1t.o ti-
~·· ê : <rn>ttclue- na:· &a, pa,g~). . 
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São Jorge 
S. Jorge, um dos mart.ires mais 

p,riosos da Igreja, goza de gera! 
veaeração tanto na Igreja Ociden· 
tal como na Oriental •. Na Igreja 
grega seu nome figura entre os 
maiores Santos e o dia de S. Jorge 
é c,:.1 santo de guarda. Em Cons
tantinopla existiam cinco ou seis 
Igrejas dedicadas a s-eu ,:1ome. Uma 
delas foi construdas pelo imperador 
Constantino, bem como aquela ou 
tra que se eleva sobre seu tumulo 
na Palestina. Existe ainda uma I
greja de S. Jorge em Bizanes na 
Armenia, que tem portrutor o im· 
perador Justb.iano. Das igrejas de 
S. Jorge, porem. a mais celebre era 
aquela que se a.chava no estreito 
do Bosphoro a qual o povo deu o 
lllOme de "Manganes" ou "braço de 
S. Jorge". 

Tambem na Igreja Ocidental a 
memoria de S. Jorge era muito ve
nerada. A provincia de Gcorgia 
tem o nome do glorioso martir. Os 

historiadores gregos enumeram 
gra•::ide copia de miiagrcs. que se 
deram por intercessão de S. Jorge 
e muitas vitorias foram atribuídas à 
sua in-tervenção. S. Gregorio de 
'I"otJTs faz menção de perigrinações 

que cristãos do Ocidente faziam ao 
tumu!0 de s. Jorge em Jerusalem 
Santa Clotildes tinha grande vene
ração a este Sa:1to e dedicou·lhe 
a igreja do seu querido Convento 
de Chelles. 

As cruzadas trouxeram nova anl
mação ou antes grande ent\1.5iasmo 
ao culto d e S. Jorge. A cidà'de de 
Genua escolheu-o por seu principal 
padroiro. Na Espanha o dia de s. 
Jorge e celebrado como festa de 
p6meira classe com oitava. Na de· 
voção de S. Jorge -:1enhum paiz tan. 
to s'l dl,ting:uu c<.:n• 

O concilio nacional de Oxford de 
1222 ordenou a ccle~raçgo solene 
<la festa de S, Jorge, em todes as 
ilhas l,r.tanicas. Mo:1umentos anti
quiss:mos não deixam duvida, so· 
bre c;ue já no tempo dos reis nor
mandos S. J qrge figurava como pa~ 
di oeiro do paiz inteiro. Eduardo III 
éJ.A"Íu ~cm de acordo com o senti· 
ment do povo pondo debaixo da 
prteção d.e S. Jorge a celebre Or
dt:m da jarreteira por ele fundada 
em 1340. Frederico III em 1468 
reou a rd em militar d e S. Jorge 
na Alemanha. 

Tu<lo isto faz crer, que S. J orgc 
viveu nos primeiros seculos .da cris
tandade e mc~eceu confiança do 
povo cristão pelo gra:1de poder que 
manifcs1ou ter jmHo ao trono dü 
Deus. Existem, porem, conhecime:i 
tos muitos vr.gos da sua vich , 
seu rr.artirio. E' opini~.o p;cral, qce, 

S. Jorge, natu.!·al de Nicomediª
n-vwr<'una perscgu;<;ão de Dioclc· 
ciano- 1-f atta frastes escreve J orgc 
de dcscendench nobre da Ca[>ado
c-ia depois da r:i.ortc <lc seu pac, mu
dou-se com sua mãe para a Pales. 
tin:i, terra '1ata! dela, onde _ocupou 
altas p-0siçõrs no exercito de Dioclc 
etano. 

Quando este declarou guerra 
cia-:10. Quando este dccfarou guerra 
á religião cristã, Jorge r<'nunciou á 
carreira militar e censurou encrgi
c-amer.te a crulclade das medidas 
iomacla, contra os cristãos. Esta 

1

. sua fra:-iqueba custo11.lhe caro. En· 
car,<'ra:lo, fc>i submetido a duríssi
ma~ pro,-as cle constancia. O gover 
:no, n2 0 conseguindo sua apostasia, 

j 
concler.ou-o a mrte pela espada. f 

A arte cristã representa s. Jor-1 
gc com0 cavaleiro, t;ue combate:ido 
um dragão salva a vfcla 'a uma prin 
ceza. Esta representação é mera· 

SCIINTIFICAMEN1'8. 

.. as soas FERmas --........ . ., ~~-- ~ . -
• Pomada secatlva São Sebal!l

tlão combate cientificamente 
toda e qualquer afecção euta
nea. como sejam: Feridas em 
reral. mceras. Chagas antt
gae. Eczemas. Erisipela. ·Frlef. 
'"""· Rac,has nos P~I!! e n°" 
~elos Espinhas. Remorrol,del!!. 
Queimaduras, Eruoçõee. Pica
da~ - de mosquitos e lnsec:tps 
,,enênosort. 

mente al<'gorica. O dragão vencic!o. 
por S .- Jorge, representa o espirita 
mau do paganismo. A princcza sim 
baliza a esposa de D,oclcciano, A
lexandra que, ve:1do a constancia do 
do mar1ir, se converteu ao cristia
nismo. As atas da vida de S. Jorge 
nem tão pouco os hinos da liturgia 
grega fazem rn~nção nem do dra· 
gã n~ <la pri:-iccsa. 
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O Melhor Ensino 
Pelo Menor Pr~. 

A SSINAI.AMOS, em nosso ulti
mo numero, algumas sem:i
lhanç:as entre a campanh--i 

que estamos rresenciando, em favor 
da implan,a,_:ão do Estado totalfta· 
rio-socialista, de ambit~- universal. 
e o programa contido nos discuti -
dfsslmos "Protocolos dos Sablos d3 
Sião", programa elaborado ou 
"forjado" seguramente antes de 
189·7 e revelado ao mundo, pela 
altura de 1903, por um reacionaria 
imprudente. 

NOVA ET VETERA 

Contlnuemo1; a desenovelar u 
•coincldencias" no capitulo reta. 
rente a um super-Estado mundia•· 

• • • 
"E' ppssivel que nossa autoer,i.. 

ela ireja reconhecida antes da abo
lição das Constituições, ou por ov
tra, o·' reconhecimento de nos-a,, 
governo partirá. do momento em 
que o povo, dilacerado pelas di~
corfüas, e svfrendo a falencia ih 
seus dirigentes (falencla por nõs 
preparada) vociferará: - "Qu• 
sejam 'depdstos! Dai-nos um chefe 
mundial que nos possa ULir e des
truir todas as causas de dissenção, 
isto é. as froirteiras, as naclonaH
dades, as religiões, as dividas do 
Estado, etc. - um chefe que nos 
possa dar a paz e o· repouso que 
não podemos encontrar sob o go 
vemo de nossos soberanos e de 
noss<'s representantes". 

"Como, purem, sabeis perfeita. 
mente. para que a multic'lão chegue 
a. clamar po. este pedido, torna-a~ 
neeessario que em todo!' os paise~ 
se perturbem as relações existen · 
tes <>ntre o povo e os governos, -
as hoRtilidaàt:~, as guerras, os .Jdios. 
e mesmo o n.artirio da fome e dae 
privações, ai, doenças inoculadas. e 
tudo isto nurr grau tal, que os cr!s 
tãos não vejam outra saida para 
suas desgraça:, senão nesse apelo 
ao nosso poc,er e á. nossa completa 
soberania··. 

Conforme o curso doF aconte')j 
!nentos, as violencias ooderão ce 
der ugar ft hipocrisia: -

"Nosso Ertado seguindo a vta 
ias ce,nquistai. pa'.clfkas tem o d,i
raito de substituir, .IÍ,Ós horrort:s da 1 
guerra, execuções·:,me.nos aparentes 
e ma!s e,;:ped'tas, que sã'-'c ne~ess'l 
'ias para n.~L ter- o terro:: · e 1>ro.,-

A glorif i 
duzlr uma sl.bmlssâo cega. Uma. 
severidade justa e lmplacavel ê o 
principal fator da potencia de um 
Estado. Não ê simpfesmente pela , 
vantagem qu, disso se possa tirar
mas ainda pelo amor do devt:r e 
da vitoria quE> devemos nos ater· ao 
programa de violenela e. de hipo
crisia. Nossos prineipl.os são tão 
pode"CSOS quanto os meios qu..i 
empregar~mo,, para os t:õr em ex~ 
cução. Eis porque t:r•unfaremos 
certamente r.ão soms,nte por esS<!'I 
mesmos m~lo.; mas pela SPveridade 
de nossas dc:,utrlnas, e tornar-.mos 
todos os Gcvernos <!scravos ie 
nosso Super-Governo. Basta que se 
saiba que somos implacaveis quan
do se trata de quebrai resii,ten
ctas". 

• • • 
ftê aqui os "Protocolos·. Agora 

as "coinclder.cias". 
Einstein falou sobrE a bomb<>. 

atomfoa. Asi,egurou que numa 
guerra em que fosse empregada 
essa ·err1vel arma, talvt:z dols ter· 
ços da popu.i.ção do globo seriam 
destruídos. No seu entenóer, o se
gredo da b. mba atomica não :deve 
ser dado á União Sovietica. Para 
evitar o atrite entre nações eon 
correntes, ;, t perigo u<> nc,va guer
ra, o segredo da bomba atomica 
devia ser Ct Lfiado a um governo 
mundia~. Esse governo mundia_l se
ria !r>.icialmt:t te. constituído pefo<s 
Estados UnldoL, a União Sovieticà e 
a Grã Bretar.ha, "por s1,;rerr, as trê1 
unica:;; potencias que dispõem de 
grande força militar" ... 

• • • 1 
1 

Como se Yé Einstein de mostr'l. l 
um ffel :Hscll ulo de seu compa 1 
trioca .Ben<!dltr Spinoza, .: tatawa,vô 
do .-o.alitari1 mo, ao ·.a ;-ntificar o 
direito com a força fisic~ sem 1., 
dagar da !cloneidade .nora" d<i l 
quém usa <it.ssa mesma for..:a D1 -
z!a, Sninoza aue os peixes estão de- . 

--caça o de 
terminados pela natureza. não so 
mente a nadar mas também "mag. 
ni ad• minores comendendum" -
concluindo que os peixes grand'ls 
comem os peixes pequenos '·sum 
mo naturali iure" (Trat. theol. pol. 
cap. 16 - apud. G. Gonella). E 
assim o Est,do "gangstf>r" que é 

a Russla sovietica, pelo fato de 
"dispor de grande força militar" 
deve fazer rarte desse governo 
mundial, e '·1..ma vez quP os Estll 
dos Unidos , a Grã Bretanha po!!
suem o segredo da bomba atomica
de 11ue a L'r.ião Soviética se ac'ia 
excluída. urgiria que el'ta unima 
f_osse convid?da pelas outras ·d11a.s 
a elatiorar < . apresentar o ante 
projeto· de uma constituição para 
o governo .rr undial proposto"'. 

D,mtro ela logica da força em 
que "e coloca. o raciocínio do mg 
tem.a.tico re:::-.Üvlsta nos parecl'C- um 
tanto forçado. Pois si a lnglater-r'l. 
e a -America do Norte é que têm 
o segredo d, bomba atômica_ essP..s 
dois paises 6 que deveriam eiabo· 
rar e imooi· á Russia sovlet'ca o 
ante.projete. de uma eonstituiçao 
para esse r; .... , erno mundial. M-l.S 
não t este o pcnto imp0rtante, 

Tal governo mundial, connnud. 
Eins~ein, devia ser organizado P"'· 
las .:ês. gra1.des potencias, 'qut'r 
as pequena11 nações aderissem, quer 
não f derlsstn . 

"Euse goYt.rno mundial ter',i 
pleno:s poderei, em todaE as ques
tões de ordem militar" e ainda o 
poder "de Ir tervir nos paises on-l'e 
uma m!norir estivesse oprimindo a 
màioria. e criando 
uma instatélidade 
da guerra.'' 

dessa ma,1ei1.•a 

prenunciadora 

Eis. o me~sianfsmo dP Einstein. 
Age elt. no r.ressuposto de que l 

n1aio_r_a sen11 rt:. ten1 raxâo i'\aP."3 
que apena,; cita 0 casr• de um• 
minoria qu-:, orrime a maioria. O 
nor'tlh.l, nn1·1·m não é q maior~;;1 
oprim.:X a n.:1.c.ria? Que tez a Ale 
manha naznt3 -com :1t .'..rstr!a? lC 
a. ltalia f~cista com a Albariif-1.? 

Jib: 
'';P. 

Mais um capítulo da .. Igreja Brasileira 
Pe. Agnelo Rossi (do S. N .. F. D.); 

A historia ocorreu e mmarço de 
1946. 

Ao mesmo tempo que uma emisso 
carioca anunciava pomposamente 
que o Pe. Dr. José Matoso, dª I
greja Catolica Brasileira · se encon·. 
trava em Goiania para iundar di· 
versas escolas de ensino secundario 
e superior ( !) a policia goiania an. 
dava á cata do referido cidadão, 
merecedor de suas a,enções 

muitos titulas. 
E:icpliquemo-nos. 

por 

Em fins de fevereiro P· P·• che· 
gava a bela Çapital de Goiaz o proi 
José .Francisco Matoso, que se de

. clarava Padre da Igreja Brasilei-
ra, ordenado que fóra a 20 desse 
mesmo me'z pelo sr. Salomão Feraz 

Dias depois, o "dr." Matoso apa· 
rece no ce:1alio para anunciar a 
instalação do G:nasio Renascença 
da Imaculada Conceição de Goia. 
nia". Seus titulas eram apenas es
tes: "ex·clerigo do~ Seminario Ca
tolico Romano, le:1te de filosofia e 
de latim, português frances grego, 
fóra outros idiomas que aqui não 
consiamos (sic). Um portento .• • 

e. para comprovar seu talento basta 
vam as pelo menos duas dezenas de 
erros de portugues no bol~tim de 
propaga:1da do seu Ginasio, que 
aliás só constaria, neste ano, de 
Madureza e Admissão. 

Desde inicio Matoso esconde:1 
sua situação cismática mas não tre· 
pidou proclamar "o apoio de S · 
Excia. D. Emanuel Gomes de Oii
Ycira, Arcebispo de Goiaz, e as de· 
mais autoridades quer eclesiásticas 
ou leigas." · 

Tal descaramento merecia um des 
mcnlido formal. Este -:ião tardou: 
a Cu'ria Metrooolitana de Golaz 
dcsautorizanc.o Ós termos tenden
ciosos do Boletim informava que o 
dito Ginasio estava "em mãos de 
agentes apostatas e excomu:igado. 

Bispo de Maura e de elementos dl 
seita de Salomão, Ferraz." 

Foram amargos os dias segum 
tes para o pseudo·padre e psCUdO' 
doutor: a imprensa comentou .joco 
samen1e os disparates do boletim d1 
propaganda do Ginasio; o Depiu-ta• 
mento de Educação do Estado deu. 
em comunicado como inexistente G 

tal Ginasio; empregados e outros 
que man.tinham transações comer• 

ciais co mo sr. Matoso acusam.no 
de trapaçeiro; os alunos, obrigados 

a antecipar ctrtas co:itribu1ções. 
perce:-endo as manobras deshones• 

_tas do "educador", acusam-no á po. 
lida. -

Enquan~o a autoridade, policial 
se comunica com a policia de san. 
tos, o:1de o acusado resopondera 
por crime ele furto de vitrolas e ma 
quinas de escrever, o ilustre r-c. 
prese:1tan:e do ex·bispOo de Maura 
,; achou mais prudente fugir com a 
familia, abanonando casa, moveis, 
e todos os documentos relativos ao 

recem·fu:ida.do educandário." "E 
O Popular" 1de Goiania, de 14--3·46 
termina o pitoresco fato informan
do que a poíicia continua acusando 
o sr. Matoso, supo::ido que o mes· 
mo tenha fugido para S- Paulo, AI· 
gum leitor viu "dr. José 1-fatoso"? 

Mais outra tentativa fracássada 
diL Igreja Brasileira. Eis ai um pan 
de,.amsotra do valor e da virtude do 
clero. improvisado a golpes de odia 
e de inveja pdôs fundadores da J. 
greja Brasileira. 

Consola saber que cnqua:,to rui& 
o .Ginasio Renascença (que ném 
chcg-0u a - nasce,- ... ), os catolicos, 
dirigidos pelo cmerito Arcebsipo D. 
Emanuel Gomes de Oliveira, lan
çavam os fundamr:1tos de mais uma 
monumer'ital obra de ensino - o 
Ginasio Arquidioc-c,ano 1funic:ip&l 

de Campinas (Goia7). 
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E a Russla ccmunfsta com a Fin· 
landia, com a Estonla C'Om a L!
tuania, com a i.etonia,' com a Po· 
lonia: com a Iugoslavia, com o Irá? 

Dlr-se-â nue aqueles <1ois países 
totalltarios ~ram capitaneados pvr 
urna peq•1ena "clique" de avent•1 
reir::>s por uma minoria. portanto 
Mas este ra,/< cinio tambem ê pro
cedente parn e caso da Russia bot · 
che,ista. Aí está. porque extranha 
mos que um homem, ,:!e renome 
mundial com<1 Einstein desloq11e 
deste mo.lo o~ dados do i:,rob;ema 
e se mo.;trP tão "candido" e oti
mista quanto aos· result.,,doi,' a ss, 
rem ,-btidos r.or meio desse super 
gov'lrno mur.dlal. Que pensar de 
tudo isto? 

Ao lado do recrudescimento da 
propaganda ccmunista no mundo 
inteiro, ao 1.,,do da desfar;atez co!Xl 
que iâ. se m"~tram as al,anças d" 
trab ~i:nistas socialistas e <.:omunis 
tas, ao lad~ do fmperia:lt~mo bol 
ehe·,is.a em todo o oriente euro 
,peu, ao laé:o das convulsões Pol1-
ticas t so:lai~ em que es':rebuchan, 
_as 'lações E> os povos, vem o sr. 
Eins·~in ;>rotor o dilema CbSSC' gv· 

v0r110 muncia., imposto '·pacifica 
rnen1:en peh1 acordo ent.~e as tr1s 
riaçõe" que f,i,põem de m:cii<>r for~·· 
mat,•rial_- o,• •Ptão pela supremaci'1 
de umà «6 pt tencla. por meio · da 
guerra tãc ~ l"lven<-irl<' ~~' A <l-:=- q·1·~ 
esse ~ov<>rn.) mundial , ·'virá. de 
qualquer mar eira". 

• • • 
0·1tra decl, 1 ação precks~ de tã" 

ércd•nc;ada )'SSOa é de que e> ,:,or.· 

tro'k na "n•· ;,ia atomica ,será. u.--r. 
meio ae 8fZ prQmovcr o sücialisrr.o 
univ ,rsal. 

E agar» un•a !'lemelhsrça cnm 
os •)rocessos de intimidação <lc-~ 

'' Pr)·ocolo,:' · --
" Por .v;;or1 a cne1·~1? a1_ .. )n1i-. · 

11:'iü ai.ldéi t m<1n{t ·Cfl.P n hUl)l.• 

nida i€ eS,::,~~a mae -,pf>i.;.=t~ ·:' '.-=t 

amea(:a ~ t.:-.h.·ez seja. n1• l:, 

sim. Porqu9 t ni-a ameaça <1esta ,. 

tureza poderll., pela int.lmfdaçã.o 

l 
forçar a raç<\ :t:umana a por orden. 

.: nos :::eus ne1<tclos internacionais, o 
que, sem a pressão do medo, ela 
talvez não.·: fosse capaz de reaii•• 
zarl,. 

••• 
Mas Eh.,·,e!n, na sua grandf 

modestia; te~rrina dizendo que me
lhor que e;., st expresso'-' Emen 
neves sobre este magno assunto 
em 3eu llvr, "Anatomia eia Paz" 
E são des•.e livro as seguintes Pa• 
lavras: -

" A era das guerras entre na·
ções acaba:-.-a, como acaba tudo ? 

que " humo <.. Acabará. 1,rovavel, 
me,1-:e ainda· neste seculc, com '.l 

insU--:tiiçãJ ,~a - lei universal regula 
dora das reldrões humanas. E esta 
lei· univers.1, àcabará sendo im
posta, ou por meios racionais, óu 
J.?Or meto Cl:ct violencia e da co1•,
quis~a". 

E q:Ué. 'lei universal" serâ essa· 
A que eo wta: do ante-projeto cu~ 
clab->r ... ção Lir.stein propõe se eo,. 
fie á Hus:,,ia bolchevista? 

Eis porqu~ 
falso otim ·smo 

ao contrario füf& :. 
dos utopistas qu 

prevêm o fim· das guerr'3.s i:,elo u,;i-:i 
da força sen: indagar da retidã.< ·· 
de lntençi\.o eos que a usam. Pl< 
XI, ~.ante é!o espetaculo ·das de<t 
gra;,;as cvnh-r.·,poraneas, tndaga'"''i 
se• esta alJlçí;.o universa~ 1.i,o pres• 
sag,·i :a a v-r da do Fi;:10 da ln>· 
quidade profetizado para os ulti
mas e ii{s -;., humanidade. dac(uele:' 
que ievia .,,~r precedido uela apo:i 
tilsia, da-Iue·• que serâ o "homem 
sem :e1 o f:'1- o· da pe:-.-d'.<.,âo; o ad 
Yersa,·:o. quP. se arvorará acima d: 
Deus e tt.dJ· que ê -san•o. a pon•.o 
de sentar•se no templo de Deus 
e '.Jüs.-er p ... ssar por Deus". (li 
Ts. J-4). 

• • • 
A. ?;alva-;f1(, -:":o~ povos nãr se act,a 

11 os n1 eios e:,. 1.ernos, d 1z r'io XI l. 
rluri,_Jsarnen;•"" reinante. '..!-\.s ener
g'as 0ue húo de renovar a face d"\ 
t,.,.,.a. lêm qP,. promanai· do inte
r•-,r. :,o Rs»1rct0 iluminad,·. pela lw, 
,1, ·v 'tdade. 

'·3a:n mim n_ada· oodeis fazer"• 
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Reflexões sobre a Liberdade União ~os Coopera~ores ~a ( Concluaã.o da ,s. a pág.) 

.ll1da a.ute a esta.t.olatrla. de Hegel, 
.pc,5terior á Revoluçã,o. 

Hitler e Mussollnl ruira.m oomo 
Oa.rtago. E o mundo não va,1 bem. 
Resta a U. R. S. s. toteJita.ria. 
Resta o candente Problema. da U
ber<lade intimamente liga,do eom o 
profundo problema d0 destino hu

_màllO. 

direitos esdesinhados. Não o en
gana, com um paraiso terrenú, cn
de as fabricas devam continuar ...• 
e a_,. delicias são in,d1gnas da c1lgni
dade do ser espiritual. Desdo
bra,· ante a GUa imaginação amai
na,da, quadros singdús e realissi
me>s, em muitos dos anais é de S. 
José a oficina. e -Jésus, o opera
rio. Leão XIII, prometendo o •· pa
raiso da 0 utra vida, dru", efetiva
mente ao operario d eboa vontade 
a. felicidade nesta vida. Fni a sua. 
doutriha, humana e celeste, foi 
a. sua autoridade, toda divina, que 
rtalmente inauguraram a .,.ra de li
bertação proletaria C:a. verdadeira. 
libertação em que todas as c-es1-
1rnaldades se abraçam, sem se des
truirem, na concordia da Justiça o 
eo Amor. 

Ciencla. faliu. O mito da. Democra
cia. sem adjetivos, da que repele o 
epiteto de cristã tambem fall•1. 
Fora da Igreja, pude haver técnica, 
nunca solução de problemas hu•na
nos. Nmedlo de males moro.is. 

Só as vidas praticamente crl3-
tfi.s. em que a Fé ilumlne realmen
te a~ consciencias, têm o privilegio 
de trazer a este mundo orgulhoso 
e sensual. liberdade e paz - am
biente da vida humana. Porque s6 
elas resolveram Plenamente o pro
blema do destino, só elas são ver
dadeiramente llvrea. 

l Congregação ~o Ver~o Divino 
Marx, pretendendo libertar o ope

ra.rio, levou o homem a um extre
mo de escra,vtdão. A mesma. som
bra. de uni de!!tlno pessoai desa.
Parece. G<>l.O de wn terrcni~mo ab
Solut(), na. indistinção. EXiste o ho
mem coletivo. o t.omém eeonomteó. 
Màrx e os seUs continuadores mm
ca amarwn o homem, pois o despa.
jax am dê tud,o aquilo qu,c o faz ama
vel. E enca.rcerattm-no, mecani
zado, nas fabrlC!Ls convertLdas em 
nov09 templos, com a consola(}áo 
unida cfo que toda a riqueza produ-
2ida :~eria para a grande rratemlda• 
ae iguaJ,itaria a trabalhadQra. Desas 
t-rnsá. ilusão. Sem I)eUs. que ê o 
,vat. · cómo Pode haver fratemlda
i:.~? Sem a.lma, (lue tempera as 
iesiguàldMes da força, como ~-

. ·e haver iguálidadé? sem dtWér 
1Mral, qUé é a i,·éde da justiça, co
\'110 pode ba.ver felicidade e paz? 
ú terrorismo é o tlniOó e"tt>io Põf.61· 

· vel de· uma. sooied8>dc comunista, 
e a péri>etua. Ditadura., a. mão de 
ferro oue pesa. sobre o gladlador 
comunl.$W.. 

, MARX E- LEÃO XIII 
Marx e ~ão XII1 viveram no 

mesmo seculô. Ambos tiveram 
clià.nte dos olhos a. n~ proleta.
ru. a. sofrer oomo vitll);la da. CQbt
çti. de lucro. Màs que tilhare.<; 'di
ftrentet11 Màrx é a figura a,gitada 
d<' um tévolucionario e a sua v02: 
fal! criSJ)a,r a. fronte do trabalha
clor -e lança a. alma operaria. num 
turbilhão qu.e serve as obras das 
suas .liberc:adcs. Leâo XIII é a. fl
~ra de um Pai, céleste e acoes:si
''<'l na.. sua majestade de sur>remo 
Pastor da· igreja.. O Papa. com 
o seu olha.r de amor, llê9Cohre . no 
operttrio o esposo, o pai, o cristão, 
-0 hotnem livre, e sofre com ele de 
t0t10s o,. males terriveis que o afli · 
gêm. e a sua v0z Uumi11a a rronte 
co trabalhador, ao mesmo tempo 
que defende, com desassombro, os 

Os ill.timos ecos da voz de Marx: 
bão de amortecer no tenebr050 
ocaso, que re quer prolonga,r, do 
bolchevismo. A V<>z de Leão Xlll 
revibrará sempre. ainaa _i1berta e 
ensina, repreende e conduz, impe
recivel, pelo magisterlo autentico, 
vivo e 1nddcctivel da Igreja, unico 
Luz()iro capaz de ijulninar toda a. 
e&trada que a humanidade d<>ve tri
lhar neeta grande época de transi-
ção. • . 

O Comunismo bolchevista. foi o 
abraç-o de d0is Paganismos: o neo
paganismo do Ocidente e o nag-a.• 
rJsnto russo ma1 convcrW!o · Pela. 
impoténcia de um crlstlanlsmc mu-
tilado. . 

Existe. cm nossos dias, o pro
blema da librrcla,rle, intimamf'nte 
li~ado ao problema do destino. "A 
Igreja. catolica, que gerou a li
berdade. dá. a.o mesmo tempo, a. 
solução do destino. 

LIVRE E SOBRENATUR1\L 
O amor da liberdade dev~ leva.r 

á ação. a uma acão que faça da. 
segunda metade do secul.o XX o 
primeiro rerindo de uma nova •ii• 
visão da Historia, período em que 
a socicdaae seja humana. não ex
clusivamente proktaria. divlsão em 
que se encontrem resolvidos os dois 
problemas humanos da liberdade e 
co destino - era livre e sobrena
tunil ! 

Ma,'> como agir, quando Presen
ciàltlos a. decepcão de tantas ativi
oades prom~ras? O mito da 
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Nós rezamo,. pelo catolicismo de 
nossos Constituintes. pelo catolicis
mo de no.sso Presidente, pelo cato
licismo de todas as democracias, 

Porque é sempre vera ade que: 
"NOUs savons qUe l'Eglise seule 

a ~rdé la justice, seule a aimé les 
pauvres. seule a Protégé. honoré, 
consacré le liberté". 

Porque é a,inda wrdade que: 
"Plua le mal triotnphe en ce 

moment du bien, plus jl mord e~ 
ronge la chah: au páuvre, plus il 
proscrit et bannit la liberté, plus 
nous sommes convaincus que la 
forteresse de Dieu. la sainte E'glise 
catholique est l'abri de tout et 
que Dieu en eat le ga.rdicn; plus 
done noUs sommes catholiques" . 

Assim pensou o grande Veuillot, 
e dizemos n6,i que o escreveu pa.
ra todos os seculoa que a Misericor
õ.ia de Deus ainda há de conceder 
á humanidade. 

S. Excia. Revma Dom 
Carlos Chiarlo novo N un-
cio Apostolico no Brasil 

{Conclu_são da. 3.ª pâg.) 
meses depois de ha.ver deixado esta 
Nunciatura Dom Ratli (Pio XI). 

Eleito Arcebispo titular do Anti• 
da no dia 12 de outubro de 1928 
(titulo que ainda conserva como 
Nuncio no Brasil), foi Dom Chiarlo 
sagrado na Capella do Coleglo Pio 
Latino Americano aos 11 de No
vembro de '1918 pelo Card. Pietro 
Gasparri, entãç, Secretario do Es• 
tado. 

Desde a data de sua sagração 
episcopal, Dom Chlarlo foi nomea
do Nuncio ApostQlico em La Paz 
(Bolívia), de on«Th, em Janeiro de 
1932 passou á Nunciatura õas Re· 
publicas da America Central indo 
'1·esidir em São José de Costa' Rica, 
e sendo cumulativamente represen
tante da Santa Sé em Costa Rica, 
Nicaragua e Panama.. 

Como se· vê, a maior parte do 
tempo õe sua missão diplomatica. 
Dom· Chiarlo a passou na America 
Latina de Jingua espanhola; vindo 
agora ao Brasil, ele continuar·á. fi
cando na America Latina, 1nudan
clo apenas e> i,lioma de Cervantes, 
pelo lindo· idioma de Pad rc Vieira. 

l,in1a, Va.rsovia, I~a Pa2 e Costa 
Hlca foram os caminhos que leva
ram Dom Chlarlo á Cidade Mara
vilhosa a·o Corvocado. 

Estamos certos que a veneração 
e a estima com que os governos e 
povos das outras nações (nas quais 
Dom Chiarlo residiu) acolheram o 
rcpi·cscntante da Santa Sé serão 
ainda ma.!ores aqui no Brasil. em 
virtude do espírito de fé que anima 
o povo catolico d esta terra. 

À S. Excia. Revma. portanto 
a expressão do nosso pro'fundo res: 
peito e a promesa de nossas ora-
ções. 

Indicador Proiissio-na1 
ADVOGADOS MÉDICOS 

Dr. Vicente Melillo 
Praça da Sé, 23 - 2.0 andar -

Sàla 215. 

q Dr. Plínio Corrêa 
de Oliveira 

Rua Quintino Bocaiuva, 176, 3.0 

andar - Sala i22 - TeL; 2-7276 

Dr. Francisco P. Reimão 
HeDmeister 

Rua S. Bento, ;24 - 1.0 andar -
Sala 3 - Tel,: 2-1543 - S. P~ulo 

Dr. Carlos Morais 
de Andrade 

Rua Benjamim Constant, 23 -
4.0 and. - SI 18 - Tel.: 3-1886 
1 

ENGENHEIROS 
. Amador Cintra do Prado 

_ ÉN.GENIIIÚKO ARQtJJ'tE;'rO 

Dr. Vicente de Paulo 
Melil!o 

CLINICA GERAL 
Consultorio: Rua Aureliano 

Coutinho n.0 109 
Das 13 ás 17 horas 

Dr. Camargo Andrade 
DOENÇAS DE SENHORAS -

PARTOS - orERAÇõES 
Da Benef. Portuguesa, da Mater-

. nidade de S. Paulo 
Cons.: R. Sen. Feijó n.0 205 - · 
'l'cl.: 2-2741 - Das 14 ás 18 bs. 

Sabado: Das 10 ás 12 horas. 
Re,s.: R. Rafael de Barros, 457 

Tel.: 7-4563 

Dr. Celestino Bourroul 
Rés.: Lgo. S. Paulo, 8 - Tel.: 
2-2622 - Cons.: Rua 7 de Abril 

n.0 235 - Das 2 ás 5 horas 

Dr. Reynaldo Neves 
de Figueiredo 

DO HOSPITAL DAS CLINICAS 
E SANATORIO STA. CATARINA 
CIRURGIA DAS. VIAS BILIARES 

Cons.: J,t. Marconi, 84 - 3.0 and. 
- Tel.: 4-8717 - Dás 14 ás 16 hs. 
Rcsid.: Av. Pacacmbú, 1.044 -

Tel.: 5-2625 

H O M E ·O P A T I A 
Dr. Artur Rezende Filho 

Médico homeopata da C. A. P. 
da Sorocabana. Diretor clinico 
do A.mbulatorio 8omeopatico do 
C'a1,mo - Cons. ~ R. Sen. feiJo, 

Finalidade e estatutos - "O Cooperador da S. V. D.''-
O Santo Padre Pio XII aprovou 

oa e5ta~tos da "União dos Coope-
1-adorcs da Congregação do Verbo 
Divino", cujo fim é o uc auxiliar e 
amparar a S, V. D. nas gra,1des 
tarefas que a Santa Igreja lhe con
fiou. pela maior gloria de Deus e 
Pela salva<;ão das almas. 

são Tiago (25-VfI), São Ba.rtolo• 
meu (24--V!Ill), São Mateus ••.• 
(21·IX), ss. Anjos da. Guarda. 
(2-X), Santa Teresinlla do M.eni• 
no Jesus (3·X), São Simão e SãO 
Judas (28-X), Sa.nto Andl·é ••.• 
~30-XI). 

e) Uma vez por mês se diaria• 
mente, durante os trabalhos, ele• 
varem a alma a, Deus rezando ora• 
ções jaculato~ ou pratiearulo ou· 
tros exercidos de piedade. 

O congregação do Verbo Divi
no. como todo8 sabem. é uma or
dem religiosa relativamente nova, 
pois sua fundação data do século 
pas.sado, mas frutificou e se eb-pa.
lhou por ~o o mundo, o que ates
ta bem claramente o zelo aposto
lico de que estão dotados seus 
mcmbroe. 

Presentemente lhe está confia
da a conversão de 56 milhões de 
Pagãos ·e suas missões cst1Lo tspa• 
Toadas por toda a Asia. 

Muito já deve o Brasil a essa be
nemerita c,ongl'legação pelos seus. 
tra,balhos em nossa terra. razão 
pela qual estamos certos de quo 
eerá grande o numero das qu:? en
trarão na Congregação. 

ESTATUTOS E FAVORES 
O fim da União é a santificação 

de seus membros e a. eolaboração 
no!l trabalhos a.Postollcoa da, Con
grE'!gaçã.o do Verbo Divino. eePt -
cialmente - na propagação da Ié 
entre os pagãos. 

Os méios para alcançar este fim 
são: 

1. • - Orações fervorosas, t>rln
cipalmente á ss Trindade e ao 
Espirito santo. · 

2.• - Sacrificios pela conversão 
dos_pagãoo nas missões da congre
gaçao do Verbo Divino e pel0s 
missiona.rios qúé nelas trabalham. 

3, • - colaboração na Obra da 
Boa Iprc·nsa da congregação do 
Verbo Divino. 

4,º - Auxilio5 em favor das 
Institui<;ões Missionarias funda
das pela Congregação ou a ela 
confiadas pela santa sé. 

Podem tornar-Se membros da. 
União dos Cooperadores todos os 
Catolicos que gozam de boa repu
tação e tenham o desejo de cola-
borar eficazmente na realização • 

f) Na hora da morte, se d3POls d1 
confissão e comunhão ou, pelo me 
nos, com o coração contrito invo 
cando oralmente o nome de Jesus 
aceitarem a morte da mã:o de Deu 
com resignação, em reparação do 
seus pecados. 

Todos Cooperadores podem ga• 
nhar uma indulgen,cia. de 100 diM 
cada vez que com o coração contri• 
to Praticarem uma. boa obra, con· 
forme os fins da União (Rescrlt:A 
da S, Penitenciaria. N. 1.597138). 

:?.• Sema.nalmente a. eongrega• 
ção do Verbo Divino oferece f 
sarttas ml,;sa,s · pelos membros vi
vo,, e pelos membros defuntos da 
União dos Cooperadores. 

3, • As intenções particularP.S sã(J 
incluídas nas ora<;ões de ~odos cs 
sacerdotes, Irmã.os e a1unoe da 
con1'rega<:ão do Verbo-Divino na 
mundo: inteiro. 

· o meio de ligação entre a. Oon• 
gregação do Verbo Divino e os sena 
Cooperadores sçrá. "O Coot>erad':"""' 
que. periodicamente, será remetid<J 
gratls, a todos os membros da 
União. . 

ANOTAÇAO: 
1. • Aquelee que já. são amigos 

e Cooperadores entrando na "Untáo 
cos cooperadores" não contraem 
r1enhuma nova. obrigação, mas, de, 
certo, não se esquecerão de rezar 
pelas nossas missões Por ocaéão 
oe ganhar as indulgencias plena• 
rias. 

· d os fins acima indicados. 

2.• Sob "condições de costume" 
entende-se: confissão,- Comunhão, 
visita de uma igreja e uma oração 
na intenção do santo Padre (é su• 
ficiente um Padre Nosso, Ave Mfl;o 
ria. Gloria ao Padre). A confis• 
são Pode f'er feita 8 dias antes e a. 
i-ecepção da santa Comunhão na 
dia anterior, mas valem tambem 
a confissão e à Santa comunhão 
num dos 3 dias seguintes. 

FAVORES 
L º Indulgencias: Os CooPcra-

d?re8 podem ganhar, sob as conai
çoes de costume, as seguintes in-
culgenciae plena ria$: ' 

a) No dia da aílmbsão na Uniã,, 
dos Co0pcradorcs. 

b) Na.'> festa8 ele Natal (25-XJI), 
Ano Bom (1-I). Tr&s Rei<; <6-I). 
Pascoa. Ascen,;ão, Pentecostes ss. 
Trindade, Corpo de Dctlf', Transfi
gtlraçfo (6-VTIT). 

e) N~5 :;egulntc" festas de Nossa 
Genhora: Imaculada co11cei,:ão 
(S·XII). N. S. da, Candelãrla 
(2-II), Anunciação (25-IID, Visif 
tação <2-VIT), N. s_ daf; Neves 
(5-VIIIJ, Assun,;ão {15-VIII). Na· 
tividacte (8· IX). 

d) Nas Reguintes festa.~ dos San
tos Apo~tolos e outros santos· São 
Franci~co Xavier (3-XTI) São To
mé (21-XII), São João Evangelis
ta (27-XII). São Matias ;(24-11). 
São JoSé (19-IID, Santos FeliPe e 
Tiago (1-V), São Barnabé 01-V), 
São Pedro e Sã.o Paulo (29-VI), 

3. º O esforç0 para ganhar a 1r.• 
dulgencla Plcnaria anexa á recita• 
tac:ão quotidiana de orações jacu
latorlas ou de outros exerclcioo 
rledos0s será o meio mai8 efica2 
para alcançar o fim prlm2.rio da 
União. 1. é,, c a santifi.caçã-o pro· 
prla dos membros. 

4, º como boas obras exigidas M• 
rn lucrar as indulgencias de 1()(l 
dias, valem todas. as obras de co
laboração conforme os fins acima 
indicados. 

5 .ºA entrada na "União doe 
Coperadores" é gratis; quem pu, 
<ier; pague alguma coisa para cus• 
tear as despesas. , 

6. º A agregação se efetua t>cla 
mscrição na lista dOS o:>operado• 
res. A ca<la· membro será remeti· 
do um diploma em sinal de ad· 
missão. 

t'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''~'j 

- -~ Re,presentação.em Porto Alegre-R. G~ Sul ~ 
- -1 Acha-se a representação nesta cidade a cargo do Sr.· 1 

- -: Ilastimphilo Costa, Rua Gonçalves Ledo n.0 278, Partenon, : 
, para tomada e reforma de assinaturas e venda avulsa. 1 

- -- . -16,,,,,,,,,,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.J 

EXPRESSO VIAÇÃO SIO PAULO ITU 
AVENIDA IPlRANGA, 1120 - TELEFONE 4-4248 

Serviço rápido de passageiros em confortáveis 
Limousines de luxo 

PARTIDAS DE SÃO PAULO E ITU 
6,30 _;,. 10,00 - 13,30 - 17,00 

PR_ E Ç OS a 
SÃO PAULO A .!TU .•. ,., , •• "' ... 
SÃO PAULO A CABREUVA ,., :.: , • ., 
SÃO PAULO A PIRAPORA.,...,. • ,., 

C..$ 
Ct'$ 
Cr$ 

40,00 
3S,OO 
25,00 

1 
Bragançi-São Paulo 

para as suas vla.,,em, àe ~ragaaça a vap1~a1 e vice-ver&a. str~ 
vam -se dos conforta veis onibu,;; da EMPRESA AUTO-

1 
VIAÇAO BRAGANÇA - e perQurso e !eito em três noras 

PAR'l'IDAS DE BRAGANÇA: PARTIDAS DE SAO PAULO 
Dias uteis: 7.0C e 15.15: do-- Dias uteis: 6.45 e 15.45: do-
mingos e feriados: 7 .45 e 18. mingos e feriados 6.45 e 14,15. 

. , ~ulteta.a religiosa. colegios, 
' r-Mf'IICia& coletivas 

,; tlaa Lfb. Badal:'Õ, 64°1 - $. Paulo 

205 - Tel.: 2-0839 • Res.: 8-6471 1 
Marcar hora. das 3 ás 6 bo- 1 
i:as pel" •elefon_c: 2-0839. 

Ponto em Bragança: . Ponte err _ e~ Paulo . 
PRAÇA RAUL LEME N.0 10 BAR EST~EL~ _; Ru·a Mauâ 

TELEFONE 109 n.' 630 ~ TELEFONE 4-6905 

-----------------



São Paulo, ZI de Aõl'il de n14b ------
Direita ou esquerda ? fxpe~iente ~a Cúria Metropolitano 

das Graçás; Filha§ dê Maria Ima-
cüladá, li-iiiãs Pass~ de São Paulo 
di. 011z L)ispénsai;o. d~ Coração de 
Jesus, . Semihàrlo da~ -Educandas. 

Hospital S- Pau!o, Presidio ~ 
Mulheres, Instítutó · hrtaculada 
Conceição de Fatimà, Sa-:ità Casa 
de Hu', Irmãs de S. Vic. de Paulo, 
lnsti.tuto Telógico Gaspar Bertoni, 
Institu\o Santa Tcrezinha: iiospi:al 
Santa Cruz, Sta. Cáslt de S. Amaro 
Noviciai-io NS do Calvario, Hospital 
s. Ltiiz Goiizágá, Asilé:i D. Pedro Sa 
natorio P. Bento, Asilo dé_ Santa 
Terezinha . (Car8.picuiba); Hospital 
N. S. Aparecida; Miss. Zeladoras 
do S. Coração de Jesu~. O.frso N ., 
Senhora do Rosado cíe Viia Ma. 
riana, Casa Coração de Jesus, Asi• 
lo S. Vic. de Paulo, ,Instituto Je~ 
sus Máriá e José dé S~nffi Atharo. 

Luiz Gonzaga Calazans 
Direita ou Esquerda ? Nem uma 

evusa, nem outra. Na.da, alx'()!uta
n1ente náda de fasclmno, nazismo, 
btegraltsí:ilo, eSk'lli!onovismo e 
0<>ntrina,s qiie trus. Nada t..amb~m 
ll<" cor.-:unismo, quer sC:a ele puro 
( ?) ou cvoluiuo, ma.is avançad.o ou 
ll'.Jenos avanc;:ado, ~1iarxista-lcni
ru,,,ta cem por cento oa e8t,alinista 
l!esfigu.rando e deturpado. 

Esta é sem duvida a expressão· 
da vontade da grande maioria do 
povo brwleiro. E:' a vonta·lrc da 
quase totalidade da na..;ào. E' a 
aspiração de todo'> aqtwles que 
sabem. ver e ver de verdade, a si
tuação real do mundo e de modo 

· pa.rU.êtliár a <le nossa patria. 

O Brasil rePúdla, inquestiona
velmente, todàs as doutrinas tota
litarias, antidemocraticas, quer se
jam elas da direita ou da esquer
da. Todas atentam contra o.s; sa
grados direitos da pessoa huma
na. Sujugam o inuividuo, escravi
srun-no. Isto foi ' o que aconteceu 
1Ja Itália de Mussolini, na A).errm
nha de Hitler. E' o que ocorre ain
da nesta hora de re<lemocratlza,:ão 
universal - na Russia comunis
ta... Esta é a ve . .rclade que desa
fia qualquer contestação. E' pre
l'l:so que se firme, pois, a convic
ção de que o Comunismo nã.o é 
Democracia... E' até mesmo dos 
totalltarlsmas aquele qu<.> ,supera os 
óema.Ls na. doutrina e na ação. E' 
aquele que noo ameaça, agora, mais 
de pêrto, or~o e muit<> bem 
orgâfilia.dê_ élêrltto do Paf,, quàndo 
os extre:tiJ.lsmos direitistas foram 
já destruidos no8 seus focos princi
pais;: na Alemanha, Itália, Japão e 
pàises satélites. Tambe.;.1 no Bra
sil estão sendo removid<>s os entu
lhos do Estado Novo, imPortahdo 
que à remoção se faça de forma 
tnt.eligénte, eflcM; e MmPleta. E' 
este um trabalho de vulto, QUe exige 
n cooperação integral de todos os 
J:.ons brasileiros. Nessa importante 
-tarefà de réorganiza<:ão democra
tica do pais os t -:.tolicos deverão 
ocupar os lugares da vanguarda, 
ativos e vigilantes. 

Vigilantes estarão os catolicos pa
ra esclarecer a oPinião publica 
quanto aos inumeraveis abusões de
magogioos do presente, contra a. 
mfstificaç5,o sistematica de preten
sos lideres do povo e falsos pregoeJ. · 
ros de uma de:fuocracia de rotulo 
npenas, Pseudo democracia, aquela 
com que nos acena o comuntsmo 

-,_ a democradia. tiranica do par
tido unico, segundo o modelo rus-
so. 

Vlglla.ntes estarão os catolicos pa
eJ. in:ipedlr o rea.parec!mento das 
ve!has e ~ fonnula.s fa.s
iistas. 

Vlgila.ntes permanecerão os ca
tolieos para eondena.r os abusos do 
capitalismo, impedi-los, clamar aos 
quatro vento9 contra. os que se es
r, necem do bom 'USO de. riquesa (e 
são tant.ost ... ) e ordenar flnàl
mente a solução unica para o ter
rtvel drama, da injustiça social con
temporonea. e que reside no respei
to fiel aos Mandamentos da Lei de 
neus, contidos do Decálogo. 

v~. pois, qUé a posição dos ca-
tol1c.os é a posição do equllibrio, 
do justo melo termo em face dos 
extremismos perniciosos. Não que
remos, nem podemos pertencer ás 
chnmnd.as direitas (f:l.~cismo, rut
zismo, etc;). É não quéremos, nem 
podemos pertencer ás esquerdas 

fuso da maquina ao Estado, como 
~&: acontecer 1100 paises domina
d0s por fascistas ou comunistas de 
todos os matiz.es ... 

Cumpre-nos, pu,.i~, a nós catoll
cos JJrincipahnent,,, proclámal· 
;,,i:'mprE> e cada vez mais esta,, ver
dades em defesa do valor huma

no, se não qi.Jizermos vê-lo tragica
nwnte trucidado pelos extremis
mos ,ia direita ou· ela esquerda. 

Pretendemoo um mundo possuído 
· ela verdadeira democracia Cristã, 
cinde se _·espeite a pessoa humana, 
afim de que ela Possa realizar o 
seu verdart.eiro destino natt:ral e 
8obrenatural. Preten.democs a iiber
c,ade, aqueía liberdade que é o ui1i
co clima possivel para criaturas 
racionais, dotadas de uma á.J.ma 
imortaJ, destinadas. a uÍnà vida so
brenatui-al, á visão beatifica de 
I)l>Us por toàa a eternidade. Que
remos a liberdade de que falava 
se.mPre o grande rrtartir . da Fé, 
Garcia Morenó: "Liber<,iade para o 
Bem e para todos, menos para o 
Mal e os malfeitores". Queremos 
uma sociedade onde a pessoa hu
man3. não permanec;a na, t.ru,--te con
di,;ão de misern.vel, de paria ou 
de C'SCTavo. 

F,' justamente por tudo :Isto que 
acaibarnos de registrar que renega
mos, corajosa e altivamente, _ as 
ciOUtrlnas direif;istas e esquerdis
tas - os fascismos e sooialiilmos 
comunismos - para sermos só e 
só catolicos, apostolicos, romanos; 
brasileiras, . fiéis ás mais sagradas 
tradições da Terra de Santa Cruz 
e democratas sinceros e ardentes. 

F.Ates são os nossofi ideais -:- os 
sublimes ideais de todoo os católi
oos rerumente conscientes <la Ver
dade da Fé - <1Ue formain ao :ines
mo tempo a nossa bandeira. . e o 
nosso escudo, lema e estandarte que 
não envo1vere:tiJ.cis jaínals e que ha
'l'eremos de manter ben alto com a 
graça de Deus. para Sna maior 
glór!a e ::to Seu serviço. . 

Não somos, Pois, da direita ou da 
esquerda. somos de Cristo que é 
o centro da vida e Rei soberano de 
nossas almas. Somo,, de Cristo que 
t, o caminho. a Verdade e a Vid~. 
Paramo-LO, pois, o inspirador da 
n~ Democracia, aplicando os di
vinos prlncipios do Sermão da 
Montanha á nossa, vida i>Ublica e 
particular 

E' este e só este o verdadeiro pro
grama de União Nacional. outros 
que por aí correm são falsos e ilu
sórios, frutos pecos de filo~fias 
materlalistas, sabidamente menti-
rosas. ~-Não nos Iluda.mos, portan"", com 
Os ertrenúsmos e envidemos todos 
oo nossos esforços ,para a realiza
~º õe ~ verdadeira democracia. 
cristã.. 

DR. DURVAL DO ll= 
VRAMENTO PRADO 

CUnica de moléstias dos olbOIS 
- Cirurgia ocular - Cons.: 
Av. Ipiranga. 313 (8.º andàr> 
.... Tel: 4-458:t, - Res.: Av. 
Angélica, 1408 - Tel.: 5-92'15. 

LER E PROPAGAR O 

"LEGIONARIO 
,, . 

E' DEVER DE TODOS 
OS CATOLICOS 

( socliali<mlo, comunismo, etc.). 
Queremos, é bem verdade, é a. 
grande verdade in.sofismavel, que se 
I'EISl)elte o homem e que não se o 
es.magne, tri'Pudiando sobre os 1 
seus mais sagrados direitos ou 

7.;~:~p:.:0~1 I '1 
!dDICO OCULISTA 

Rua Senador Paulo Egídio. 15 
• S. 0 and. • Salas $12 • 13 • H, 
(E,sq. da Rua José Bonifácio>. 
Coris.: 14,30 às 17.30 boras .;.. 

\ 
l 
1 

Tel.: 2-7313 

Ajude seu 

Medicação auxiliar DO trata
mento da sifilis. 

marido! 
Os homens de trabalho dizem não cuidar da. saude por 

íalta de tempo, no entanto muitas vezes, sen sangue éarre• 
gado de impurezas precisa de um tratamento energico e 
imediato. Seja boa esposa, ajude seu marido a se tratar! 
Faça-o procurar o médico, e veja como ele ficará outro ho
mem, sadio e robusto, livre· das manifestações da doença que 

pode comprom'.ter ~eu, r,n,o,, . . e . 
~§a~~~~y; 

é um .au',tiíiar no trat~mento da Sífilis. Não perca a ocásião, 
principiti hoje inesmo ô tratamento e verá como Pie fiéa 
forte e decidido para o trabalho. 

(N. 147 EC) 

DIA 9 DE ABRIL 
1fons. Ma.,u e! M eirelles Freire, 

Vigario Geral, asinou ,o S<'guinte: 
FAllJJ;JVUEWO, da' paroquia do 

Cami.Juci cm favor do revmo. l\lons. 
João I>cdro Fusrn'g. 

PU'.NU L'SO UE ORDENS, por 
uma ano, em favor dos RR. PP. 
frei. Mad1eus Ketelaar, frei Elias 
Spruit, frei Cáscmiro Vloon, liea
reque Fechtíg. e Vkcntc Pedroso. 

RITUS PARVULORUM, cm fa
vor da paroquia do Braz. 

MISSA NA QUINTA.FEIRA 
SANTA, cm favor das capelas: 
llospitàl São José do Bràz, Créche 
Baroneza de Limeira Instituto Pas
salacqua, Ca,a da hfancia, Exter
nato São José de Vila Mtilde, Ins
tituto N. Senhora Apàrecida de ,ln
dianopolis e Pensflo Santa Môaica- · 

BBJNAÇAO, em iavor dos RR, 
PP.· Vicente Pedroso, l\íons, Jo~o 
Pedro Fusenig, frei Mateis Kcte
har, frei Elhts Spruit, frei Casimi-
ro ~o=. . . 

PROCISSÃO, em fàvor das paro
qt1ia de éabreuva, Vilà Forrt1osa, 

j açanã, Parnaibá, Apred:dà do 
Norte; idem e mfavar do Santutio 

do Im. C. de Maria. 
Cônego Aguinaldo José Gonçàl

ves, Auxiliar dá da Vigararia Geral 
assinou· 0 segunte: . . 

D1SPENSA DR TMPEDIMEN
TO, em fil.vor dos ora dotes : J o.sé 
Perez Rodrgiues e :M:axhnino Pe
:re21 Vasques, Miguel Garcia Al
buquerque e Lourdes Garcia de 
Souza, Antonio dos Sa6tos, e J)erco 
lina de Lovo. 

TESTENHAL PARA . CASA· 
M ENTO em favor dos oradores: 
Daniel Gazzilo, · João Falanga. Lu
ciano Pereira Vieirá, Edmundo 
Férnando Silva,. Héi:J:reiiégiid.õ Gas
pari é Sabato. Màffe1. 

AVISO N. ~S2 
Cumprimentos ,:10 Palacio Pio XII 
De ordem superior comunico ás 

revdas. Religiosas e fiéis em geral 
qt.1e no ptoximo clom:ilgó 21 ás 10 
horas o Emimentissimo e Révéren
<lissimo Senhor Cardeal A.,ce~.ispo
após a lvlissa de Pascoa, receberá, 
:na Catedral Provisória, Igreja de 
Santa lfige:::iia, os cumprimentos das 
pessoas que o dcsejarem apresentar 

Ao revm:o. Clero secular e regu
lar receberã. :íui segunda feira dia. 22 
ás 15 horas no Palácio Pio XII

S. Paulo, 16 de Abril de 1946;. 
(a) Monsenhor Paulo Rolim Lou
reiro. 

Cbaoceler do Arcebispado. 
DIA 16 DE ABRIL 

Mons. Mae::ml Meirelles Freire, 
Vigario Geral, assinou o seguinte: 

VIGARIO - da paroquia do Bos
que em favor cio revmo. · Pe. Fràn-
cisco Birtaux. . .. 

VIGARIO COOPERADOR - da. 
paroquia ·do Bosque em. íav_or _do 

, revmo. Pe. Pedro Solansonnet .• 
TRINAÇAO - em favor do. RR. 

PP. Manuel de Carvalho Neves. 
BINAÇAO • em favor dos ~

PP. Fra:ncisco Birraux, Ge1es10 
Scharí, Xaxier Schmàderer Pedro 
Solansonnet. 

CÀPELAO - da CrecHe Catari
na Labouré em favor do ré\'mo. 
Pe. Ernesto Cangueiro. . . 

CONFESSOR EXTRAORDr 
NARIO - das Religiosas do Cole
gio s. José em favor do revmo. Pe:· 
Paulo Banwarth SJ. 

CAPELA - por um ano, em fa
vor da capela dos Inocéntos na pa-
roquia do Cambuci. . 

CELEBRAR - na . quinta féira 
Sa-:11.a, em favor de : Externato g-. 
Terezinha, Semina.io Menlir Sal
vatoriano, Instituto Paulista, Hos
pital. das Oinicas. 

PROCISSAO - e mfavor das 
paroquias: de Higienópolis,. Braz, 
Chora Menino Mogi das Cruzes, 
Guaiauna, Casa Verde N • .Se:ihóra 
do O' Belem, Cristo Réi, S .Pedro 
de Alcantara Várzea do lpiranga, 
Santo André Vila Arens, carmo
Santo André; idem em favor de: 
Irmandade de N- Senhora dos Re
medios e Irma:idade do Senhor Bom 
Jesus dos passos. 

TESTEMUNHAL - para in
gressar em Noviciado; RR. pp. 
Sacramentinos em favor do sr• 

CON 6 R(GADDS 1 

CAPAS . E GUA~l)A_. 
CHUVAS EM VARIOS 

PAGAMENTOS 

Crediário Vimar 
DE 

Vinêé, Marq1J'es & Cia. 
Rua Libero Badaro. 488 -

'1.0 aiídar - Salas: 68-69 · 

TEL.: 6-5949 - S. PAULO 

J econias Natalino; Ordem Terceira 
Regular ele s., Ftàncisco, ·em favor 
áo sr. bemdrio ele Souza. 

PIA 13AT1S1IAL - em favor da 
capela de santa Luzia na paroquia 
da Sé. 

ilEI\QAd DE JMAGEM '- em 
favor das paroquias de l taquera, 
Carmo Uberàad/ e capela de s. 

Sebastião. 
RffüS PARVC,-.ORUM 

cm favor da paróquia de Vilá Leo
poldina. 

Con~go Agui:ialdo José Gonçal
ves, Auxiliar da Vigararia Geral, 
;,ssinou .o segtiinté: . . • 

EiH:ofa · SâiHo :Adâibiihd Hospital TO - em f;i vor •1os oradore. s:' Í3e~· 
Clemente Fetreira, Pensionato san 

DISPENSA DE DlPEDD.IEN-

nedito A. dos S:t11tos e Adelia dog ta Tereza, Sa:iatorio Santa CatarL 
Saiitos, Otávio Freit I Castro e Ve- · · · 
ril de FreÜã~ BÔmahs, · Mãflii '1io- ~a C~!~~~, ~àhtÍil}\na, Casa de Je-

u sus Crtic1hcãdo, Padres O':-latos de vanini e Maria Pcrt>ii-a, ÀtiHo bal-
Maria Irnaculad.a, Capela da Visi-

bosco e Leo'.1or Deboni. tac;ão, Asild N s AUÍ/.11it1:lorâ, Cole-
TJ.:STl-:l\illNi-!AL Í'ARA CA- gitl Filhas dê M. Imltriillád:1, Edu-

SAMEN1'0 - em favor dos orado- tàndiirio s. Pâufo dlt Chit, Éxter-
rrs: .Luiz Vicrnte :r-..eto, Francisco nato S. Jbs~. 
Credidio Neto, Vàlter Couto, Jonas PROCISSA.O ...,., eiti fHht_. das pa-
Mai-tias Pino, Wilsort Splhelli, Or- rotji:li:Ú: Iih, c8ilcéjçãc5,. Pârnaii,a.. 
làncÍo de Souza Al\ie!i. Néison Mer· 1':. s, de Sião, Gâriiiaétlbéi:l .. ,~. 
cltêd Dàher, Eligio Cesaré CãsHglio- /' I'oá,. Vila Aiiastadõ, Tã.iie;a s.. Sé.· 
,::i, Antonio. Rod1a, SêbãstiÍlo Do- · bastião (Íe Vila Guiíhetmê; Barra 
mingues, Antônio José Gébàta; José j;und_a, Santa:ia, ,Indí_aniipi.iiis, Pari. 
Pi-ada Otávio. i30nzàto, . }itifuberto <;; é · · 
Méndes Brázão e íólahdã M. tar ~um:tt ; Vlá IpbJiità PertHá, Vil& 
doso, Jos6 de Paula Tosús' e i· r f ·. ~"d!íi~ê}ií _Sãíi, ~~fâel, Cãitt~u';\ P_i. 

. . . . . . . ! nhe1ros; S. Berhardti S .. Mtitgan-
c1a Martrns; de M_elo; Be~narçto de \~ da_ M,aria Ç_onceição de,_ Jesus 
Alcantara. ca111po~. de Carvalho_, e j .• ,Sáht_éj E§lútlrcld, ,.?,.~:rr!áfid, . Vila 
Elza Maha da Ck:1ha!. Lul~. Lms ;, Hdiitih:leiito; s .. Aõ-dstinfío,. fucu
c.e Va,~CO!lf~lo, Neto e Cehâ de . :h1vi, $â:ità .Rita, iguá -- Branca, 
Meio, f_ratlco. 0 ,- ,, , . , , ,, , • pores Çtisà, _\r_ei-de, P_oiiiê, p~~pena, 

CURI~. ,'."ETROPOLiTANA ., Tg_réja do Rósariq (I:.gõ._ Pªisit:rtdu') 
Comumcado ., , . . • . Vila M.atià, S. FfàHtiisfii:S dê Assis, 
FERIAS DA SEMANA SANTA BeHt VisÜ!, Saldte, Sãtttit êeciiia, 
A Ctltiâ Metropolitana, de ácordo Béxlgà Jãbãqúlirà. . ·. · 

ctim_ o seu té_gulametito i:h.iérno, . . .... .. ÁVISÓ. N.; iSi __ _ 
pennã:il.et~tâ. !echád;. .Hoje, .· 1:Jctarta tiCENOA .. PARA .. CELEBRAR 
feirà dê Ttevas, áté o diá 24 ihclu- GS,$À . Né'\._ -~RQt:íiDf9CitSE 
sive. Tend.o.se. verificado illtrmame:ate 

DIA is DE ABRÍL ! que Sãcerdô.tes setn ú!io dé ordens 
Mo:is. Manuel Meirelles Freire, na Arquidiocese, ~ fuésmõ élstnátl· 

Vigário Geràl, assinoil ó seguint~: ~- .cos.,. i!Jldin~ .. º A bôa. :.fé do····c1e.ro .co:i· 
' VIGAGRIO ...... da paroquia do seguem celebrar t:m nossás igrejas 
Sltma.i-é, em favor dó revmo. Pe. · n. cápêfas, e seiidõ iiei:9~aHo cai. 
frei lnaci0 Gau. ·! hii- º_ abtis1 ficà. ci~jerffiinfl.Í!o: .· 

Vl<..AH.IO COOPERADOR eia 1) -- Nao p&nt1tett1 os tevtios. 
pároquia de S, Bernardo e~ favor ! p.arócos;, reitõres de igrejas e c~pe-
do tevmo. Pe. Fràncisco .bodi. 1 ~ães tjüe füncionáfü ~ m~ljiis )gre• 

FABRIQUEÍRO - dà parõquia Jàs sacerdotes sem o "Ccl~btet" da 
de N. S. do Pârto emfayor do rev- J. '. Ct1riii_. }1etiJi?~lifii;tli. q~.~,. !JÓ, 1?,:'!l 
mo. Pe. Konrad Muler; da pároquia J fo~e~Jj}>s med1~nte,,a ))C~llçll, 1n 
de Bela Vista em favor dó tevmo- i scnptis .. _da_ Cuna b1ocesana de on-
Cônego Paulo Florencio da- Silve~~};,1· .. de.,..procedem •. ·. . · .• 
Camargo; da_· . pa_roquia_ do __ Suma:tli-_· .. ,._ .·2) --:_· .. Se e __ nt. retabto, forei_n. tl. eles 
em favor d' révmo. Pe. Frei. Ina- .. con~ec1,g~t P!?S$P,í!),tpe:ite tâ1§ ,., sa•, 

• o· ,·_. ,· .. - - ,9,,d·"'". , .. ,, " ._,ü·'L',d ·· .. -'p· .. •;.,\,)''%'' l' ""'é_fdotes.· '·lZÜ'l1erãôp'kertttitli- q'ue" ,_ ... ele• cio . att; - a paroq .ia . e ar:::iar · • 1""'. . · ... , . . . . . . .e 
ba, em f~vôi: db. revdo Pe. Luiz , erein_ ~ .. tres, ~,ia,s, .~estn~ ,sem o 
:&Jattliú. _ . ·.. . 1 · ·. Ce1e_~!er. (~~I1g~ 8Q1, ,:p_a'tf!~ra_fo 2 

SACRISTA.Q ~ <la pàrciquia de : 3),._,:: .. Dã mesitiá f~ryna, os ~ela. 
Parnai!::a em iavor do sr. J. Freitas "d,~r,~ ' dE! F~P,fias _f!llals - ~ -,ºR.~r:s 
da paroquia de Bela. Vistá em fa- Q~ ~r ; 1_~e1as .:-• .!!.ªº perm1t1rao 
vor do si'- Antonfo Toledo Montei• ~~a ,_ .· E!s~_ntem lia:ença; por es_crito 
to;_ da paroquia do Sumªr! em fa, ,1o respectivo par~o. e. ~e t;-,ata=i• 
vor do sr. Osvaldo Gomes. ô~ Silva; t,. ,d_e_ c_a~elas d~ ,_co_11_1u~)da~ef :e•. 
da paroquiâ' cio ~exlga em fltvor 40 .}~~!f8t, ~~s p!:ês_Pe<=tívot <!tpe)aes 
sr. Angelo Beltrani. Sõb pena de perde~e;11 essas igreqas 

PLENO USO DE ORDENS - e capelas. as prov~oes.,- , 
pot um ano, érrt favbr dos RR. p·f 4). :. ~âverá .ê?n: _focia:s,às, ~íãti-i. 
José Rà1mund0 .da Silva; João R_e• z~s~ tgrei~s ~. c}í?ela~. u_Il} ,hvro de 
ie6de Costa •. Brenti ~omeito te. fegtstto ~e !UISS8:-~ éin:qge todos os 
sar, Pédto Pl'ació. Àmédto Cép'pi,, r:vdos,, ,Sacerdote cetébrantés ileve-
Antoitió Chátbel! José Verá, .Atílio 1·a~_·a;~~~r- .. · , ·; .•. .. . . 
B?righelo, Pedro Akántata Schu• . . Dt 9f~~ffi de Sua Étnfttertc1a Re· 
macher. verendrss1tt1à'. .·· . . . . .• _ .·, \ 

TRINAÇA em favor dos RR. . Sãb. J'ilu}_à, l2 cfo abx:~. d_e t9'46-
pp. Côrtego Paulo Flot-épció da S• ~à)_.}.fo:isenhot halo ifolim Ü;u-. 
Ca · a· · · A· tCQ'l" T i ·'nho reiro. . . . . B"{JJ.çi..~ ~n~ti/ta:voi vdi:is' !{!{. CháÍlé:'~l~r 1do Afr~bis)'jatíi:i. 
PP. I<'rancisco Dórdi, _Ad!ió Bàfr PALAti'Ó Pi.8 :b.1 
ghelo, José Rain'lundó.da Sil'\":Í, Már I Déereto cio Émiri:é1iÜSiliiti.Õ Se-
cel Gaydo:1, 1 Pedro Prad_o~ ,- . iifroi· Óatdea.1- AtaébÍspõ' dill'lôm t. 

CAPEL.Aó, .::.: do Curso N. Se- ri-iüid,:; li .Pa'ço Arii.u'itbf~úpái ue 
nhora do Rosár:o mi Vilà Mària6á ~o Pii.'Íil<> o,fiatÚÍd Piõ Xll''. 
cm favór dó reviii.ô''. ffri' José Gátto.;: "Atitiâi. :ôói'l CÁ'P.:Lb'§ êA:i'tM::i;:. 
AR; das Itiii.ãs Fràncistànà's, . ciíl Lo' D'Ífi \fÀ.sl:oí-foi;ri.ôs i.Ú;:i-rA, 
residencia á riíà Âfo!'lso de Ft~it_as J1<Jt itiêrêê dé Déilr:i d ifã. Sã,Úâ Sé 
575, em favor dós RR. PP- $alvã'" Ap·óstâücil câr11ea1 Ai·dé'Ífrsi;ió .&.e-, 
toriarios. . , ·· - - ·· ·· · ·· .· · ttopElJífiiriéi 11é' Eiã:ô Pã'Üld. A6ii que 

CONFESSOR. ltX.TRAORDINA- · este iici#éi b~Cíútfo ~li·iiit1 1l'::ru<iãc;ão 
RIO -~ dás. l'Migiosas do Ínstltu'. p11i e betii;ã.i bó siiriliJr. co1ís1~ 
to "Beata é' Ma:.iaé Vitginis;' em Vi dê-fundo cfüê o íH'o !ioiu.i~tíi.d'tié]ra 
la California, em favor do révrno: p_aüir ... n al dd santo PS.a, 't'e_·: Piõ irr. 
Pe. Màteus Herkónunêr; dás . Ir-
mãs de São Vlce:ite de Paulo, toin cúi' distinguti à. Arqut~l~<1'é'gé éiii s. 

· · · · · h t>á:ÜlÔ cioiii ó Câ~dtn:á'.líh:.i, dé~~ sar 
residéndà à pr. N. S. dá Pén~à; à....-0·1it1c10· c··óm'·· o·...,,;·;,,;, i;e'c.'on''n··é·c1-ein favor do revino. fié. Antonió ~ ...... u ... 

Macedo Soares. .. , . fuEinto ela Pâtt'é do iitiu llfefrop'ud-
CONFESSOR ORÍJINARto .- ta e tttils; c<>n~ideta:i',do óutrds.-iim, 

das _Religiosas c10 Jnstituiô "Beataé citte' esse ifosfo benigno do slimo 
M ariae Virginis" em Vifa Califó~· Pontifiée; de· tii.ó grande réleva:ncla. 
rtill, em favor do revm<i. Pe. Em.1- sócia:! religiosa deve sér pé1'pétua. 
lio Bec_ker; das rev<las. Cônegas dê dó por algum ifo da auro'l'i<la:ae· e• 
Santo Agosti:ihó, e!li favor do rev- clesiâstica, q·ue marque o auspicio• 
n'lo Pe. Frei Inacio Gáu •. · . Só ac·ontéciméntó "àd j)erpelua?J\ 

CONFESSOR ADJUNTO -:- da9 iné~o_rla~n •\ have,nios por bém, pe. 
révclas. tônegas de Santo. Agosti~ lo presente decreto', deilpminar o 
nho em favor do revmó. )?e. Bur- Paçó· Arquiet,iscópal d\~ São Pll,tdo. 
cardo Séheller;. da~ Irmãs de .. ?· "Palacio Pió XII" ef!l résp~ttosa 
Vic, de Pauló ém favor do revmó, hófu'enaitéht cfo ita.Údã.ô' :i.o' Simt-.ci 
Pe. Tuvenal Martins: i<leiil, ém fa· .Paâté, i;iór1crsi~értté i~l.tlâri~é'-
vor dó revmo . .Pe. Si!v1o .Çope"tfi. . ·DíÍdo· e ;p:1ss:uio en:i' Nó'sàá óuria 

LICF.,NÇA, . ...;. . pará . réalizàr e<): Metr6pó1itártâ dé Sâ<'Í . PàUÍó, ·sob 
memoràções- eia Séman:i Santa em l'fóssó' siri'ar é séló dé Nó'~s'rui à:l'inas 
fayot:. dó Cólegió Santa Márceli:ia; . áo·s 11'. dÉÍ Àb-ril de Àl:iril de '1li46., 
Asilo <lo Bom Pa~tor ê E 5cola dé . Ê, éh i1úíJs~rthó~ Pátúil :do1im: i.ou
Ednra,iió Dcinie~tica. · . , . .. · fei:ró c'h'âtfoe'i'«fr dô':"Ã:Í'c'e'bispádo o 

CELEBRAR ...:. na quinta (efrâ . t: • · · ~1~ . I. .. • .; B . · éscrév1 é s1.1ti'sêiê'vi;2 : 
Santa em favor de: . gte3a "º . orn_ '. · óÀ':à't..ô's' êlil'ci'éa't l'á'õfr'A --~ 
Jtsus, T:u•; C .. sa Piá S. Yié. M 

1 
• , · 

·Paulo, Colé~ó S,, Ine:t, Cua NS jjlapo '1e São Paulo." . 
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o A lugoslavia sob 
dom.inio de Moscou 

Abre-se uma 
A bnprensa · dia.ria publicou as 

seguintes revelações, chegadas µa 
Europa, sobre o que está aeonte
tendo na Iugoslavia sob o domi
nio comunista. 

Transcrevemos na integra esse 
::omunicado. apezar dag sbnPa
tias que suas Palavras traem em 
tavor desse movimento revolu
ciona.rio feito á sombra da G. P. 
u .. 

Bem sabemos, na linguavem co· 
murústa, o que quer dizer "explo
radores do povo", "reconstruçã()", 
etc .. 
. Esta · linguagem não ilude a 

ninguem aue . não seja ingenuo e 
esteja de boa fé. Vejamos. portan
to. esta pri111eira amostra do que 
vem sendo o expansionismo sovie
tico na Europa: 

"Crrtamente. exuote no Leste eu· 
ropeu uma c.ensura rigorosa. Mas 
lá estão Os correspondentes e sabe
se pHfeitamente o que se Passa em 
qualquer dos paise~ que formam o 
que se chama na Europa o ''bloco 
i'o rublo" Visitemos, hoje,- a Iu
go,lavia, onde se opera a maior re
volu~ão politica. economica e so
cial no Velho Mundo. 

NOVO TERMIDOR 
A Iugoslavia, com seus tribuna.ia 

populares, faz lembrar a Revolu
ção F'rancesa. O país se encontra 
num Período 1.-evolucionario de 
transição, com todas as violenclas 
e exageros que o recalcado senti
m~nto popular faz vir á tona quan
do há oportunidade como . essa, 
Poderia.mos dizer que a guerra não 
terminou para a Iugoslavia; a pri
meira eta•Pa foi a luta classica con
tra o exercito alemão: a segunda, 
a. guerra subte:-ranea contra o do
minador; e a. terceira, a etapa pre
l*'nte. a guetra contra a burgue
sia media. 

Das nações sob influencia russa. 
a Iugo~lavia foi a que mais se in
tegrou no sistema sovietico. Uma 

simPles vista doolhos sobre, Belgra
do mostrará a radical mudança que 
se verifica na vida nacio.nal: o go-

As tradições 

l 
pequena fresta na cortina de aço 

vemo abre grandes armazens ( os 
"Na-Ma") e, com exceção de al
guns pequenos comerciantes, desa
pareceram. os negociantes Particu
lares; por todos os cantos da cida
de. cartaze,. com oo retratos de Ti
to e de Stalin; Soldados russos pa
trulham as ruas fazem diligen
cias nas residencias. a juventude 
iugoolava foi militarizada e seu 
"sI.oga,n" é "Tito-stalin". Belgra
do é, por certo, uma cidade triste. 
As épocas de transição violenta, 
como a que vive o Pais. trazem 
apreensões. 

TRIBUNAIS POPULARES 
Agora. vejamos como funciona 

um tribunal popular, o da casa de 
Cultura. Em pequenas mesas, como 
essas que vemos nos cafés brasi
leiros. o juiz e os jurados. Em vol
ta do ju1z, o povo se 'aglomera. 
Aliás. o POVO se apresenta sem res· 
trições quanto ao vestuario e se 
kcaliza onde bem entende. Veêm
se pessoas sentadas nas janelas, ou 
sobre as mesas. o tri~unal é revo
lucionario .. ou se.ia "para fazer a 
VoIJ,tacle do povo": não há defesa, 
para o reu. e os assistentes podem 
falar a aualquer momento e crlti· 
car a ação da justiça. · 

os governantes da Iug0glavia 
sabem que a situação terá de mu
dar dentro de algum temPo. mas 
julgam_ que o "desabafo" será be
nefico. o país marcha para wna 
revelação integral, e todos os 
meios são consklerados "bons" para. 
se atingir o "fim". Quase todas as 
industrias já foram nacionaliza
das - cerca de 80 por oento na 
Servia e 85 por cento na croacia. 
O meemo se Pode dl.i.er dos serviços 
publicos e do campo. o processo 
é drastioo; um proprietario de 
terras aue não trabalha' tem sua 
propriedade confiscada sem qual
quer forma.lidade e a terra é di
vidida entre os camponeses. 

O PARTIDO UNICO 
Não existe oposição no país, que 

é dirigido pelos jovens do movi· 
m<>nto subterraneo. Os governan-

do tempo •••• 

tes não admitem oPOSlção, com a 
qual. . dizem. não será poSsivel a 
"revolução nacional". Os velhos 
funcionarios burocraticos foram 
substituidos pelos revoluciona.rios. 
O mesmo se verifica na lndUstria 
e não bnporta que se trate de wn 
técnico; se o opera.rio não tem as 
ideais políticas Predominantes. ê 
bnediatamente afastado e substi
tuido por um moço que a.prenderá 
o oficio. Não a.penas a oposição ê 
considerada ilegal: tambem àS gre· 
ves. O direito de greve não !oi 
incluido na Constituição ele janeiro, 
,por ser considerado "medida reà
cionaria nas presenti!s circunstan
cias". 

O exercito iugoslavo, segundo as 
mais fidedignag informações, conta 
atualmente com poueo mais de 300 
mil homens. A Juventude é educa· 
da tnilitarmente. Tito pretende am· 
pllar a Iugoslavia. tornando-a um 
país Poderoso. Afora Trieste aerá 
reclamada a c:,or:lntia do sul, na 
A ustrla e a Macedonia, Bulgaria e 
Grecia a dentro. A · Maoedonia 
pleiteará uma saida para o Medi· 
terraneo. De certo tnodo, a Iugos
lavia atual faz lembrar os dias de 
apogeu da Italia de Mussolini. 

A reconstrução iugoslava se faz 
rapidamente. Metodoe Pratioos. 
com o minimo de burocracia. OS 
exploradores do povo deS1.i)arece
ram, impiedosamente tratad.ós pelas 
n:utorla.ades os seis Estados em 
que Hitler ·havia dividido a Jugos
lávia estão mais unido,. do que no 
passado, tendo como denominador 
comum um fervoroso nacionalismo. 

Pa'ra - manter o pafs marchanilo 
r.esse ritmo. é preciso que o gover
no conte com uma poderosa poli
cla-polltica.. F.sta é a OZNA <or
p:an!zaciiaza za..,cito Naroda). "Or
f?:anlz::t<:ão de Defesa Nacional"; 
form11.aa exchtl'lvamente de ex
"oart!f>a:ns" pl'I"tenoent.es 1.t0 par
tido oamun!sta e preferencial
mente treinado" na RuSsia. A 
OZN A se encontra em t,oda Parte, 
infiltra.aa n-0 exercito. nas rep~rtl· 
ções publicas, nas escolas. nas ci
dades ou nas vilas, e suas gecisões 
são sumarias. A ·organização tem 
o . a irei to de varejar ~ casas. re· 

.quisitar acomodàções nas residen
clas particulares, prender oe não· 
1:impatizantes do I"e?.'ime e dar
lhes novo destino. Recebe ordens 
diretas do chefe do governo, exclu
sivnmente dele. 

Aí está numn, fotogr:i.fb ligeil , 
a. rugoslavia de 1946". -~---
Hora Santa das Emprega-

das domesticas 
A Pia União das Filhas de Ma· 

ria do Externato São .José convida 
as empregadas domesticas, a toma 

· rem parte na Hora Santa, a reali
:,;ar.se hoje, âs 17 horas, na ca.PP-· 
la das Servas do Santissimo Sacra
mento, â rua Barão de Igua.pe. 

I 

Obtenha V. Ex~ 

completa . satisfação 

em seu tricô cem Q 

emprego w JIOS

sas magnificas 

Lãs para Trabalhos 
Para agasalhos de bebés: 

LA MIRANDA, cores: rosa. e azul. 
Novelo de 40 gramas: 

LA POMPlUA, com fios de seda, co
res: rosa, a.zul e amarelo. 
Novelo de 25 gramas: 

Para agasalhos de senhoras e cav.alheiros: 

LA GOTHARD, 40 grs. Cr$ 10,00 

MESCLA, 50 Cr$ 7,00 

TIBET, 40. Cr$ 6,50 

smERIA, 40 ,, Cr$ 5,50 

AI,ASKA, 40 
,, 

Cr$ 5,50 

Todas estas lãs são apresentadas em 

seleta variedade de cores. 

!.GULHAS DE GALALITH 

Artigo inglês. Par: Cr$ , 3,50 e 5,00 

CASA ANGLO-BRASILEIRA 
Sucessora de MAPPIN $TORES 

Logo após a libertação de· Dachau 

No cliché acima reproduzimos o historico Arco do Ecce Domo, 
~ numa daa :rias »llblicaa da oidade. de .J..-uaaJem. 

CENAS IMPRESSIONANTES A DEDICAÇÃO DE UMA RELIGIOSA O 
I 

FERVOR EUCA.ru.STICO DOS PRISIONEIROS 
No momento em que a atenção 

universal se volta para os j•.;!ga

mentos de Nuremberg ê oportuno 
recolher os testemunh~s fidedignos 
sobre os horrores do regime na
zista. 

Publicamos hoje um depoimento 
de singular importancla. Uma Ir· 
mã Franciscana Missionaria,de Ma. 
ria, que esteve em Dachau, e foi 

· me&mo das primeiras a pen.~trar 
naquele lugar de torturas, Jogo de· 
pois da derrocada do nazismo, eY,,
pôs da seguinte maneira suas im
pressões: 

É.M DACHAU 

''Dois grupos de quatro das nos
sas Irmãs, deixaram Paris em 
Maio do ano passado; um se diri
giu para o noi:te da Alemanha t'!o 
lado de Hamburgo; o outro para 
Dachau, onde, dois dias apõe a li• 
bertac;;ã:o, a caridade catollca se 
curvava sobre oe sofrimentoa que 
• maaatn&;&o do ~ ~-

Teria sido um inferno de dores· s.a 
milhares de. detidos não fossem 
puros, vitimas inocentes como as 
de Nero e de Deocleclano; nossas 
Irmãs, entre elas \jma medica que 
se tornara chefe do Hospital, cur
vavam-se sem canseiras sobre Q,; 

que ficaram na Impossibilidade '.le 
serem transportados. 

Contll!.uamos as formalidades 
para entrar nesse inferno que ê 

Dachau. Fomos ao campo de Allacb 
a vinte qullometros daqui, onde ba 
mais de seis mil concentrados. 

A PRIMEIRA IDSSA 

A missa foi dita pela primeira 
vez pelo Padre Peyron, no camp., 
protegido pelo halito desencadeado 
pelo bloco dos "deficientes" - es
tes termo'à são clnicos. A cada vi, 
ração, cheirós indeflnivels de de
composlc;;ão me faziam lembrar um 
necroterio. Devo dizer-vos que 
mortos e vivos se misturavam ft · 
C&Ddo l:lone lua ,a. 18,dA. o ~ 

lho está impregnado de tudo quan
to ·puderdes imaginar, pois esses 
moribundos estão empilhados dois 
em cada Jeito, em três andares, uns 
sobre os outros, sem se mexerem 
e sem ninguem para atendê-los. A 
questão· não estâ. em ficar no que 
ê seu, mas em por toda a atenção. 
pará não escorregar. Alguns con 
servam "ainda sua roupa listrada de 
prisioneiro; os outros estão comple
tamente nus e passeiam no bloco, 
com ou sem coberta sobre os om• 
bros. 

Eu assisti â missa, missa ou.vida 
com muita piedade e fervor poi:: 
estas centenas de homens lividos, 
descarnados duma. sujeira repug
nante, se nio fosse um titulo de 
gloria .•• mas de uma simplicidade 
infantil .. O Sacerdote disse-lbes a.1• 
glimas palavras,- referindo-se aos 
filhos de · França· que 1~ envia• 
vam os pacotes ciue leva.mos e ta• 
lando de nõs, Religiosas, que vi• 
Dhamos propositalmente· por causa 

(~Jta.P~l 



Ultimamente, não têm faltado 
noticias que confirmassem o ponto 
de vista , catolico, tão insistente
niente acentuado pelo "Legionario ", 
segundo o qual socialismo e comu
nismo se equivalem. 

Ainda agora, o partido socialista 
alemão se fundiu com o comunista, 
e manhosamente optou por um ro
tulo mais brando: "Partido Socia
lista Unitario da Al,emanha ". Pro
va de quanto o socialismo é apre
ciado como paravento pelos comu
nistas, e de quanto temos razão, 
mostrando por detrás do paravento 
socialista a carantonha de Moscou. 

A fusão dos dois partidos não se 
deu só em zona de ocupação so-
vietica. Elementos socialistas da 
zona americana aderiram ao acor
do, e se fize1·am representar no dl
retorio central. 

• • • 
Dentro da. rnesrna or<letn de 

ideias, tecemos 
domingo passado, 

co111entarios, no 
sobre o traba-

lhismo britanico, cuja tendencia ao 
socialismo denuncia..1110s. ;\las o 
trabalhiRn10 C"8t{l c-indido. Pnrven
tura. a ala dissillenle tan1hf'n1 in(·i

Llil·ia nu.. critica que fiz.eruos á p:trte 
nlajoritaria? 

Sim. A ala dii--sidente, que se 
intitula Partido Trabalhista li.ele
pendente, realizou agora sua con
ferencia anual,. éujos trabalhos fo
ram abertos cnrn u1n discurso do 
Rr. Bob Edwards. Di:<Re eRte· •· E' 

necessario que ... nos aproxime-\ 
mos da Europa. colocando-nos ú 

frente do movimento. pelos Estados 
Unidos Soch~li:<tas do Continente". 
ARsim, o Parti<lo TrabalhiRta Inde
pendente faz profissão publica de 
sua fi, no socialismo. e quer uma 
l~uropa toda E>la Rocialista. 

F,' nisto, que se está transfor
,nando o trab:.;lhismo ... 

* • ' 

Ja. temo~ dito que estàmos na 
epoca do embuste. Xossa era não 

(Conclue na 2. • pág.) 
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Pastoral Coletiva do . Episcopado· .. Alemão 
Os Bispos da 
pela primeira 

No dia 23 de agosto de 1945, o 
Venerando Episcopado Alemão, re
unido em Fulda, publicou a seguin
te Carta Pastoral Coletiva, a pri
meira. após a derrota do nazismo: 

Os Bispos da Alemanha, re
unidos junto ao tumulo de São 
Bonifacio, enviam ao Clero e 
aos fieis de suas respectivas 
dioceses saudação e benção do 

Senhor". 

CarissimPs diocesanos: 

Durante dois anos não nos foi 
pos;sivel, por causa das furias da 
guC'rra reunir-nos para delibera
ções c~let1vas. Nesta primeira re
união, depois de terminada a guer
ra sentimos imenso a ausenciu do 
p/esidente perpetuo das nossas 
c-onferencias, o Cardeal Bertram, 
At·<:<•bispo de Breslavia, que. no 
c-astelo ele Johannesberg, em 6 ele 
julho deste ano, adormeceu no Se
nhor. <l<'pois ·de· ter dirigido durante 
.2 5 anos as Nossas conferencias, 
governado por 31 anos a diocese 
de Ureslnvia e empunhado du::ante 
4 o anos o baculo pastoral .. Se fo
rem um dia publicados os esc1'itos 
e representações sobre todas as 
questões pend,entes, que· ele, so
mente ·neste,1, u.Jtimps 12 anos, en,
viou' ãR àui:ôridâaes· govêrnumeri~ 
tais o mundo adm!rar-se-â da pre
vi<l~ncla e prudencia, com que· o 
v,.nerando Cardeal se manteve em 
,-'igilla e defendeu os direitos de 
Deus ~ de sua Igreja, em beneficio 
d e todos os necessitados e oprimi
dos. Nós lhe transmitimos uma 

sawlação de intimo agradecimento 
e dele nos lembraremos em nossas 

orações. 

Apesar de todas as viclsssitudes 
por que passamos, estamos de no-

DIRETORIA 

Alemanha 
; 

vez apos 
reunem-se 
o- término 

A CATEDRAL DE FULDA. 

em 
da 

Fui da 
guerr~ 

trinas ateistas e deshumanas foranc 
tambem. rejeitadas alem ·ao muncr 
dos nossos irmãos da fé c~Lolica., 

II 

Não obstante, coisas horrorosan 
aconteceram já. antes da guerra nti 
Alemal),ha e foram dtrrante a guer
ra perpetradas por alemães no. 
palses ocupados. Lam.entanio lt 
profundainente: muitos ·a1emãell 
tambem das nossas fileiras, del.x~ 
ram-se seduzir pelas fal= doutri
nas do nacional-socialismo, queda
ram-se. indiferentes perante os crt
mes contra a liberdade e dignida
de humanas:. muitos, por sua con
duta, contrlbuiram para tais crimes 
e, muitos se tornaram criminosos. 
Grave responsabi11dade pesa sobre 
os. que, devido â sua posição, po-' 
diam saber o que se estava fazendo 
entre nós e que ))Or sua influencla. 
podiam, ter evftado ta.is crimes ~ 
·não B!'./. não os Impediram se~ão 
ainda os favoreceram, solldarizaJl
do-~e destarte cotn os crimfnOSOII. 

Sabemos, todavia., que entre oe 
que exerciam cargos subalternoa 
especJa~mente éntre º!! funcionar!~ 

_ profes~o~es. ·a .,filiação ao ~ide 
~uitas vezes, a. ade~ · 

aos atos criminosos de 
Houve com frequencili, 

quem se alistasse no partido, dea
conhecendo a atividade e os fins 
deste, muitos forçados e outros 
com a boa intenção de evitar o 
mal. E' uma exigencla da. justiça, 
que sempre e em todos os luga.reli! 
se examine a culpa de caso eni 

caso, para que não s'ofram os ino
centes com os culpado!,. NJsto in• 
slstimos Nós, bispos, desde o co
meço e nisto il1slstiremoe t1unbem, 
no futuro. 

TEM 
Liga a das· Senhoras Católicas 

vo reunidos no antigo lugar sagra
do, junto ao tumulo de São Bont
faclo, Apostolo <los alemães. Esta~ 
mos tambem reunidl'S na mesma 
fé. que ele pregou aos nossos an
tepassados; na· mesma fidelidade ao 
Papa de Róma, com o qual ele fir
missimamente vinculou a igreja 
alemã. Nesta fé e nesta união te
mos a, firme convicção de esiarm.os 
numa rocha contra a qual podem 
as ondas arremeter sem jamais lo- i 

grar miná-la nem fazê-la ruir. 

gulho santo lembramo-Nos, como 
em tantas regiões foi a Cruz reco
locada nos antigos lugares, nas sa
las escolares, donde .por mãos sa
crilegas fora tirada. E não tinhels 
vós nenhum poder terreno, somen
te a vc,ssa convlcçJ.o e a bravura. 
de vossa íê. 

Tudo faremos, outrossiln, .PQr. 

que em ·nosso povo, de moao ea
pecial na juventude, ceiem nova.
mente raizes firmes as noções «ut 
lei de Deus e dos direitos do ho 
mem, da dignidade humana e à• 
liberdade de consclencla a fim d! 
que se estabeleça. de dentro paz,\, 

fora a precaução contra a volta ÕI; 

tais estados e de uma. nova. guerra. 

No dia 24 p. P., ás 15 ho.r::i:;. rea
lizou-se uma sessão solene, afim ele 
ser procla.mada e empossada a di
retoria da Liga das Senhoras Cato
llcas no ano entrante. 

A sessão, a qua1 compareceu con
sideravef numero de socios, foi pre
sidida Por sua Eminencia o Car
d~ Arcebispo de São Paulo. to
n,an<lo tambm assento á mesa os 
lnml<>s. Revmoo. Sru·s Dom Pau
lo de Tarso Campos: Bispo cte 
Campinas E> Dom Fr"i Luiz de 
Sant'Ana, Bispo de Botucatu'; bem 
c0mo o snr. Antonio Cintra Gor
dinho. Secretario ela Fazendr., o 
Revmo. Snr. Conego A. Siqueira, 
Assistente Eclesi.a.stico e outras au
toridades civis. 

Sua Eminencia declarou aberta a 
~são e deu a plavra á Condes
l;ft Amalia Matarazo, Presidente da 
Liga, que saudou a s. Eminencia, 
l!¼,OTadeceu o comparecimento <la.

-~cnhoras socias e em . palavras 
cheias de emoqões agradeceu o va
lfo•r concurso que lhe fora pres
t:iao Por suas companheiras de 
ôiretoria, pelo~· RC'Vmos snrs. sa
cerdotes, Irmãs, ME-dicos e fun
cionarlos da Liga, Em S3gUi<la a 
Senhora Presidente fez uma re· 
senha doo principai~ aconteclm,.n
to havidas no ano findo e se refe
riu ao programa de mefüora
mentos que a Liga deseja realizar 
no ano vindouro. A leitura do rE>
la.torio foi feita pela senhora Li-

NOMERO AVUI.SO 

CR.$. 0,40 

gia àe Freitas Guimarães, Secre
t~.ria d!. Liga. 

Logo após. Sua Eminencia fez a 
entrega de varios diplomas de sO
cios benemer!tos e procla.mou os 
nomes da nova diretoria da Liga 
e declarou empossada. 

São os seguintes os membr~ da 
nova diretoria. 

Presidente: Da. Amalia Matara
zo· Vice PrE>sidente: Da. Zili R 
B;rbosa Ferraz; 2a. Vice Prt -
cente Da. Olga Rezende Barbo:6a; 
Ja. Secretaria: Da. Ligia F:-eita;;i 
Guimarães· 2a. Secretaria: Da. 
Iz.abel Mo~eira Lima e Moreira; la. 
Tesoureira: Da. Jandira pamplona 
ae Oliveira; 2a. Tesoureira: Da. 
Ana Ferreira da Resa. 

A' seguir foi servido um chá. a 
todos os Presentes. 

Homenagens à me
moria· de D. Gastão 

Libt!ral Pinto 
Tendo transcorrido a 22 do cor· 

rente a data natalicia de S. Exa. 
Revma. D. Gastão Liberal Pinto, 
segundo Bispo de S. Carlos e pri
meiro Reit0r da Universidade Ca. 
tolica. prematuramente falecido no 
ano findo, por iniciativa da antiga 
Congregação Mariana da Imacula
da Conceição e S. Luiz Gonzaga. 
da paroquia Santa Ifigenia, realiza
ram-se oolenes homenagens ao sau
doso Prelado, po; longos anos Pa
roco em Santa Ifigenia e dirctc?r 
espiritual daquela congregação .. 

O ilustre ·pr·etado paulista se dis
tinguiu bem fora dos circu!os . re?i 
gissos, pois que aliava ás preciosaº 
virtudes cristãs - qualidades bem 
, 1 .S~J&e M L1. l>!l81Pl 

I 

Seja Nossa primeira palavr:i a 
de intima gratidão ao Nosso Clerv 
e aos Nossos diocesanos, pela ina
balavel fidell.da<le, que mantiveram 
â Igrejà en1 tempos graves. 

Sabemos, que para muitos dentre 
vós não era sem perigo que iiempre 
de novo escutaveis as Nossa" pala
vras pastorais, a.<s quais se opu
nham aos erros e crimes do nosso 
tampo. Com interesse profundo e 
intima partieipac;ão, milhões e mi
lhões seguiram Nossas explanações, 
quando defendíamos os direitos da 
pessoa humana; quando rejeitava
mos as Intromissões ·do I<Jstado na 
vida eclesiastica; quando falavamos 
das inauditas opressões, que pelo 
Estado e pelo partido foram exer
cidas em todos os setores da vida 
intelectual e religiosa; quando er· 
i;uiamos Nossa voz contra o orgu
lho racista e o adio. dos povos. 

Bem sabemos que havia por toda 
a parte delatores, que vos queriam 
impedir o progresso e a ascensão. 

'podendo provar que haviels escu
tado tais sermões·. 

Do amago do coração agradece
.mos a vós, pais cristãos, que de
fendestes corajo:,n.mente as escolas 
catolicas apesar de todas as inti 
mações e. ameaças, embora se frus
trasse por fim a vossa luta pelo!! 

.Ym!@O!! tlim~• »§ter~~. ~.QJA e~· 

'l'ambem a vós, querida juventu
de, a Nossa particular gratidão, 
Até ao sangue sustentastes os vos
sos ideais, e vossa conduta era pa
ra N'ós conforto e apoio nesta luta, 
humanamente sem esperança. 

Agradecemos a todos os sacerdo· 
tes e leigos que tão numerosos e · : 
tão intrepid~s. defenderam a lei de ! 
Deus e a doutrina de Ci·isto. En- ; 
carcerudos e maltratados, muitos 1 
se tornaram verdadeiros confessoª- j 
res, e não poucos sacrificar;.i.zn 
sua vida á. sua convicção. 

Como nos afervora o coração a 
recordação de que sempre e sem
pre catollcos .de todas as condições 
e idades se dispuseram a protPger 
.compatt·iolas dum povo estl'anho. 
defendendo-os e prestar,do-lhes ca
ridade cristã. Muitos pereceram em 
campos de concentração por tais 
atos de caridade. Receberam estes 
"a recompensa abundante", e nós 
a certeza consoladora de que nosso 
povo praticava o cristianismo a 
·aesplilito de toda a opressão e per- 1 

seguição. 

Comovidos lembramo-Nos de to
dos os que repartiam seu parco pão 
cotidiano com outro não-ariano, 
inocentemente perseguido, embora, 
dia por dia aguardassem a terri
vel sort~ qu; lhes estava preparada 
para si -e seu protegido. 

Povo catolico, alegramo-Nos de 
haver testemunhado, como, em tão 
larga escala, te recusaste á !dola
tl'ia da força brutal. Enche-11ios dé 
contentamento o fato de que Um
tos da nossa fé nuQca jamais <'!o
braram o joelho perante Baal, 
.i'olgamoa ilil!i)t .. aaber QUe Glltaa M\l• 

m 

Nós queremos reconsti•u.Jr e ao, 

mos gratos a qualquer auxilio, ·qu<1 
se Nos preste em Nossa missão re~ 
ligiosa. Esperamos que seja. no
vamente f~cultado ;_os· pais catol!• 
cos enviarem seus filhos para ao 
escolas catolkas. Não há gar::mti: 
nielhor para o sanean1ento da 1:1i, 
tuação espiritua:l · do que uma ver· 
dadeira. educação religiosa, ba.sea.
da na escola. confessional. Por esta 
razão exigimos a escola catolica 
para as criitnças catolicas, ~m una
instruções de ·Pio XI em sua mag
nimidade e conformidade com a:s 
nifica enciclica sobre a Educação .. 
Onde não ha. a possibilidade dÚma 
escola catolica publica, deve-sP. 
conceder á. Igreja a liberdade de 
fundar escolas particulares catoli
cas para o povo. Da mesma forma 
exigimps escolas particulares cato
licas de ensino secundaria, espe
cialmente escolas religiosas. 

(Conclue na 4.ª pãgina) 
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Pastoral do Exmo. 
Revmo. Sr. Bispo de 

Bragança 



CONTI

NUAÇAO 

da l.ª 

PAGINA 

l: nw.is dos que querem matar a 
Cristo. E' dos falsos Cristos. 

Assim, por exemplo, o comunis
~o, com esper:tnças par~ muitos 
!C3-tolicos, está. tomando ares cada 
yez mais moderados. Enquanto 
persegue na Ucrania os catolicos e 
.-esponde com o mais desdenhoso 
Jdle'.b.cio ao venerando apelo do Su
,no Pontifice, organiza-se, quer na. 
,JJ"crania quer em toda a URSS a 
•Igreja" cismática bolchevista. A 
politica anti-religiosa dos soviets 
Jâ. não se !az por meio das orga
.ni?.ações dos "sem Deus", nem pela 
propaganda ateia. Na Russia, o 
bokhevÍl:llllo se propaga do alto dos 
pulpitos, em discursos que não to-

. marn mais por tema textos de 
Marx mas versículos do Evange
llho. · ' Os propagandistas niio são 
unais beberrões abrutalhados, voml
\\n.ndo blasfemias e obscenidades, 
.,-ias vestem batina, mitra, baculo, 
/lkrn fisionomia de ascetas, e se ta
.zero intitular arquimandritas po-
~. metropolitas, etc... ' 

* * * 
-- A Propaganda não se faz mais 
.em salas sujas, de vW.!:oo quebra
cos, moveis de madeira sem verniz 
hem cera, mas encebada pela fre
quentação de auditorios refracta
ri.os ao banho. Faz-se em igrejas 
explendidaa, bem arranjadas, lu
~uQSaJ?lente decoradas. e !cones. n-i 
gravidade ~ seu silencio, l)'lre
cem concor<iar COlll a. PNi<l,Ç:\--., so
:Wietics. 

* • • 

Diante disto, compreen~eremos 
tnelhor o que significa o seguinte 
t€legrama da Reuters. que a im
prensa diaria. 1>ubllcou: 

MOSCOU, 20 (R.) _ A Ru.esia 
celebra hoje a sua primeira pas
coa de a.pós-gue1Ta, e a população 
eovietica deixou-se dominar por 
verdadeiro jubilo. Diante dos esta
belecimentos comercia.is .podem-se 
~r longag filas de PesSOas desejosa.s 
de adquirir o bolQ de }>ai;coa. e os 
ingi"eelientes necessa.r!os para a 
~nfeeção de doces de toda . . qua
lidade. E este ano, já se observa, 
ii.ovamente, o panorama familiar 
~oo rUSsos que se dirigem ás igre
las hwando consigo os bolos de 
Pascoa para serem benzidos. Gran
de mas,;a popular comparece ás ce
rimonias religioSM e a Pascoa fez 
'Voltar a Moscou o saudoso repicar 
IClos sinos. Voltaram tambem a.s ce
rimonias tradicionais da procissão 
das vel~, prôibÍdas durante a guer
r-., POr motivo do "\.llack-out". 

Pode haver noticia que ilu.«tre 
!nel.hor o protesto do Papa, contra 
a formaçti,o de UJUª igreja cLsmatí
~-comunista, em territorio Ucra
niano? 

• • • 
A~sim tambem, se compreende• 

melhor o recente programa do Par
tldo comunista francês, que se ex
prime assim, em seu item 6: "Pro
teger a familia, a infancia. a ve
lhice, e dnr isaud e ao pais". "Pro
teção á familia"' é uma expressão 
111.uito v~. em cujas dobras pode 
até ocultar-se um prejuízo, t)ara a 
[aroma. E' o que nosso artigo de 
fnndo denronstra; hoje. Mesmo as
sim, este .. item" faz pensar. Co
mo se eJQ:>liea ele, quando. a dou
lr1na. comuni6ta prega a a'Jollção 
t;lr familla.? Muito simplesmente: a 
,a.lavra <1e orclem, hoje, é despistar. 
e f:l:zer com ares de cordeiro. li. po
l1tica do lobo. ou peior. outro
ra, o lobo se vestia de ovelha. Ho
je. na. URSS. foi mais longe: ves
tiu-se oe PMtor! 

••• 
E; se é esta a politica das for<:>as 

«fo mt1l, é iml)ossivel não pens11r 
Jl ~s hmf'Tltabitis"'!m0s bisPos ci~ · 
matirOI"_ que. por obra do sr. Cnr
b-, ntu1.rt,e de Costa. ex-Bispo de 
:P.!"'tll""ttt' e <le Ma11ra. temos entre 
nós. Não assistimo~. de cora<:áo 
l!'Ortado. o caro.aval, diarlo do sr. 
ealomií.o FHraz, com trn..ies de Bif""° 0a ~nnta Igreja oatolica, Apos
to!lra, Romana, passeando por 
n~~P.q rnn... e recebendo aqu• e 
arol:1 manife~<'ões de N'i:prlt" da 
pop11laP.ãn fi<>l. que ima!'"ina tratar
se ile um Bi,.Po em união e eomu
r,h"io 'com a Sant.a SP? Quando na 
Nuqi;in a tatica consi4e hoje em 
-.e~tlr ,., lobo de Past-or. e ho.ie ve
mos est~ fahns na..tores entre nós'. 
11ão é licito aue recriP.mos que den-
1.:tc de sua.q ·vestes esteja o lobo do 
eomunlmw? 

~' ~'~ :. " ... \ 

tEGIONARIO São Paulo, ts 'de '.Ali'riI 'de lffl 

lndissolubilid~de 
O "LEGIONARIO" se absteve_ semp1·e, e- do 

modo mais rigoroso, de fàzer politica. Ass~m, 
quando criticamos leis, instituições, atitudes, 
não visamos senão defender a doutrina ou os 
interesses da Santa Igreja. Sem a menor pre
ocupação partidaria, pois, c.ueremos tratar hoje 
de um problema para o qual a opinião catolica 
não pode deixar de estar vigilante, nestes dias 
graves em que o Brasil elabora mais uma Cons
tituição. 

A LEC insistiu' muito sobre a indissolubilida
de do vinculo conjugal. Será supe1·fluo acres
centar quanto ela andou bem ao proceder as
sim. Não basta, porem, para (!ue a indissolu
bilidade tão desejada pela Igreja seja plena e 
efetiva, que a lei proíba o divorcio. E' preciso 
que aproveitemos. os trabalhos da Constituinte, 
para purificar nossa legislação de toda uma se-
1·ie de dispositivos, disseminados nas mais va
riadas leis, oue consagravam indiretamente, 
não apenas o divorcio. mas, o que é muito mais 
grave, o amor livre. Se isto não se cler; se não 
1.ivc,rmos nem força . nem perspicacia para sus
tar e fazer voltar atrás esta tendencia legisla
tiva, faremos o papel dos guerreiros que esma• 
gam a investida adversaria, em batalha heroi
ca, junto ao portal imponente do castt•lo, en
quanto o inimigo se esgueira ardilosamente pe• 
los fundos, e ocupa ardilosamente as posições 
principais. 

Vamos aos fatos concretos. Todo o mundo 
sabe com que frequencia, hoje em dia, se con
traem os famosos "casamentos no Uruguai". A 
embaixada do Uruguai no Rio de Janeiro, em 
nota que ficou famosa, já desm~ntiu que tais 
"casamentos" se realizassem /na republica vizi
nha. De fato, o que ha é muito~ mais simples. 
Quando uma pessoa deaqultada quer "casar
se", ou com pessoa solteira ou .com _pessoa tam
bem desquitada, anuncia que anulou seu casa
mento no Brasil, e se "casará no civi~" 11este 
ou naquele Ioga.rejo. De fato, não houve anu
lação. e não haverá "casamento civil". Mas é 
o que se faz constar ás relações. Outras vezes, 
o casal anuncia que. conseguiu "casar-se" no 
Ururuai: some, e semanas depois aparece "ca
sado". E' preciso acrescentar que estas prati
cas já se vão tórnando obsoletas. Çomo nin
guem toma a serio a tais "casamentos", estão 
eles sendo -substituidos, nas .classes m.,is abas
tadas, por banqiietes em uue os novos "conju
ges" se declaram· "casados" á vista de todos os 
convidados. Este p~cto dispensa proclamas, 
juizes, formalidá-des de qualquer natureza, e se 
do~umenta por um brinde com champagnc. Os 
mais 'conservadores, os retrog-rados, os intransi
gentes ferrenhos, complicam um pouco a ceri
monia, e antes do simbolico brinde de cham
pagne fazem a leitura de algum telegrama, pos
sivelmente forjado, em que uma autoridade me
xicana qualquer comunica que o "casamento" 
entre os dois novos "conjuges" foi registrado 
no México ha dias atrás. Mas isto, dissrmos, é 
para os retrogrados. As classes médias imitam,. 
C-Omo sempre, a classe alta, e fazem com cham
pagne gaucho,-em festas menos suntuosas, uma 
solenidade que obedece mais ou mt>nos ao mes
mo ritual. Ninguem se espantará que nas clas• 
ses mais modestas, em uue o amor ao .. protocolo 
e aos ritos é quase nulo, as eoisas se · passem 
de modo imensamente ma.is simples. Tão sim
ples, que nem vale a pena descrever. Mas est.e 
é o quadro, de um ou do outro modo, de uma 
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de fac.hada 
serie de casos que se vão tornandÓ torrencial
mente numerosos, e que ameaçam transformar
se em, verdadeiro costume. 

Isto se tem feito, repetido, multiplicado de 
alto a baixo da escala social, enuuantu a Cons
tituição de 1937, e já antes dela a de 1934, asse:.. 
gurava a indissolubilidade do vinculo conjugal. 
Está, 1>ois, demonstrado com a mais contunden
te e cruel evidencia dos fatos, cue u divorcio 
entra em nossos costumPs a des1Jeito da lei. Se, 
1>ois, nós catolicos desejamos · uma lei que im
peça de fato o divorcio no Brasil, não podemos 
contentar-nus com a platonica declaração de 
que o casamento, entre nós, é indissoluvel. 
Pom1>osa e inutil afirmação, a contrastar com 
a re.alidade que todos conhecem, e uue a Igreja 
tanto deplora. 

A e:<pei-iencia prova cue só esta afirmação 
declamatoria, 'é inutil. (;umpre ir mais longe. 
Quem quer os fins tem ele cuerer os meios. Se 

queremos evitar o divorcio, não apenas no· pa
pel mas na realidacll', devemos empregar os 
meios nec1·ssarios a tal, ao invés de nos conten
tarmos com a afi1;mação comprovadamente in
suficiente, do principio juridico da indbsolu
bilidade. 

Não tenhamos duvida de que Deus . nos jul· 
gará segundo nossa sinceridade. E nossa sin
ceridade se comprovará pelo afinco com que 
procurarmos todos 10s meios, para chegar ao 
fim adequado. Porque não quer sitlceramente 
o fim, quem não quer os meios que conduzem 
a tal fim. "Querer" não é ter uma vaga velei
dade qualquer. "Querer" é querer, é lutar, é 

venoor. 
• • • 

Por detrás do principio pomposo da indisso· 
lubilidade, toda uma legislação tem vicejado no 
Brasil, que tende lentamente a consagrar entre 
nós O principio contrario. Para efeito de monte· 
pio e pensões, tanto nas forças armadas quanto 
nas classes trabalhadoras, a tendencia é de 
equiparar a esposa legitima á aventureira, e os 
filhos de um santo casamento segundo a lei de 
Cristo, aos pobres filhos do pecado e da dcs
honra. Para efeito de promoção nas reparti· 
ções publicas, existe mesmo um verdadeiro pre
mio á imoralidade. A funcionaria solteira sem 
·filhos deve ser prejudicada em beneficio da 
outra, iguais os meritos técnicos, pata efeito de. 
promoção. .t\ jurisprudcncia tende cada vez 
mais a equiparar filhos ilegítimos, legitimos, 
adulterinos, interpretando - nosso Codigo Civil 

. do modo. mais anti-hermeneutico que se possa. 
imaginar. Tudo isto vai apagando lentamente 
a diferença entre o casamento indissoluvel, con
traido segundo as leis da Igreja, e reconhecido 
pelo Estado, .e o "casamento" de aventura, con
trario a todas as leis humanas e divinas . que 
existem entre nós. 

Esta tcndencia da legislação e do Poder Jt_J· 
diciario precisa ter um cobro. Se ela for cla
ramente impedida pela lei, o divorcio terá per
'1ic1o a batalha. Do contrario, isto é, se nos 
contentarmos com a simples afirmação de que 
o 1 ·casamento é inclissoluvel, teremos conquista
do bonitos louros, e lJOCleremos dormir sobre 
eles. Mas á nossa retaguarda o campo terá 
siclo tomado ardilosamente pelos adversarios. 

Em nosso proximo artigo, pretendemos ana
lizar mais detidamente nossa legislação, apon· 
tar-lhe os defeitos, e sugerir o competente 
remedio. 
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uão a temperas!le umo nota ile jo
OOsldade. parece que na "igl·;)ja 
ca tolica a posto!ica brasileira" a 
confusão anela maxima. Temo~ em 
mãos uma particiPação em qt\e o 
individuo que ee intitula .Dom Jor
ge Alves de souza coi.mnica "sua 
nomPaçáo para Bispo de São Pau
lo, da Igreja catollca, apostoltca, 
brasileira". A comunicação e~w 
muito grave~nte assinada "Jc,rge 
Bi.$po de São Paulo". e a assinatu
ra PN>ced!da de uma cn!z. E"!te 
mdl\'kl\lO Dão 1111 OlqUeCe de mel!,• 

clonar ao pé do convite seu ende
reço, para receber as competentes 
felicltaçóeR. Mora ele em um pre
dio de apartamentos. O que fez 
essa comica '!{'rsonalidade. cio ou
tro "bispo de s. Paulo" o trefe~o 
e mat?·Plro bL~pn salomão Ferraz? 
Edgaram ?, O que. é es,.,a "igreja" 
que mais pareoe uma liça ou uma 
rinha? 

... 

raçõe9 do general Cha.debec de La
valade, presentemente entre nós, 
em missão especial do governo fran
c&., sobre os comunistas de sua Pa-
tria: 

"Os comunistas que foram extre
mamente nacionalistas durante a 
guerra, parece que começam ·àgora· · 
a se orientar pela política- de Uos
cou. Acredito, porem, que-' o- Par
tido ecmun!sta n.ada cons~irá se 
de~curar da defesa d~ icleals pa-
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COMENTANDO • • • 
A PROPAGANDA DA mti>UREZA 

Diz-se qµe ES. Felil:>e Nery sentia. 
mau cheiro quando oc apror.lma• 
v:i. de alguma pesSOO, imPtm,. · se 
e8te dom sobrenatural fos,.,c con
c«lido indiscrlmlnadament;e aos 
hçmens, ninguem mais pod~ria 
suportar OH pes::dn,os ocores que' oo 
desprenderiam dos fP'tU>os sod!Úis. 
Uma cidade como· S. Paulo seria 
um monturo. int.olerav,l. M cole• 
t1vid~e8 se dissolve~m por ·re• 
Pt,gnancia olfativa. Aliás, a imun
dici'. moral eGtá tomando tais pr9-
porções que, mesmo sem o dom de 
S. Felipe Nery, parece que já se 

1 percebem as exalações mefit:cas. 
Principalmente, ha certaé pe~soas 
que parecem cheias de podridão, e 
se diriam feitas da. purulencia in.als 
atróz. Em al~umas ocasiões i»w 
sta·go com tal nitidez, que pi·ovQCU. 
a. ilu><ão olfativa cio mau cheil'o. 

Ahá.s, tudo indica. que oota.5 mes- · 
m~ Pessoas percebem alguma coi~a 
d:i. natureza. ·. fétida que ha nelas. 
Contudo, por uma extranha perver
~ do gos~. se deliciam com es• 

emanaçoes de cloacas e a.té a.s 
Provocam. E' o que sé <tá por 
e~emplo, nas conversações pornogra. 
ficas,_ nore-se que li!-S pes;soàs que se 
refoeilam em tais oonversa.s têm 
Prazer em pronunciar repétictas ve• 
ze~ os grandes Palavrões obscenos, 
C(,mO a saborear-lhes a. ~encia 
E' na pronunciação das pàlavrM 
obs~nas que as pessoas i.mpuras 
obtêm uma certa realização pla,,ti
ca da Propria impureza na qual 
se verifica uma como experiencia 
direta do vicio enquanto tal. Ao 
passo que no desregramento da. 
conduta tais pessoas são apenas 
levadas pelo vic!A?, na exPressão 
verbal eles o POSffl.lem, miram-no á 
luz do dia, e regosijam-se nele, .e 
se fazem perfeitamente á S\lll. tma
gem, conformando-se co-natural
n;e;1te com ele. E' uma coisa espi• 
p1ritual, e por iSfoQ mais pervertida, 
em que encontra realizac:ão Plena e 
s~m. di.•farces, sem satisfações sen
s1Ve1s, este aoourdo desejo de auto
conspurcação, que o pecado original 
deixou em nós, e qu_e é o fundo da 
ccncupiscencia. E' uma realização 
verbal, e por verbal entenda-se aqui 
o que é relativo ao verbo, á. palavr:i. 
inte.ri9r <lo f'SPirito huma,no. por 
isso s. Paulo noo adverte a nem 
n enrion(lr tais coisas. 

Sãn. pois, as conv~r$lls !morai" 
. que alimentam. ma.is fortemente. o 

vicio da· impureza. São elll!l que 
tempe::i,m e amadurecem os i\to~ 
deshoenstoo. aumentando-lhe.5 a mií
licia. São uma doloroRa experlen
c::. em nossos dias os males sem 
conta cauRados por tais conV('f>':t.~
E. <1lgamo-lo com vergonha. Por 
Cf..U"a fia verdaõeira ol)sessão por
nografica que reina entre nó;;, so
mos. frequentemente. · desprezados 
pelos estrangeiros. Entret.anto, vem 
agora um certo literato arabe. que 
melhor faria se abrisse uma loja na 
n1a 25 de MarçO, pois assim :1.inda 
lesaria- men~ ao proxlmo. e come
ça a fazer uma ver<ladeirn V.TOP\\• 
pnila da imor!Ílidade, Pf'las colu~ 
Till.$ de um Jornal ·que é tido · por 
UmPO. Seu \1ltimo iirtigo tem o ti,. 
tulo .;,xpressívo: "Dll. n~ce,t,sidaéle 
da pornogrnfla". swi. tese é oue o 
hnniem MVP entregar-se a todos M 
<'l,..~regramentos da concluta e d.'l 
linguairem. Pam depois, por exau"'
tão, atingir o, senso das colsa:ii pu
ra~. (" )mo i.e v~. é uma Pure7-I' de 
velhos "bll:ises" e gagás. Se este é 
o seu ideal. fac:a-lhe bom proveito 
Forem. se era para pensar te.la ooi
sa.~. "'ra melhor ~ nascido • Sf.\Ul 
ci.beça. 
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fora ~a cari~a~e não M salvatão ... 
r A lingnagem espirita e a termí
.,lôgia empregada Pelos a.cteptos 
~ Ilia..· Revelação é t.al que J:re· 
i4uentemente inà:uz cm erros oo 

r. cnos prevenido5. 
As ideias religiosa.; do &piriWs

;Jt.o, tempera.da.s pelo a.traente Prin • 

r
.apio "fora. .da. caridade não há 
j&lvação", á. primeira. vista pare-

'

ilei!ri ótimas. Suas expressões 1.L5U· 
tis ta.mbem estão no mesmo caso. 

F\'i'Jista.s sem mUito exame são in
Jángiveis. ·. 

r 
.Um pouco de analise e considc· 

tnçã.o. porcn1, são suficientes Para 
anlientar o veneno que nccc.,.,a.r1a
&1.ente elas ocultam. 

/\ • * * 
! Fóra <ia. eariclade não há ~va
;po! 
l Cónsidcrado este principio as
;,im. de um m0<10 superficial e h· 
.~iro. é encantador e atraent,e. 

IUectivamente. fu.<;Sim é, máximc 
!:e,e nós entendermos a palavra .. ca-
1.1'.ida:Jc" em todo o ,-,-cu peso P, va· 
; )o; teológico. Deus é a mesma ca
':rkiade. A caricl:we verdadeira é o 
. àlnOr de ])eUR. 

: Neste sentido. é e-vi<icntc que sem 
/~ amor d-0 Deus o homem nã.o se 
!pode .salvar, porque a felicidade P,· 

:terna e verdadeira ~upõe o amor 
~-de Deus e nele se f11ndamen1~, 

Mais evi<knte ainda é a afirma
t~o dê qire sem Deu~ ni'i,o há-. sal-
01'11.,:ão, · visto c"mo a felicidade cón
i siste em Possuir a De.tB para to
'do o sempre e gozar eternamente 

Pe. Vicente M. Zioni 
- DO S. N. D. F. 

da sua divina e beatificante pre
sen,,a. Deus é carida.:te; e ~em cs· 
ta caridade qiu: é l)eu:,. a mlvaçào 
é impossivel. 

Cl<1.ro está que. assim compreen
<!ido, o priru:iP!o usado pelos espí
ritas é verdadeiro. 

• • • 
Todavia. se bwocarmos a origem 

,festa expressão tã-0 em voga no 
Espiritismo, e se inquirirmos sobre 
sua razão de ser, be,,m outra há de 
eer a nossa conclusão e opinião. 

com efeito. Inimigo irreconci-
liavel da unica e verdadeiro !~reja 
de Jesus Cristo, a Ig-reja Ca.tolica 
APo-,tolica Romana. fóra da qual, 
r~lmente. não há salvação. - por
que tora de Cristo sue é Deus. é 
imrossivel a salva<'ão. - o ;,p!ri
tifflno lanr:a mão <le sofismas e rcs· 
t.:-ições mentais parodiando o pri!l
cipio eclesiastico e disscminancJo 
cm toda, a parte a confus5,o. 

Vê··se. p,,i•. que. na intençi:.J dos 
Zetls autoroo. e;,tc Princlpio · espiri
ta. E-mhora anar0ntemcntc ~ubl!mc
e to 1a,,ta eminentemente perverso 
e diabolico. 

P0rvcrso. porque cldurpa o juizo 
r, introduz o erro na intcligencia 
humana; oiabolico, porque r>osto a 
serviço direto do espírito infernal 
ct~.ia mi•s5-o, na terra. é dC'sviar os 
homcn" da sal vadio ct.C'li1:J.· il fa,· 
tando.os primeiramente da T~rc
;a catolica e <1cr1ols encaminhan
do-o, para a. Perdidio. 

K-t-a é uma a.mostra do que é e 

1 

faz o Espiritismo. 

n coerência Do rarMo Comunista 
;i Pe. Adalberto de Paula Nunes, S. D. S. 

· ~ Do nosso artigo anterior sobre a 
posição assumida pelo sr. Luiz 
Carlos Prestes e seus camaradas 
ide doutrina perante u1,·crnos acun· 
1tecilnentos nacionais, pudCrian1us 
:t1r..i.r a seguinte conclusão: o chefe 
;vermelho do Brasil foi coerente 
:eru sua atitude, pondo-se ao lado 
:-.:141. ··sua." Hussia contra o seu povo 
e aquela nação que devia ser a sua. 
Coerentes tam I.Jem foram os srs. 
ideputados comunistas: concorda-
:ra1n co1n as palavras sun1a1ncnte 
. ' 
perigosas e anH~a~adoras de seu 
~hefo, acalaran1-nas e apuiara1n-

_ ll&s. De s·ua bancada, nenhuma voz 
a;e fez ouvir contra a atitude anti
:nacional do sr. Carlos Prestes. 
[g'uàlinente coerente' com a sua 
poutrina foi a imprensa moscovita 
do Brasil que conti.nua a iludir o 
JJOVO bra;ilelro e a ucfcnder tudo 
qllanto o sr. Cat·los Prestes pro
;ruincia ou afirma, escreve ou fala. 

,1 A posição do lugar-tenente de 
Stalin no JJrasil n:lll pol.li1 rcal
;n1ente ser outra, Já <1Ue para ele 
;não ha outra patria scniio a ";.;Tall
!do e invencivel Hussia" perante a 
qua.l tudo deve Sl'r saerificado , 
imolado. Os dcputa,lo~ cumunista~. 
i:,or sua vez além do moth·o a que 
acabamos de aludir, tinham os 
sel.ll!i eon,promissos assumidos pc
.:rante o !'anil.lo e' contiuuamcnle 
deviam lembrar-se da "carta, sem 
<lata, de posse do l'artido". asssi
nada por todos, e que seria reme
tida ao Supremo 'l'ribunal Bleitural 
Jogo que algum deputado Hrubro'~ 
desobedecesse ás altas deterrnina
:ções transmitidas de Moscou atra
:Vês do sr. Carlos Prestes. N&o 6 

ncccssario que transcrevamos ou
tros trechos do artigo do "COn
:REIO DA !l.fANHÃ", que se refc
liu á carta dcmissionaria, já a,;si
nada pelos deputados eleitos pelo 
Partido. E quanto r. imprensa, a 
soldo de doutrinas exoticas 'ao eli
,rna cristão de nossa patria. a coc
reneia de sua atitude é bem com
preensível pelo que acabamos de 
c-screve r. 

Ml!JI, muita sente que ignorava 
tudo isto e se deixara iludir· ou ila
quear pela propaganda comunista 
no Brasil, fo; tomada de grande 
espanto quando o radio e a im· 

_:prensa ti;ansmitiram a.s tão tristes 
<(ec!arações do sr. Carlos Prestes, 

uen1undu o SéU pa1·tido 1,crantc 
un1a. pv~::jivel guerra eutre a H.us
~iu tivvit!ti<.:a. e o Bra.::;il. ~ inguC.Hl 

}JVUia CUllJl.H'CCUUt:r CUlllU fus.se pu::;

,sl\·cl,a yueza ele um holllélll tra:n
c..lo a <;aU,;a na<:ional, ou pe10 ui'e

nos, <lan<.10-nos 1notivo, rnais que 
suficieute, µura que ~:::;1m conclua
mos, IJascauos na doutrina de seu 
l'arliclo, em suas afirmações e re
afiru1a<,;õcs solenes, por n1ais de 
urna \·cz, e até n1esnu.> c111 plena 
As::;;cn1 bleia Constituinte. 

(-1uan<lo afirmavamó::i que o Par
liclo Comunista do Brasil tinha 
uma fei<;ão profundamente anti-

. patriolica e que o sr. Carlos. Pres.· 
tes nà.o era 1nais do que un1 envü:v 
do ao Kremlin de Moscou para 
f.Lzc,r a pulitica de sabotagem e de 
quinta-coluna no Brasil, mÚita 
gente niio i,v,lia ou nfto queria com. 
p1·cendcr as nossas afirmações. 
:11uitos uutros proeuravam desco
brir, em tuclo 4uanto se publicava 
a respeito. eia atividade anti-cristã 
e aqlipatriuti<:a dos comunistas, Um 

acc:t·vu <le c:xag<!rus e de aµrccia
<;ôcs precipitadas. üai a surpresa 
q uc as clcelarac;ôes do sr. Luiz 
ca,·los 1'1·estcs suscitaram por toua 
a pane, principalmente entre aqµe
les que poqiam acreditar em tudo 
11estc mundo, n1cnos, pore1n, ua 
possibiliclade do Partido Comunista 
<!O f;rasil ser un1a cabeça de ponte 

a seni<;o de uma potencia estran. 
gei,·a. 

e os comunistas sinceros, clcsilu-
. di,lus com o _ideal que o Partido 
hipoc-ritamcnte lhes ,tccnava, aban
donaram as fileir,tS dos que estão 
prontos, Jogo que lhes · apareça 
ocasiflo azacla, de preferir a Russia 
cio Comunismo a.teu ao Brasil cris
tão e catolico e, de pegar em a1·
ma.s contra as proprias Corças vi
vas da nac;iio. 

Medicação auxiJ~ ao trata
mento da sífilis. 

SNR. ASSINANTE 
Ao fazer reclamações, reformas ou mu• 

dança de endereço, queira enviar.nos o ende

reço c.ompleto (:onforme acha-se impresso . na 
lll8fJf~ll1 do seu jornal_. indusive o A. seguido 
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Os · operários na Rússiá 
A obra do rusw, Alexand rc Dar

n1 ine, "'Onc YVho 8urvivecl'", pu
blicada o ano p,,ssarlo., nos l:sla
dos Unidos, t0m ~ido ,,bjclo rle 

n1uitos co111cnlari 11s. 

Pe. Arlindo Viéira, S. · J. 

J~arrninc con1Ua.tc:U na l)l'in1cira .. 
grande guerra. 

O governo sovictico fncumbiu-
o de estudar a \"iria política na 
Viuropa. Asia e Africa. Percorren
do o munllo, ,·iu nesse período 
ton1har a,s dcinüet"acias e surgir as 
<litadu,·as. Em 10:11, exercendo mis 
~à.o dipl11n1atica ()tl1 Atcnn8, rcbe .. 
]ou-se contra o regime que infelici
ta o seu pais e bltscou refugio cm 
Paris. 

E' um idC'alista esse h?m<"m 
sincero que <lá a conhecer ao m1111· 
do o que vai pela ., patria dos -tra
lha dores. H 

Confessa que durante anos pas
f.OU dias e e noites de insonia re
flitinclo seriamente sobre· o can• 
ciente problC'ma de rPW>luc;ão ru,ssa. 
Es(orçou-~c por Yer a que resulta
dos chC'gou ela, após tantos anos de 
sacrifidos. 

A ideia de socialism9 de· Lenin 
estribava-se em duas principaia 
,suposições: que, sob a economia co
lcttivizada, a produção seria mul
to maior do que sob o capitalismo: 
e que cessaria a exploração dos ope
rario.s, graças ao auinento de pro
dur;ão. 

O sistema economlco sovieticu 
be mcomo o regime totalitario de 
Stalin deram por terra com esses 
sonhos. T,~11du trabalhado ati\"a
mente na industria e no comercio 
durante dois planos quinquenais, 
pode verificar, por experieneia pro
pria, que a administração despóti
ca e· burocrática da viela econo 
;.,1ica da nussia mal-baratou os be
nific.ios esperados da economia co
litivizada' . 

1\-luito mais que isso poderia ter 
sido· alcanc;ando pelo ordinario em
!>l'cendimcuto indi\'idua.l, sem a im
piedosa C8Cnl vizac;ão elos opera rios 
e o frio assassino ele hpncstos fun· 
cionari.os e engenheiros pelos ins
petores políticos e pelos 'agentes da 
GPU falhos ele tudo menos d.e 
cruci'dadc. ::-;'as experiencias frus
tr-adas de suees~ivos '"planos" gasta 
ram-se energias preciosas e biliões 
de rublo". 

_Outra suposic;ão basica do socia
lismo, que numa economia colclivi
z<.vla. cessaria a explor:u;üo dos tra
balhadores ,foi de modo ainda mais 
e8pantoso refutada pela renlidade . 
O opérario russo r<'c~be um qui~ 
nhâo muito menor do produto de 
sua. tarefa do que o dos trabalhado-

r0,s d~ tom po de czar. E é tiio dimi
m uito menor que a dos trabalhad_os 
rP.s de qualquer pais capitalista. 
capitaUsta.'! é tomada pela nova 
nuto não só porque a parte dos 
capitalista é tomada pela nova 
burocraci:i que ocupa uma posição 
privilegiada no Estado, mas ainda 
porque quase tudo é .r:onsumido pe. 
lo pródigo e ineficiente desgoverno 
b u roerá ti co. 

~ Xing·ucm no· n1 unl.!o exterior, 
nem sequer aqueles quê sal>em in
terpretar as fantásticas estàtisticas 
soviéticas, podem avaliar a que es
tado d e abjeta escra vidiio foram 
reduzido); os trabalhadores russos. 

Para se ter uma ideia d isto é 

necessario ter vivido na Hussia 
durante os ultitnos anos.'' 

A questiio essencial é esta: Que 
parte do produto coletivo reverte 
"º operario med_iante salários e 
sÚ\"iços sociais do Estado? Julga
dos por este criterio, assevera o au. 
tor, os operarios russos, á vcspera 
da guerra depois de 25 anos de· ex
periencia socialista podem ser ho
nestamente eomJrnrados apenas com 
os párias d~, India e os fcllahin 
do l':glto. 

Certamente, sua condição rea( 
é ainda pior. Pois se os trabalha
dores do Eg-ito e da Inclia recebem 
salarois miseraveis, pagam preço~ 
modjcos pelo que consomem. Os 
preços stalinisticos e n. politica cl o 
trabalho não só mantem os salarios 
em nível !nconcebivelm_ente baixos, 
mas ainda conservam desorclenada
men te elevad_os · os preços das ·mer
cadorias consumidas pelas familias 
cios opera rios. 

E' assim que o prla da "patrla 
dos trabalhadores" é roubado não 
uma mas duas vezes.- -

Kos primeiros dias da 1·evoluc;:ão 
concecliclos aos operarlos; quartos 
extraorclinario's privl!egÍos eram 
confortaveis, isenção de impostos. 
ferias remuneradas, casas de repou. 
so escolas gratuitas en_t1'ada Ii
\Te nos teatros e cinemas, remcdio 
gratuito, o direito de comp.rar ali
mt'ntos por preço reduzido etc. 

Mas c0,mo o sonho de uma ele
vada produção socialista degene~ 
rou no pesadelo da ineficlencia 
hurocratica e o "Estad·o elo tra
balhadot·" em escravidão totalita
ria, foram suprimi<.ios os privile
gios, uns_ após outros. 

Em vez de gozar a ·nova vida. 

o direito 

tão· triunfalmente c-~t<'nrlida a ef<'.!I 

por 1~enin, c1uanrlo e.f.::Le Lon1ou , 
poder ·ern non1c do p1·;,lelanad1J .. 01 

operados ru~s 1 !S un1 quarto de ~ 
eulo n-1ai~ 1a..r~l~· en<?<'lnlr;1n1 a ma..· 

xitna • fÚficulda.cl~ uara BC \'L~é-tir ~:: 
' ,~e aJilnentar.· 

F:xceto para un~ tanto~ f;a,vore
ci<los, h,t a mesma dificuldade n· 
tocante á lrnbitnc:ãn. \'h·c-m amor 
toados 0111 s:::JJa~. otHle ha tudo mf 
l'l.u:.: liigienc e con[ürto. 

p;,rfl. <'11n1u]o <l~ lanta 1nis1.:r1~ 
<1uando fui abolida a semana ,i. 
cinco dias, fora1n acre~cida~ as ho·· 
ras <10 trabalho sem nenhum cor 
reõPO!l'l<>nte aumento de salarlo. 

A .u-U,0t·ra. trouxe condic:ões aind;., 
piores·, i-nas o autor não insi~u 

nisso. porquanto não pretende fa
lar cl0 medidás de emergcncia. 

Antes do inicio ela guerra o 88.· 

Jario real do operaria rU8S~ er; 
muito n'iais bnixo elo qtl<f' o era no, 
_µiores dias sub o regin1e czarista. 

''.N'ão me enganei, como n1-Uftos 
diz Barrnine, mas ,·cjo elaramentt 
o que ~ueecleu: o Estado proprle
tario da maquinaria foi um fracas
so completo, e a classe operaria, 
em lugar de obter a Jiberdacle pa• 
gou a falencla do regime cdm e 
reerude,i_cimento de sua miserla ". 

Os dóis fato;es formaram um 
circulo_ yicioso: quahto maior· foi a, 
fD.lencia do Estado proprletario, 
maior foi o ,as.-frimento dos tr,tba
lhaclores, e quanto mais sofriam 
este~, com mais segurança falia a 
maquinaria estatal,. A exat)Stão e 
1. · tr_apalhona burocracia foram a. 
causa principal da baixa produção. 
E esta causa é visível, afirma. o 
autor. Os trabalhadores -são mal 
alimentados, ma.l agasalhados. ven
cidos pelo exce.sso de trabalho a 
enfraquecidos por' continua. semi~ 
inanição. 

Ai está o quadro realistico da 
condição dos operari-0s na Russia. 
B' a esse estado de miseria .que °"' 
a.gentes de Stalin pretendem redu· 
zir os trabalhadores brasileiroo. 

Hoje estes trabalham quando 
quereni e onde querem. O regime 
ditatorial os privará dessa liber
dade. Escravizados ã maquina., 
trabalharão muito pa.ra. ganhar 
uma ninharia. As greves, luxo doa 
com unis tas dos paises démocra.ti
cos, serão reprimidas pelo terror 
dos campos de. concentração e doo 
fuzilamentos em massa. 
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IÃO PAU~Q 

O d_ireito da greve continua. a 
despertar entre nós o mais vivo ,in-. 
teresse. As mais diferentes opiniões 
furam enunciadas sobre o problema. 
e wnto os coraui:iistas como os to.
talitarios da direita. é os democra
tas sinceros manifestaram as · suas 
convicções a t'espelto. A Igreja jâ, 
-ha muito tempo manifestou-se 
através das grandes cnciclicas so
ciais dos ultimos Papas e por meio 
d1i trabalhos que socio!ogqs cato
licos de renome publicaram sobre 
o assunto em questão. 

A greve é um dos mais frequen
tes conflitos entre o Capi~al e o 
Trabalho; · "conflito" quer dizer 
discordancia e, por conseguinte, 
desunião. E' vet·dade que uma tal 
clesharmonia cst>l longe ele consti
tuir um ideal social. Mas o n1undo 
e~t" longe dq afirmai· conclcnte· 
mente esta Yerdade fundamental. 
Xossa epo<:a, que traz a marca ca-
racterística da completa Jaização' 

1 

dos fatores culturais, é um?- epoca 
anti cristã e alô antirelisfo.:;a. Este 
mundo perdéu o apreço para os 

· yalore§ fcl~i9.ª-º~ e 9ª t.a.ut9_!G§ AA 

irreligiosidade estão minando cada 
vez m~is as bases naturais, sobr<. 
os quais se possa assentar o edifi 
cio solido ,da religiosidade, sobre
natural e catolica. As mais impor
tantes ·destas bases natura.is. po-
1·em, são a justiça e a caridade e 
sobre estas. construiu a Santa- Ma
dre Igreja a sua sadia doutrina so
cla!. 

Comumente define-se a grevE 
como "organizadora e coletiva ces
sação- do trabalho por parte dE 
operarios ou empregados com e 
intuito ·de conseguir do emprega· 
dor (patrão) o· deferimento de 
suas vindicações". 

O problema social da greve apa
receu na Eur.opa em grande esca 
Ia, quando,· juntamente com o a.d 
vento do capitalismo moderno, , 
fnicio da "era da maquina" revo. 
1 ucionou toda. a sociedade europêa, 
Foram, entretanto, princip41111cnte 
as correntes que provocaram aa 
revoluções europêas dos anos 1848· 
1849, que deram grande incrflo· 

,. j.qonci.~a ~~ .6 ... p~~l 
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Carta Pastora~jPastoral. Coletiva do 
preces em lavor do Brasil Episcopado Alemão, ordenando 

Dom José Mauricio da Rocha, por Grar~ 1 1conclusâo da 1.a ~.,eina) T d A · · j 

118.tema. pi,epa.t'Oll a. sea,s tilboe, ... 
tambem o ma.is suave eonsolo pa.-, 
ra nós criirtáos, quando nos lem-' 
bramas de t,od0g aqueles, que • 
hororosa guerra nos roabou, seja, oa 
que acharam a sua sepultura anm,
res no vasto mundo, seja os que·_. 
:mar devorou, seja os que foram~ 
pultados sob as ruinas, na pátria. A 
t.odos se lhes franqueou a entrada 
na. gloria de Deus, supost,o hajam 
morrido na Paz de Cristo, obtenda 
talvez ainda no derradeiro momen• 
to a graça da reconciliação C01l'l 
DeUs. E moomo Os seus corpos 
Deus, nosso Senhor, os encontrará 
e . os ressuscitará no ultimo dia. 
ineolumes, rejuvenescidos e trana
figu:rad0s, em eterna beleza juvir 
nil. 

~ ,,_ . o os nvs ainda o temos viva-
. de Deus, e da Santa Sé, Bispo: de Bragança. <.Ordensschuten), qlle tão beneme- mente diante os nossos olhos, º que 

ritas eram antes de 1933. Apoia- vem ª eer do homem, quando pri- 1 
m0s a Nossa exigencia no Nosso di- vado de seus direitos, maltratado e AQ Nosso· Muito Rever~do Clero, etc. 

(Continuação) 

Estas palavras dispensam comentarias. Para . quem saiba ler 
e -entender as coisas são de clareza meridiana'. Encerram tudo o 
:que _seria necessarJo para nunca ser legalizado o comuni,mo: 

Si as tivera proferido um Sacerdote catolico, seria acoimad·o de 
suspeito, injusto, desconhecedor das coisas comunistas, inimigo dos 
proletarios, etc. 

Poceriam ser acumulados julgamentos semelhantes, e outros até 
tnais fortes, atestadores dos. males· produzidos pelo comunismo nos 
lugares onde tem conseguido fincar o pé, si não houvcrà os· fatos, 
que falam mais alto do que as palavras.· 

Os crimes praticados na. propria Russia contra os que têm re
sistido ao credo_.vermelho, na· Polonia martir, na Espanha e alhu
:res, pelos pretensos defensores do proletariado, crimes de todas as 
.oatui:-ezas, atingindo, impiedo~amente, a homens e mulheres. a mo 
~os e velhos, a jovens donzelas e até a virgens consagradas a Deus, 
váo da atualidade para exig'árem maior docu~entação. 

·E, si não quisermos tr.iíµ;pôr fronteiras, basta irmos á Praia 
.f ermelha, na encantadora ~áPital da nossa' P;:i.tria, e lá saberemos 
.o que friamente foi ordenad6;,, e friamente foi executado, 11m 1935, 
,~los filiados de Moscou contra os soldados do nosso invicto 
.Lx:ercito 

* * * 
O naziSmo, segundo ficou assentado na Conferencia de PotsC:am 

1 .utre as potencias vencedoras da guerra, deve ser destruido- pela raiz. 
Porque, então, tratamento dissemelhante ha de ser dado ao co

e41Unismo, seu irmão gemeo, que tem a mesma doutrina. o mesmo 
jprograma de~truidor das Patrias, da Religião e da Familia; que 
,11sa t" e métoâ'os e meios em tudo iguais; c0m campos de concentra
,,ão e com enorme acervo de crimes e criminosos do mesmo quilate:? 

Entre outras disposições da Conferencia de Potsdam ha as se
·1 ~J.intes! "Serão destruidos todos. os vestiiios do Partido Nacfonal 
(',ocialista e de suas organ~ações e instituições filiadas, abolidas as 
11 ris nazistas e processados os criminosos de guerra. Ficarão á dis~ 
:,osição dos alia(os, ou serão por estes destruídas. todas as armas, 
'' mniçõ(:;s e material belico, assim como todas as facilidades especi-
11icus existentes para íil sua produção, ficando, outrossim, abolidas a 
,t.mserva~âo e produção pelos, alemães. de aviões, armas, munições 
uu qualquer maté·ial bclico., . A educação alemã será completamen
te controlada de maneira a ·extirpar as doutrinas nazistas e milita
ristas e possibilitar Qa deseúvólvimento · das idéias democraticas·•. 
. fos grifos são nossos). 

Conhecida s_obejamente, como o é, a ação é'-estruidora do comu
nismo, nunca se deveria dar-lhe fôro de legalidade, como, infeliz
mente, fdi feito, mas. combate:lo C<por todos os meios", s~gundo o 
~,ensar do general Góis Monteiro, e defender a Pátria coritra suas 
tnvrstidas e surpresas. 

O que,. C'm livros, como "O. Poder Sovietico", do famigerado Deão 
íje Cantuaria, e outros, se apregoa em favor do credo moscovita, tem 
ti(o cabal refutação, não passando tais publicações de mero engodo, 
de propaganda para impressionar as pessoas de poucas letras. 

O Governo, não ignorando, como não pode ignora-lo, o quanto 
&em sofrido o povo catolico nos países dominados pelo com unismo, 
e conhecendo a falsidade de seus métodos de propaganda, tem o 
dever de. em uma Nação de formação e continuicade catolica, como 
é o Brasil, combater o credo vermelho, não apenas com os meios 
repressivos, mas, ·principalmente, com os preventivos, avultando,· 
entre estes, o de negar-lhe existencia legal. 

Dois grandes poderes existem com o direito e o dever de defen
der o povo sob sua guarda: o Estado ·e a Igreja. 

Ao Estado, dotado é.e meios praticamente e imediatamente efi
eientcs, e conhecedor dos grandes males que têm caido sobre os po
vos vitimas da sanha bolchevista, cabe total responsabilidade pelas 
tribulações, que venha a sofrer nossa gente, resultantes de sua im
prevideneia, legalizando o comunismo. 

E'. conhecido o adagio: - Vale mais prevenir do que punir. 
A Igreja,. tendo embora missão diversa c:a do Estado, por sua 

natureza sobrenatural, nem por isso carece de elementos, tambem 
._eficientes, para ser evitado o mal. 

Desses elementos nunca deixa ela de usar, com interesse maior 
por ocasião das grandes crises. 

Conjugados esses elementcf, os do Estado e os da Jgreja, por 
nm entendimbnto cordial e logico dos dois poderes, jamais medra-
ria o comunismo no Brasil. · 

O que acontece, entretanto? 
O Estaco, enquanto combate o nazismo, legaliza o comunismo. 
A Igreja, dentro da logica, uma vez que ambos são iguais, dá-

lhes igual tratamento. · . 
São do atual RomaM Pontífice, Sua Santidade o Papa Pio XII, 

na alocução de agradecimento a votos que lhe foram dirigidos, ·por 
ocasião do ultimo aniversario de Sua Coroação, as seguintes pala
vras: "E assim esperamos que seja dado fim á insolencia que, nos 
anos de guerra, menosprezou e profanou a familia e o la:r. forman
do a legião dos desamparados e desesperados, que estão destinados 
a se transformar nas massas da revolução e da desordem, a soldo 
da tirania não menos despotica do que aquela 'já abatida". 

A tirania abatida é o nazismo. 
A não menos despotica é o comunismo. 
Iguais, portanto. 

(Continua)' 

reito. garantid<;> por lei e pela eon- d~Pojado de sua dignidade huma-
~~data. E~Peramos de todos os na. Nenhuma veroadeira sociedade 
fieis. que apoiem vigor0samente Os P0.d~ desdobrar suas benefezas 
noo~os esfor~s pela verdadeira edu- ativi-dades entre os homens, quan-
caçao catohca da.e crianças ~o não se tem nenhum respeito aos 

Carlssimos dioccsan0s: Se reco- oema!s, ao seu direito de proprie-
mec:amos agora, depois da tremen- dade e de bom nome. 
ca ilerrota. se queremos novamente 
erguer o ecl~ficio da nossa vida ét
nica e nacional, meditemos so
bre o., ~nsinam1mtos . do passado 
recentl'l.<;1mo! Não se pretendia 
<'onstruir a casa. sem a cooperação 
de DeUP, nosso Senhor? E não se 
converteu ela a_.final numa torre de 
Babel? Não se queria construir, dis 
pensando aquela urtica pedra a.n
r.ular. oue Detltf, nteRmo colocou _ 
J~us 'Cr.ist,o - Aquele s6 que faz os 
n''füros efir.l'lzmente duradouros e 
coesos? ~e ~ i«to o J>rlmeiro 
na . recon~tnz~. a saber, que a 
beus Sé de na vida. do individuo e 
ra ~a siociedade o lugar, que lhe é 
devido !'Orno supremo Senhor .· mgar 
Que fôm atribuidd a valor~ oo- . 
cunaarios: esta.ão. raça,, nação. 
N=o rovo, e mais ainda, a. hu
~anM'çl,de toda ee re hoje nova
mente_ c<>loca<la diante daquela. a1-
ter11ativn,. a qU!>, pela brimeira vez 
se referiu o vefüo Simeão. no · t.em
plo de Jerusarem: "Eis que este ê 
pcsf:o para a ruiria e va-ra a ressur-
rcl,',{w iJe muftns" (Le. 2.34).. ' 
~ decisão pam nós é hoje: ou C'Om 

0rist-o nommen~ pará o alto, ao 
Pnoontm . chnn futuro wal<> ~;-,- ou 
-"':'m Cri<fto. e. mais ainda, contra 
C'Ti"to pil,rn, o. ~bi~mo. Para o rom
preto externnruo. 

IV 
Devf'mo<: rotorrmr ã fé vlv<t em 

J')(-us. a_ fím de me-recermo,, o que 
t-oila, a Vlrla social PTe"SUDÕe e que 
é o ~oito. Só o respeito '!)O(le 
tornar possível e i;uoort,avel nest,, 
mun,ln s, vida oocfal. Rt'!-spetto a, 

Deus. Criador e Senhor: Nl.<ro-~tto ã 
sua ~nfa vontadie. eomo ela se 
~oo_ T!"lanifP<:t.,-,, nn Decalogo 'S~<>Ta
do f E re~Peiro fambem ao DOS!;O 
Serr,,(?lha°'\'t.o. Nim foi, porventurn. 
iustamentr, a falh d~ resp<>ito no 
ren>'Oo pa.<;."lt,10 a fonte de todos os 
m"'1~ e a m.iz de todo.<; 0c; J)<'cac1o,, . 
f!t!e a~om chommm:; e <;"b os rmais 
tRmM ~<>frldo tanto? Somen~ quan
do fnnõads, no resr>eito é que se 
nod" formar tuna vN,zladelm vi<la 
de fM":'lffü,,. e unfoament~ o res
peite, JY>d<' hrir1Yw>nlzlll' e rontlficar 
a ..-~Jl"cli,o dn" ""~º"· 

Respi>ito ,'i viela. qne só Deu..<: dá 
e. só ele pod~ tirar. N'(lm o Proprio 
homem poc1e ni«por r1e sua vida. 
porquanto. é esta uma con~ de 
D<>1w. O suicídio, ainda que ~ lhe 
cham"', in~numnent,e ele morte li
vre (Fr<'itod) ou que se denomine 
r,omo fôr, é sempre uma, grave vio- . 
la<'iio do:; <lireito.s da mrtjestacle 
ilivinl\. um., dns mais terrtveis e 
:f'.ttnest.oo r-ecac}o,,, f'uando ~rpetra-
oo CO?>l ple:n,:i, e lucid::,, consiclencia. 

· A vMa nfio deve tampouco rer 
con-,cic•nte e pr01'.)()sit!!Klamcnt,,. an!
quihda. a.inda qtianr10 ,;e tenha orl· 
!?!nado por fraude · ou viofoncia. 
Euman:c>,mente falando são tais ca
m~. os mal" trafticos que 'PC)(re;tn 
ocotr0r a tuna mulher e· é . nl'leeSsa
rio uma i,;rand" força mornl para 
"'l~T>Or~m· se-melhante s-:frimento. 
T<><lM os que se venham a, en
rontrnr cnm. tais ca,aos. !SCjam pa
rente.,;. tn1ve7. o propri<> e"T>O!!õ ou 
noivo. pai ou mão. sejam mé.."licos 
ou ..aeerdotes. ftmcionarlos so
riaist, membros dasi a.ssocbcões fe
:r.~Jn:nas. seja enfim quem fÕI', pro
curem set:num todos com a, maxi
ma comr>aixão tocorrcr e mitigar 
n sort:(' de"'"as infelizes. com aju
da publica fllndnr-ee-ão, se fo:i' ne
cessario inestitutoes. ou adaptar- -
se-ão 0c, .Tá existentes. para serem 
? 11 recebfdas tais crianças e eàuca
<1a~ com caricla,cJe cristã. Nunca. 
porem po,le ,,er permiticlo e nin
in'.em pode dar o direito de violar 
oo direitos ca. ma,i,:~stade divina e 
matar· o na!tituro! Todo mec1ico. 
oue conh~ o juramento ele Hl
nocrates, :h•lgará ofünsa á sua hon-

. ra d,~ médico quando $0licitado pa
ra tais atos. cumpre se esforcem 
as mães. me..<mto com muito cum:o. 
r.or atentar menos na, lnjusti<:t:>, s<J
fricla, cro que na vlda. inocente. 
aue está nascenc1o. Deus. ·Perante o 
f'Ual são inocentes, lhes dará a. 
v1rluc1e de EIUOOrtar a sua sorte com 
f nr~,,, n"'"· crisst.ã. 

V 
. De fato, ·só muna fé viva em 

De1;1s é. P0SSive1 formar uma. verda
dena vid:l, de povo e estado. Ela é 
0 unico fundamento resistente. 
_!Wconstruamos, portanto, neste 
,undamento no espirito do amor 
daquel e amor. que nosso Senhor ~ 
Salvador no" ensinou e estabeleceu 
como ~~l de reconhecimento· de 
seus ó~scipulos: "Nisto todos co
nhecerao que sois meus disclpulos, 
si tiverdes am0r uns para com os 
entres" (Jo. 13-35). Ainda ressoa 
-em nossos ouvidos. como foi in
s.ultaido. este al)lor e Proscrito por 
aesprez1vel, substituindo-lhe O po
cl.er e a força. Estamos hoje so
frendo as terriveis consequencias 
·:leste apelo á fOrGa. o amor com
provou-se em todos Os tempog co
mo a argamassa mais firme na 
construção de toda a sociedade hu
mana. Justamente hoje necessita
mos des~ amor forte e alegre que 
se_ sacrifica nesta miseria sem li
mites eni que caimoo. Aguarda-nos 
u!Il rigoroso inverno. Não se torna
na maio: leve, se cruzássemos os 
braços ou nos dei:tássemos, por 
uma espécie de desespero, arrastar 
por correntes ra.clicafs. Não! Confi
~nte~ na fé divina queremos cora
;o:,amente começar, trabalhar in
cessante e fielmente. socorrer-nos· 
uns aos· outros com amor desinte
ressado e. intimamente unidos cer
rar fileiras. Ajudai-vos mutu~men
te permutando roupas e vestidos. 
assim como os objetos de cassa. Au
xilia_i-vo,, reciprocamente na re
constru_c:ão de vossas habitações 
destruoilas! Ofereci carinhosamen
te aqueles que fica.raro sem lar. 
uma, mora<la h0spitaleira e com
partilhai com ele,, a v0ssa mesa. 

. :A0s camponeses pedimos encarecl
dr.ment>E" venda.m os ffeneros a pre-
çoS justos. cumpram conscienclo
:sam<>n4 o c:eu dever de entrega e 
não retenhA.m F>PU" produtos só 
para Ri ou para as pequenass clda
nes r.irr.unvizinha5 • Ainda que se
ja. t.'io .~ranrle a calamidade. que 
nos ssobreveio, rnmpre que sejamos 
mAis fnru-" na f/'> e na caridade, do 
QUe to'.lo o =frimento t.erreno e 
tôd"' a malda,1e do Pecado Sem 
duvicfa. achará.o os homens compe
tentes no exercício de seus cargoo os 
mPin" e cnminho~ par"'. distrihuir a 
too«>,. e<JUitatl:vam<'nt..-, ós meln@ 
parn obviar :ios gi~antese0s danos 
causadcs pe!A {nl!'TTa. 

VI 
Cari .. simoe diocesanos: Findou-"e 

um temPo de puro materialismo. 
c'eixando-no.<; um enorme campo 
<ie rulPas. RRmov::imos estas rul
nas. antes de tudo pela penitencia e 
pelo r<'tomo ao s.enhor. nosso Deu ... 
Ponh3.mos mão~ á obra e reeons
trum,10s sobre o firme fundamPnto 
da fé no Deus Irino e Uno. com 
st:bmiss!l.o' ã vontade santa de 
])eu" Trilht>mos o nosso árclUt- ca
minh n de trabalho, mis<?ria e preo
cttPacõe<;, levantando o nosso 
<>lhar para os b<>ns eternos. que 
Deus nos promete como Premio 
do nosso fiel servir,o aqut nCRte 
mundo. "Poi~ não temos aqui ci
carl" permanente. m:is vamo<\ bus
C?:rrlo a futura:· (H0br. 13.14). 

como consola ~te pensamento 
justamenu- a nÓft cristãos no meio 
éle todÓ o snfri.mento: esta vida tão 
,,e,ria. ti'ío cheia de responsabl.lida
<'es, é só um n~eludio. um temno 
de prova<:ão, Somente quando 
tiver p a s s a d o este tempo 
de nrovação. com~a a vida pro
~~riam<>nt!' ditn,, a vo,1a et.erna. F,p
f"'o D<'''"· tn<Jo iusti<)a. tn·i'lo. sabe
cloria. todo bnnc'!ade. rPtribuirá a 
cada um cnnformP as f'll"" obrns. e 
r,em nm ®lP ilt> ,S<>"'lia fria. nue ~e 
t.iw•r nado ao nroximo por amor a 
Crl•t-0. sprá.' e,,n,,,,ct,10. Seremos 
E>ntlio iul~do<; conforme a medida. 
pela . aual t.Jv;,rmos cumprido o 
,n-ani!e mnndamento da caridade. 
man'.lamento, que acertadamente 
nestes tel'l'\nos de ml~éria fa~ jus á 
rua ~sição régia sobre fud0s O-" 
demais. 

S~o ................. _ .. ._ ... . , .. , ...... .... 
Deverá tambem reinar de no" I vo • '""''"" • p,,.,,, ..... p,óxlmol 

V!I 
O olhar para as moradas et.er

nas, que Deus em eua bondade 
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Nossa saudação, nossa, admoes• 
taçáo ,e nossoe rog0s dirigem-se 
especialmente a vós, queridas ho• 
mens, que voltastes da guerra e 
estais ag0ra - quantos! - enfrentan 
do um nada. Estivestes prepara. 
dos _Para morrer Pelo vosso povo, 
estai agora prontos para viver pelo 
vosso povo. Firmai-vos na con. 
fiança f'ffi Deús; que se não des
tr.oronou no grande catacliemal 
Com vossa esposa, a que vos vincu• 
lastes pelo matrimonio, ou com a 
donzela. que desposareis perante o 
altar do Senhor, e cujo dote é ze. 
lo, amor, simplicidade e união com 
Deus, erguereis um lar cristão. 
Sentir-vos-eis honrad0g de auxi• 
liar, eom sincera camaradagem. a 
vossos men0s felizes companheiros, 
que voltaram incolumes e qUe aju• 
dar€'1s, antes de tudo, na apren<li• 
zagem duma nova profissão, a. 
f'..m de que, quanto antes. possam 
ganhar · por si . mesmos seu . pão 
lembra,dos em tudo .da · Palavra d_;. 
apostolo: "carregai os fardos uns 
d, s outros. e deste modo sumprireis 
a lei de Cristo" (Gal. 6,2). 

Noso "memento" tambem se es
tende a nossos irmãos prisioneiros 
de ~uerra e des~parecidos e cuja 
prox1ma volta esPeramos Para vós 
todos imploramo!; a plenitude da 
con~olação e força divinas. 

Abe~çoe-·wi,s Deus cn\t)otMlte: 
-1- Pai e -1- Filho e Eepirito -1• 
&;,nto. Amen. , 

Dada · em Fulda, aos 23 de· AgOS-
to de 1945 . · 
. Os Bispos: alemães. reunidos 
Junto ao tumulo de S.'i-0 B.onifacio: 

-1- Migu<>l; cardeal Faulhaber 
Arcebispo· de Munich · · ' 

-1- José. Arcebispo de Ce>lonia, 
Presidente: 

-1- Conr,ado. Arcebispo de Frl• 
burgo: 

-1- LOuren,;:o, Arcebi,,po de 
derborn: 

-1- ,José Oto, Arcebispo 
berga: 

-1- Guilherme. BisP0 de O.,t;a• 
brueck: , 

-1- Matlàs. Biispo àe Wuerz;burgo~ 
-1- Antonio. Bi"p~ de Limburgo, 
-1- Conrado, Bispo de Berlim: 
-1. ClemcntR Augusto. Bisr0 .c,e 

Muen,,,t,er; 
-1- José Godc-hardo. Bispo de 

Hilde5heim: . 
-1- AJbp1·t<>. Bispo de Mo@nci&; 
-1-Mkuel, Ei~oo- de Eichstaett· 
-1- · Simão Conrado o. S. B., 

:Bi;:po ile Pas~au: 
-1- João., Bispo de Fula::i.; 
·'- ,Tosé, Bisl"o de Speycr: 
- 1- ,Jnão ,'JOf"é. Bi.spo d<> Aachc-n 

(Arinlsg'J'Rn!I.) 
Franrlseo H8.rt1'. Prelado <'la 

t'refa7ia, "Nullius~ ae Schneid~ 
mu<>hl: 

-1- Henrique Meht'Oth. Bispo Au
xiliar. repre<"en~'l.nte do Arochi3P() 
Frano!~co R.uaolfo. Bispo de Tré• 
V!'~ <Trier): 

Vl<!ario Geral Prelado Dr. Mali. 
Kottmann, renresentante do Bispo 
João Bnti:;tR d<' Rottenburgo: 

S<"ia e<'ltn Carta pa.,;toral lidn no 
domingo. 9 de sctcmbrn. ou num 
d'Os dominl!OS Sltb"equcnte" ao seu 
recebimento. 

. A trarlucão foi feita s<>.gUnilo i, 

textn 11fomão. nublica<lo em 1946 
pela T,ibreria dell' Apostolato Cato
llco. Via dei Pettinari. 57. ROMA. 

DR. OUPVAl PRADO 
MtDICO OCULISTA 

Rua Senador Paulo Egídio U 
• 5.º and. • Salas 512 • 13 - lt. 
<Esq. da Rua José Bonifácio, 
Cons.: 14.30 às 17.30 horas 

Tel.: 2-7313 
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30 DE ABRIL 

9 1 
In~tibdo Moderno Catarina de Siena 

• SANTA CATARINA, natural 
·1 de Siena na Toscana, viu a luz 
1 do mundo em 1347. Filha de 
, pais ricos, wtada de grande in
\ teligencià e favorecida pela na
l tureza, era entre suas irmãs a 

1predileta. Educada com mui
pio esmero, Catarina deu provas 
Jbem claras de grande virtude. 
jÇreança ainda dedicou-se de 
jum modo especial a Santissima 
bVirgem e fez voto de vfrgin~a
ide. Embora de constituição de
i licada, sua ocupação predileta 
i era a oração, o silencio e pe-
1 quenas mortificações. Taes 
i exercícios não acharam o agra
/ do dos pais, que, para distrair 
: mais a menina, dispensaram a 
; empregada, e confiaram a Ca-
l tarina os trabalhos dela. Deus 
a protegeu e deu-lhe força para 
aguentar as pirraças, provoca
ções e censuras de suas irmãs ... 
.. Deus, assim ela. escreve. ensi
nou-me construir em minha ai
.ma uma solidlfo, na qual me 
pudesse retirar; ao mesmo tem
po prometeu-me uma paz e 
tranquilidade imperturbavel". 
Para satisfazer a um desejo de 
seus paes, de se ageitar mais ao 
mundo e atendendo um pedido 
de,sua irmã Boaventura, vestiu
se com mais esmero. Logo, po
rem, que esta sua irmã morreu 
voltou a seu modo antigo de vi
da. Não satisfeita com isto, to
mou o habito da Ordem Tercei
ra de S. Domingos. Da parte 
dos paes nenhuma contradição 
experimentou. Seguiram tres 
anos da mais dura penitencia e 
mais inclemente mortificação. 
Deus permitiu que a donzela 
durante todo este tempo fosse 
atormentada pelas mais terrí
veis tentações contra , a santa 
purPza, porem, pela oração hu
milde e mortificação conscguh! 
vencer o espirita máo. 

"Onde estava meu divino Es
poso - assim se dirigia depois 
a Jesus Cristo - quando minha 
alma se achou mergulhada em 
tantas miserias?" - "Essa im
pureza ..;... confirmou-lhe a voz 
do Salvador - não te manchou 
nem de leve porque resististe 
resolutamente; por isso mesmo 
o combate que tiveste, foi para 
ti uma font() de grandes mPre
cimentos;' ganhaste a palma ela 
vitoria devido á minha presen
ça". 

Grande era sua caridade aos 

pobres. O tratamento de duas 
mulheres doentes proporcionou
lhe ocasião bastante paài · pra
ticar a paciencia. Longe de co
lher reconhecimento foi· paga 
com ingratidão. Uma daquelas 
infelizes, apoiada ·por uma reli
giosa, chegou ao ponto de di
famar e caluniar sua generosa 
benfeitora. Catarina nenhuma 
palavra de defesa proferiu, mas 
entregou tudo a Deus Nosso· Se
nhor. E Deus tomou a si a sa
tisfação t'e sua serva. A .calu
niadora converteu-se e revogou 
todas as invenções maldosas 
feitas contra a Santa. 

Catarina juntava ás suas 
obras de mis('ricordia a oração 
p<'los seus socorridos. para que 
não lhes faltasse a graça divina. j 

Muitos pecadores deveram á 
sua intercessão a volta ao ca- 1 

m inho d a virtude. Muitas ini- 1· 

mizades foram desfeitas pela 'in- · 
tnvencão caridosa de Catarina. ! 

Quando em 1374 a peste avas
salou o país, Catarina com uma 
generosidade heroica C:edicou
se aq serviço dos pobres doen
tes e ganhou muitas almas pa- • · 
ra o ceu. Sua oração alcançou 
a conversão de muitos. Deus 
lhe deu o dom de atrair os. ,co
rações "m tão alto· grau. que o 
Papa Pio IT chegou a afirmar: 
"Ninguem se aproxima de Ca
tarina. sem tornar-se melhor".' 
' Conversões Pstupendas foram 
a prova do poder qµe Catarina 
PX('rcia sobre corações de gran
des ·malfeitores. 

Outros eximias privilegias, que 
Deus concedPu á sua serva) 
mostram a grande santidade c'a 
mesma. Durante o· Pspaço d() 
80 dias seu unico alimrnto era a 
sant.a Comunhão. Uma só pala
vrn. da sua boca curava doentes 
r> expulsava maus espiritos: In
do altas as ondas de. urrÚl.. poll
tica anaixonada, Catarina cem
seguiu · Pstabelccer a paz entr.~ o 
Pana p os Florentinos. 

Foi 0 mrrecimPnto de Catari
na que o Papa Gregorio XI re:. 
solveu abandonar a cidade de 
Avignón e voltar para Romà. 
Grandrs foram seus esforços 
para rPstabelecer a unidacié na 
Igre.ia s2riamente ameaçada pe
lo Cil"1na. 

As lutas c'a fgreja. a agitação 
suprema que reinava ·em todos 
os animas. a cli;;<;ideneia que 
torturava o cJrrJO rr: ;<- t ico de 
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AS SVAS l'ERIDU 
• Pomada eeC'atlva São Sebal!I. 
tl11<> combate C'lentfft<'amente 
toda e Qua!Quer aferi:llo ruta
"·"ª· "<'mo selam: P'erlda11 em 
ll:'eral. IJlrera~. Chag~ antl
_ll:'a•. E"""m"s. Er!slP<'la. Frfel. 
'rq$. Ra<'.h:t~ "º~ t>~P ~ nos 
""los p;,;p,nha~.. Remorrotde!!. 
Queltn:tdurae. Erupçõee. Pica. 
/la~ de mosquitos e lnsectos 
, .. eneno@os. 

J<'SlJ.S. fizeram com que ·se con
sumisse a vida da Santa. Doente 
dPsde a idade de quiil'Z~ anos. 
suportou com muita pacl••neia 
seus sofrimentos até que a mor
te desligou 'as cadeias que pren
diam sua alma a este mundo. 
Tendo trinta anos, C~+;o.rlna 
morreu em 1380. O Papa Pio II 
canonizou-a cm 1461 e Urbano 
VIII marcou sua festa para o 
dia 30 de abril. 

muito b0'111 informado Dis
raeli dizia, no seculo passa- NOVA ET VETERA 

. .,. 

. ·~li.tu .. -
PRE-ENCOLHIDAS NAO INCOLHEM MAISf 

~l'lf~õS. tffl c<màs confeceões, O'!afen~ 
da melhor qualidade. Mesmo assim. molham 
1ongam. ente a casimira. os aviamentos. e qu.alqu 
,peça. ainda que seja um pequeno íulldo de boi 
~esulta de tais cuidados que as nossas roupa!f 
são pré-encolhidas oferecendo plena garantia dd 
nenhuma deíormabilidade íutura. Queira fazeo 
\ima visita à nossa Seção de Roupas Feitan 

concluirá · que é uma inovação. pois ~ 
11ão se empre~ material de tão alta qW \i 

lid~d_e na C_onfecçào de . Roupas Feitas\. 

• Em 10 pt19ámcmtoó pelo "Plano Suove,11 

s 
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o do, pela boca de um perso
nagem do ·seu ron1ance "Conings
by": - "Bem percebeis, meu caro 
Coningsby, que o mundo é gover
nado por seres completamente di
ferentes daqueles que imaginam os 
que não se acham nos bastidores". 

MOUROS NA COSTA 
J)Ovos, usando do argumento da 
força mate1·lal. Não é a isso que 
visam os "Protocolos''? Depois de 
conseguida a anarquia introduzida 
pelos sectarios através de demo-. 
cratismo libC'ral, eis o que se se
;;;:uirâ: -

Os governantes que se acham no 
1>alco se limitam, portanto, a re
petir para a ingenua platéa o que i 

lhes é ditado pelos misteriosos · ! 
personagens que se ocultam no~ 
bastidores. Chegámos, porem, a 
uma fase em que os verdadeir"~ 
atores começam a aparecer pes
soalmente diante do respeitavel 
publico e dizendo coisas que até 

aqui eram guardadas no mais pru
fundo segredo, exceção feita de al
guns fraeos balões de ensaio, 

* * .. 
, Está neste caso o plano de um 
governo mundial. Clemenceau, 
Briand e outros iniciados já ·ha-
viam medrosamente aventado a 
ideia dos "Estados Unidos da Eu
ropa", precursora e preparadora 
desse organismo universal. 

Einstein agora, entre outros, nos 
fala claramente não mais de uma 
Estado que terminarâ com a sobe
rania dos diversos países, quer 
federação d~ Estados mas de um 
governo mundial, u~ Super -
deem· ou não sua àdesão a esse 
governo mundial. 

O fisico e matematico rclativ ista 
propõe que se confie á, União So
vietica a elaboração da Constitui
tão desse Super-Estado mundial. 
Como estâ ·em moda a democracia, 
era de se esperar que em torno 
desse relevantíssimo assunto fo~se 
dado o direito de opinar a todo 0 

mundo livre, não somente os Es
tados ·rrias ·as instittfções culturai~ 
e cie:itificailefque_,se dedicam a tais j 
estudos. J!l. de· acordo com. os mo
dernos canones democraticos, o i~..._ I! no,mia~ ~ei:i~ ª' foi:µta.QãQ 

' de um parlamento internacional 
para elaborar essa Carta Magna 
das Nações e dos povos. Que· pro
põe, porem, Einstein? 

"Bem andariam os se confiasse
mos a discussão dessa constituição 
a um s6 americano, a um s6 inglês 
e a um s6 russo. Cada um deles 

'seria assistido de conselheiros, mas 
estes só dariam parecer quando tàl 
lhes fosse pedido. Estou convencido 
de que três homens pode mela_borar 
com exito uma constituição viavel 
e aceitavel para todos eles. Seis, 
sete, ou mais homens não seriam 
provavelmente tão bem sucedidos". 

Eis como Einstein considera a 
eficacia do poder legislativo atrâ-
vés do regime democratico-par-
lamentar... E que criterio pre
sidirá a escolha desses três mem
bros em cujos ombros recairão ta
manhas responsabilidades? Seriio 
eles os verdadeiros autores dessa 
constituição ou serão manobrados 
dos basticlore~? . Que lei universal 
será essa? No caso de ser uma lei 
justa e exequível que garantia te
rão os povos de 'que os responsa
veis pela sua aplicação não a de
formarão para finalidades incon
fcssaveis? Eis varias perguntas 
que o mundo verdadeiramente· livre 
desejaria ver respondidas. 

• * * 

das mais vivas tradições da dou
trina cato!ica. O direito das gen
tes· seria regido pelas leis emana
.das do cristianismo e quanto á au
toridade moral a que estaria con
fiada. sua guarda, a resposta nos 
é dada por Pio XI na Encíclica. 
"Ubi a1'cano Dei'': - "Ha uma 
instituição capaz ele custodiar a 
santidade do direito das gentes; um 
Instituto que pertence a todas as· 
nações e é a todas superior; está 
dotado de maximâ autoridade e é 

venerado por sua plenitude de ma
gisterio:. - a Igreja de Cristo", 

* * • 

Na· sua essenj)ia, porem, es:oa 
uniã,o dos Estados em um só orga
nismo é de natureza completa
mente diversa da concepção que de 
tal sociedade· sustenta o cosmo poli· 
tismo político. 

"Este cosmopolitismo visa a 
realização de um abstrato e utó
pico "Estado mundial" entendido 
como comunidade de t~dos os· ho
men_s. Semelhante ideal ê acaricia
do, na epoca moderna, pelo uto
pismo de certas ideologias prole
tarias. segundo as quais se acredita 
poder· dar vida mediante a união 
do todos os trabalhadores, a um 
Estado em que cada homem pu
desse ser considerado como cida
dão do universo". 

"Nesta doutrina estâ latente um 
E para o catolico a re:csposta em equivocado conceito de fraterni-

partc já estaria dada, se 80 visasse c1ade que deveria ter como condi-
a implanta<:iio ele uma ordem ten- ção "sine qua · non" de sua reali-
dcnte n promover O bem comum zaçflo um fato C'ontrarlo á natu-
dos povos. reza, isto é. a elhninai;ão de todo~ 

, ,os. i;-raus associ'atlvos int-ermedia
Com efeito, a ideia de .uma soi·-/ :''.fios- entre ~ i.ndivi.duo e a huma-

,;:iedade das na\,Õef! l)ertence a uma. ;nldade ".., 

"A doutrina Cl'istã do direito in
ternacional, . que admite entre. o 
iridividuo e ·a humanidade varia.s· 
formas associativas naturais e in
suprimiveis (Dom us, Urbs, Orbis), 
pode ser considerada como uma 
refutação do citado erro". 

"Entre o nacionalismo isolacio
nista e o utopismo cosmopolita ha 
lugar para· uma doutrina, segundo 
a qual a indeclinavel e fecunda fra
ternidade dos homens se realiza 
não na utopica comunidade polí
tica de todos e cada um dos ho
n1cus, organizados em Estado uni
versal, mas na comunidade de to
dos e cada um dos povos, organi
zados cada um· como 'Estado, se-

. gundo os p_rincipios do direito na
tural." ( Anotações ás mensagens 
de SS. Pio XII sobre os principio:; 
basicos para uma ordem . inten1a
cional - G. Gonella). 

• • • 
Era o que propunha o Santo 

Pacl1·e Bento XV na Encíclica 
''Pacem" de 23 de maio de 1920: -

"Seria de desejar vivamente que 
todos os Estados, afastando mutuoB_ 
receios, se unissem e_m uma unica 
Sociedade, melhor ainda, familia 
dos povos, já para gar3:ntir a pro-

"0 esforço que se exerce sob o 
regime da liberdade ilimitada r 
impotente, porque· vai de encontr· 
aos esforços livres de outros. Da 
nascem penosos conflitos morai! 
decep<;ões e insucessos. Fatigare
mos tanto os cristãos com essa li• 
berdade que os obrigaremos ,a nos 
oferecerem um poder intcrnacionR.I 
cuja disposição scrú tal que pode· 
rá Émglobar as forças de todos 01!1 

Estados do mundo e formar o G,<,. 

vcrno Su_premo." 
Mais ainda: -
"... atrelamos o mundo inteire 

ao nosso carro: - cada qual mim, 
de seu lado · os derradeiros resto;! 
de poder, esforçando-se por derru· 
bar tudo o. que ainda se mantem 
de pé. Todos os Estados sofrerão 
com essas perturbações, pedirão 
calma· e estarão dispostos a tudo 
sacrificar pela paz; mas nós nãc 
lhes daremos a paz, enquanto nâ, 
reconhecerem nosso Governo Su
premo aberta e humildemente·•. 

E qual o estagio final para con
sumação desse atentado? 

"O aumento dos armamentos e 
da policia é um complemento im. 
prescindi\·el do plano que estamo, 
expondo. ·E' preciso que não haja, 
ém todos os Estados, alem de nós, 

·senão 'massas de proletarlos, algun! 

1 

1 
1 pria inclependencia, jâ pa_ra tutelar t'-,ª ordem do consorcio civil". 

mi,J.ioµa1;os que nos sejam dedica• 
dos, policiais e soldados" 

* * * 
I ••• 

Corrida armamentista, Gestapo, 1 
Bm lugar de um organismo in- . O.uepeú, gauleiters e comissarlos 

ternacional funcla1)1entado na lei do p.ovo, o po,·o reduzido a massa 
.. ri:stã em .tudo que .$e refere 'l mecanica á mercê do.s uprofite'urs" 

ju,,tiça e á. caridade, o que. vemo_s,_:-"I· bafejado::;.~ P&J's'' . .fqn; .. ~;.·_,s_ecretas, a. 
llC>rem, ê o lançamento das _bas<'s. ,_Santa Sê'.,_e~lp,fd,á.,.da.:q.N.U., eia 
ele um Super-sEtado totalltario- - · a!gümas coõrãe·nadas ·1mpdrtantes., 
socialista ciue· escravizará. todos ós · ..... · · · Há ··fu'ourios. nà costa.·. 

,, 
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O ~ireito ~a greve 
~ o ~ireito natural 

(Conclusão da S.ª pág.) 

: 11ento ao movimento paredista 
universal. 

o 

6.ª Feira 
QuandQ mais ta.de os poetas 

dcscobriràm o a:õpecto romantica 
da.s n~,-a., industrias. e do opera.
:riaclo. o poeta 11,Ientão · Herwe.irh 
escreveu 'os seguintes versos, que o 
sociaHsi1o iritern;u:;ioniü, má.13' tar
de e qui~;¾, .a.i.P411, lloJe, çomQ "alo
gan '' de._· pr9paganda aproveitou 
por ocasião de toda é quàlquer ei;

pecie de i;reve: 

.. Acoi.:da-te, homem do traballio, 200 MIL cr·uzeiros 
e coi1hcça teu poder; · · 
to<las a.s rodas ficam pat'adas, 
si teu bra<;o for{() o q~zcr." . Distribue -4625 A • 

prem10s e finais_ 
As i;reve:ii- -· são caúsada.s geral

Jnente pelá falta dumà instituitão 
i,ocial que dá açs · P;¾,trões e aos 
opera~ios a oportunid.ide de rlll1!ol
vcr conflltos por uma m.:i.ne1ra. pa
cifica e -harmoniosa. 

Muitas vezes as greves toram 
usadas como ·arma. p91iti~ prln", 
cipalmente as a.ssini ·çhamadas· _ 
"greves i;erais". Acontece então, 
sé,s vezes, que dirigentes babeis, 
mas inescrupu!osol;i, ·aa.s :rv= 1 
a.morf::t.$ se utillza.ll).· da:, greves po~ _.'; 
Utica.s pàra exercer · pressão _sobre· ·t 
a. opiniãó publica. Assim t~m os 
agentes da revolução mundial bol
chevista muitas vezes aproveita.do 
as greves .Para semear discordias 
entre patrões e opera.rios, com o 
fim de a.profundar as dissensões 
enlre as cl_asses sociais. As "greve» 
gerais" são geralmente imorais e 
ilícitas, pois, costumam ser multo 
l)rejudiciais para o bem· comum da 
sociedade. Digo "geralmente", por
que posso imaginar o caso, em que: 
o povo usa contra um regime to-· 
talitario a arma da greve geral pa
ra defender os seus mais altos va
lores e»pirituais como a integri-;" 
da.de da fé ou ;_ liberdad_e do -cult~~ 

Ajude ·seta 

catolico contra as pretensões dum 
mau regime. 

Aqui entramos na apret:lação 
moral das greves. Pois, "a questão 
social não é de ordem puramente 
economica. Nela se acham envol
vidas as normas morais de justiça 
e ele caridade o, em ultima analise, 
o homem com a dignidade de sua 
natureia e a sorte ele seu destino.•: 
( Manifesto do Episcopado Brasi-

leiro). 
o conceito do direito supõe- o da 

pcrsonaliclacl~ humana, pois, so
mente o ente racional pode ser o 
sujeito de um direito. Uma classe, 
-- a não ser que possua persona
lidade moral ou juridic:i - (o que 
comumente não acontece). não tem 
direitos propriamente. ditos. Uma 

marido! 
Os homens de trabalho dizem não cuidar da saude por 

falta de tempo, no entanto muitas vezes, seu sangue carre
gado · de impurezas precisa de um tratamento energico e 
imediato. Seja boa esposa, ajude seu marido a· se tratar! 
Faça-o pi;ocurar o médico, e veja como ele ficai-á outro ho
mem, sadio e robusto, livre das manifestações da doença que 
pode comprometer seus filhos. 

"làlenf_gal 
e llDl auxiliar no tratam., ... .., ud ouuJS. Não perca a ocas1ao, 
principie hoje mesmo o tratamento e verá como ele fica 
forte e decidi9o para o trabalho. 

(N. 147 EC) 

-classe sÓcial não tem nem intelecto, 
n'l\m vontade, e, por conseguinte, 
ni"Lo pode ser po1·tado1·a de qual-
quer especie de direitos; mas oe 
indivíduos que constituem a classe. 
o podem ser, pois. possuem todas 
as faculdades necessaria8. 

'RENTO COSTA 

DR. DURVAL DO· u .. 
VRA1\1ENTO PRADO 

Cllnica de moléstia:; dos olhos 
- Cirurgia 'ocuiar - Collb,: 
Av. lpiranga 1'13 (8.0 andar> 
- Tet.: 4-458: - Res.: ,..,_ 

Angélica 1408 - Tel.: 5-927á-. 

----------------~-----
LER E PROPAGAR-O - ., 
"LEGIONARIO" 

Z:!il. -"-~.,,.,_"-'li __ 
· E' UEVEH U~ TODOS 

OS CATOLlCOS 

coN e Rf canos 
CAPAS E GUARDA 
CHUVAS EM V ARIOS 

PAGAMENTOS 

Plano Vim ar 
em J)restaçõcs suaves 

DE 

Vince, Marqu .. c; & Cia. 
Rua Libero Badaro. 18!! -

7.0 andar - Salas: 68-69 
nL.: 6-:,949 S. PAULO i 

NOVIDADE 

PARA O MÊS DE MAIO 

''Nossa Senhora do SSmo. Sacramento" 
( Meditações para o Mês de Maio } 

do Beato Pectro Julião Eymard 
o titulo diz o conteudo do livro, o qual nos apresenta Ma•_ 
ria em suas relações com Jesus Cristp no SS. Sacramento. 
Relações de Mãe verdadeira: "Maria, da qual nasceu o Cristo, 
que se chama Jesus", que nós adoramos presente debaixo das 

1 
especies · eucarísticas, com sc4 Corpo, Sangue, Alma e Di-
vindade, Relações de Adoradora, de Mãe e Mestra dos Ado
radores. Relações de Medianeira univarsal de todas as graças 
divinas, que da fonte inexgotavel do· Coração Eucarístico de 
Jesus, correm sobre nós! 
Considerações originais, nascidas da inteligcncia e do cora
ção de um Santo! 

NOSSA SENHORA DO SSMO. SACRAMENTO: "Nome novo 
_de uma coisa muito antiga, como se expressava o Beato 
Eymard, apresentando pela primeira vez esta devoção aos 
seus filhos espirituais. 
Eis a devoção que todos os Adoradores do SSmo. Coração Eu
carístico d" Jesus hão de conhecer, estudar e glorificar em 
suas virtudes e obsequias, mormente durante o mês de Maio; 
pois não ó possível ac'orar como convem a Jesus Sacramen
tado sem Maria. Nossa Senhora do SSmo. Sacramento, quo 
no-lo deu, que por primeira adorou e glorificou a SS. Eu
caristia no Cenaculo, e que enfim formou as falanges dos pri
meiros e mais per:·~itos Adorndorcs, os Apos1olos. e os Cris• 
tãos da Igreja nascente. __________ :_-_ .... _-_-_-_-_-_-:_-:_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_--

Indicador Profissional 
O livro encontra-se á· venda na Igreja St;a. Ifigenia, Lgo. 
de Sta. Ifigenia, S. Paulo. 

PREÇO CR.$ 8,00 

tADVOGADOS MÉDICOS 
Dr. Vicente l\felilto 

l'raça da Sé, 23 - 2-º andar 
S~Ja 215. 

Dr. Plinio Corrêa 
de Oliveira 

Rua Quintino Bocaiuva, 176, 3." 
andar - Sala 322 - Tel.: 2-7276 

Dr. Francisco P. Reimão 
, HelJJneister 

Rua S. Bento, 224 - 1.0 andar -
Sala 3 - Tel.: 2-1543 - S. Paulo 

Dr. Carlos Morais · 
de Andrade 

Rua Benjamim Constant, %3 -
4.0 and. - SI 18 - Tel.: 3-1886 

ENGENHEIROS 
Amador Cintra do Predo 

ENGENH:t::nu:r· XRQUJTETO 
'arqultetuta : r~qsa,-·. colegios, 

residencias · cólêtivas 
"-- Lih. Ba.daró~ 641 ·_;_ 5~ ~ulo · 

Dr. Vicente de Paulo 
MelilJo 

CLINICA GERAL 
Consultorio: Rua Aureliano 

Coutinho n.0 109 
Das 13 ás 17 horas 

Dr. Camargo Andrade -
DOENÇAS DE SENHORAS -

PARTOS - OPERAÇÕES 
Da Benef. Portuguesa, da Mater

nidade de S. Paulo 
Cons.: R. Sen. Feijó n.0 205 -
TeJ.: 2-2741 - Das 14 ás 18 h& 

Sabado: Das 10 ás 12 horas. 
Res.: R. Rafael de Barros, 457 -

Tel.: 7-4563 

FRACOS.• 
AtdMICOS 

TOMEM 

8J Dftl Cf@OSDbdl 1 
1'Sl~RA~ 

Grande T 6nleo --- .,, 

Dr. Çe!estino Bourroul 
Rcs.: Lgo. S. Paulo, 8 - Te).: 
2-2622 - Cons.: Rua 7 de Abril 

n.0 235 - Das 2 ás 5 horas 

Dr. Reynaldo Neves 
de Figueiredo 

1 

DO HOSPITAL DAS CLINICAS 
E SANATORIO STA. CATARINA 
CIRURGIA DAS VIAS BILIARES . 

,"%mu:x:xxu:mmnxrxxx:xuxxxnn:xxx xn x xx xxrm• 

/ 

os MELHORES PREÇOS 
E A MELHOR QUALIDADE 

PRESUNTO . e FRIOS VINH0S FINOS. FRUTAS. 
BlSC0UTOS e BOMBONS - G~ER0S ALIMENTtClOS 

EMPóRIO R40NTENEGRO 
RUA AUGUSTA. 1559 (Esq. R. Luiz Coefbo} - Fone t 7-0035 

M_F.Rr~ rc J?IA AVENIDA 
A V. BRJG. LUIZ ANTONIO. 2098 «Em frente à Igreja 

Cons.: R. Marconi, 84 - 3.0 and. 
- Tel.: 4-8717 - Das 14 ás 16 bs. 
Resid.: Av. Pacaembú, 1.044 

Tel.: 5-2625 ~ 
lm11culada Conceição> - l<'one : l-5453 

UNIC06 DISTRIBUIDORES DA 

MANTEIGA "BANDEIRANTE" 

l 

HOMEOPATIA 

da Sórocabana. Dire~r. clinico 1 

do Anibulatorio Bomeopàtieo do ! 
Carm. o·---· eo_ ns.: R. Sen. FeiJo, j 1 
205 - Tel.: 2-0839 - Res.: 8-6471 
- Marcar hora, das 3 ás 6 hoe 

-.- aoln. +.o.t'•6!o....,..,.. • 9_l\O!>ft 

1 ' 

S.""X""'x-x ... x .. , .... x .... , .... , ... ,-, .. ,--x:in:1x1xx1xxxxx_tttXXXXXIIXXtXXXIXXl111J 

Auto-Viação Bragança-São Pamo 
para as suas via:gens de Bragança à Capital ,e vice-versa. Sir 
vam -se dos conforta veis onibu,s da EMPRESA AUTO. 

VIAÇAO BRAGANÇA - o percurso é !cito em ti'ê6 noras 
PARTIDAS DE BRAGANÇA: PARTIDAS DE sAO PAULO 
Dias uteis: 7.00 e 15,15: <lo- Dias uteís: 6.45 e 15,45: ·~ 
mingos e tertados: ·u::, e 18. mtngoÊ e '_feri~dos 6.45 e M,l~_ .. , , 

Ponto em. Bragança: Ponto em ~o PaµlQ ... ·-: · _ 1 
PRAÇA RAUL LEME N.ca 10 BAR ESTRELA - Rua:;'61's.t"4 ·. ! · 

TELEFONI: 109 n. e 630 - TELEFONE '4-h11•5 - · . :-. ·:· .. :····:,,- ·:cJ ------------- ;;----··, ___________ _ 
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~~~~~! 
no povo francês". 

O ilustre milita.r disse bem: não 
disse tudo. Ele poderia ter dito ain
da, que os comunistas franceses fo
r-.un "extremamente nacionalistas" 
s~ depois de ter a Alemanha inva
dido a Russia. Porque antes dis
to colaboraram ativa.mente para 
que os alemães invadissem a Fran
ça. Foi o que toda a imPrensa pu
bli,:.ou naquela OC!k<iião, e o "Le
(f.onarlo" oomentou. 

• * * 
Mas a observação do general C. 

de Lavallade nos interes~a. E' que 
ela n0s mostra que as iru,aniés <lo 
"camarada" Prestes, com seu pro
j{;to torpe de guerrilhas em caso de 
guerra com a URSS, não é caso iso
lado-

E, para falar em Prestes, uma 
Pala~ sobre seu disc_urso: fot tão 
insig:i~ficante a oração que ele pro
teziu no vale do Anhangabau' que 
não lhe di:!penaamas uma palavra 
1equer. 

,., • * 

. E ainda o caso do Iran. Não nos 
1ntê1·essa o vae-e-vem inslpitlo e 
sem dignidade, a que a questão e,,,tá 
sendo submetida na ONU. Sim -
plemente, noticiaremos aqui que o 
sr. SUlta.neh, chefe do governo ira
niano, vai cwm>rindo o "tratMio" 
C<"•ü.l a URSS. e deu ao A.Zerbeldjan 
uma tão ampla autonomia, que eff· 
&a provincia terá uma liberdade· to
da eapeclal para "filiação e adesão 
a pa.rtidos Politico<:J". Em outros 
te.rtllQS, o partido comunista. no 
Azerbeidjan, tão docil a Moscou 
ituanto o do Brasil ou da Fralt<.a. 
Pe>derá fazer lá o que quizer. ou o 
que os partidos nazistas de Dant· 
,vg, dos Suddetos, da Austrla, fa
tiam n01:1 pa.ises <rue dePóis de.s
eraça.ram. 

* • * 
Mais uma vez, tudo isto é, tris-

te, é contuso, e justifica a afinna
ção de que "nestes ultimos cnm 
anOSI uma influencia ins',li()da, sis
&ematlca e implacavel, e muito mais 
perigoso que qualquer ac:ão violE'nta 
:!e fez sentir nas proprias raízes da 
eiviUza<:ãocrlstã. presentemente. <'s· 
te perigoso atlversario julgou estar 
completo o f;J8U trabal!10 de He· 
'P!l.rQ para o ataque geral. Que ne
.nhum aos presente~ teni1a qual-
11uer Ilusão quanto t,s consequen
cia.s e repercussões de çer.,os aco~; 
tecimente>1:1 que hoje Prt:.;enciamos . 

·Fantas1as do "Legie>narlo"? E', pa-
rece .. Mas s§o palavras de Pio xn. 
ti::\ u\t!ma 6a. feira santa, refe
rentes á Italia. Como elas se 
1.plicaro. bem ao mundo inteiro! 

Homenagens á 
de D. Gastão 

Pinto .. 

. 
memoria 
Liberal 

(ConcluRã.o da 1.ª pâ.g.) 

pouco vulgares de intelige1kia e de 
patriota, podendo ser apontado co-
1)10 m<Xielo de civismo numa l'pe>cª 

"' <ic a~tardamcnto de>s caracteres, 
porquanto na e>pcrosidadc sacerdo
t.11 que desenv<>lveu, na sua ciocese 
e nesta c;.pital, se manteve sempre 
afastado de certas oportunidades 
em que houvesse de s:mular esquc
timnto de vêlhas amizades e de an· 
t<.1.·iores atitudes, a;,umi<l<!s e.m fa
i:e de problemas da vida social da 
patria 1::rasileira. 

Na legenda de seu braz:io de ar-
esmapiscopllis deíxe>u 'ele definida 

a sua formação morªl e civiea: 
·" Pro EeQl<'sia e Pa:ri-1 Fi:rnt Ex.i· 
11:1ia". 
· PQr i.~to foi q\1e as homengcns 
pc>stumas de 22 do c<>rrente, deram 
sca ade$ãO destacadas personali<la
cies de nossa sociedade. 
. Foram as seguintes, as solenida
dea em tQme> ela da ta d.o seu nasci· 
inento: 

1) A's 9 he>ras do dia 22 de abril 
cclebr.iç~o d.e missa, por s. Emi
nencia D. Qu-l<>s Carmelo de vas
concelQs Mota. Cardeal-Arcebispo, 
na matri,; de Santa lfigenia (cate
dr~l provisoria); 2) Sessão magna, 
!i.s 20 horas e meia do mesmo dia. 
no auditoria da Esc0la Caetano de 
Campos com o seguinte programa: 

S.) Credo (Pe. Je>sé ).fauricio) 
pelo Coro Azul; b) Abertura pelo 
Revmo. Presi<lente da Comissão 
Ex~utiN; .::) disctirso cm nome do 
Oero panfütano, pelo Revmo. Pa
d,e Lafaiete Alvares; d) Se>netoq, 
ck sua l\ntori:l., pelo desmbarg:idor 
Afonso José de Carvalho; e) "Bc· 
nedictus" (Pe. José Mauricie>) pelo 
.Coro Azul; f) (\i,curso em nome das 
senhoras paulista, pela exma. sra.. 
<l. Carolina Ribeiro: g) pe>esi:ls de
dicadas ao hornenari;eado. pelo con
gregado José da Silva Marret, da 
Congregação Mariana do Cnrato da 
Sé; h) "Qtti Ascendit" (Descarí) 

pero Coro Azul; O á:scuroso, em 
ne>me · âõ Jaicado c'atolico, pelo dr· 
foão.Pap'á:tefr;i. Limongi: j) Cruci
fixus". '(Faur·êt pelo Coro Azul: k) 
eneeiTarnento. por S. Emin~n-'~. 
~~ AA Ç~!Q sJ,e H,,,~· 1 .. 

A.s bases historicas do 
.direito dos catolicos aos 

Santos Lugares 
(Ce>nclusão da Oltima pâ.glna) 

baixo do governo de>s latinos. (18) 

~ > Jug!e, Contantinc,pfo (Éghse 
d<:>) in Lictionn, <!e r!li,ol Çath- t. 
II, P. 2, col. 1335, n. VI e seg. 

8> . Amann JérUNalem etc. 1. e. 
eol. 1001, n. 3. 

9) EPi:;tola Antiochi Monachi ad 
Eustathium, p. G. t. 89, col. 1428; 
Anonym.., De Persica captivitate, 
P. G. t. 76, p. II, col. 3236; Euty
chii, Annales, P. G. t. III, col . 
1083; Móudú.r-ed-Dyi1, Histoire <.ie 
Jérusalem etc., I>aris, 1876, p. 
36-38, t. 

10) Abcrti Aquens!s, Hist. 1. VI, 
p, 489. 

11) wm. Tyr., Hist 'in Recuei! 
des hist des Crois. 0cc. t. I, 1. 
XVIII, c·. 4 e 5, P. 822-25; Vlt.a S. 
stevhanl Regis Hungar!ae, M- G. 
SS. XI, p. 227-35. 

12) Bl'€hier, L'É.ilise et l'Orient 
au Moyen-age. Paris, 1907, c. II, 
p. III, p. 30 Riant; La donatlon de 
Hug~s Marquis de Toscune au S· 
Septi!cre. ParL~., p. 322. 

13) Man1l. Sacr. cone. nov::i, et 
&mPllsS. Coll<>etlo, T. X .. col. 896. 

14) s. Gr"@rli, 1. xnr, epist-
29 e Joon. Din.c. Vita s. Grefolii, 
1. TI, c. 52 in Migne, P: L LXXV, 
t. 110 e 126. col. 829; Greg. vn. 
Ep. II. 31. in P. L t. XII. 

15) wm. Tyr., Hiet. cit, 1. I. 
p. 271. . 

16) De Vague, Les Églises de T. 
S .. Paris. 1883, p. 170 e seg_ 

18) nodu. HiRtoire de.o;; lnstlt 
aan3 1~ royau.me latin de J.éru?a
lem. Paris. 1894 c. VI, 329: Vm
ci>nt f't Abel, Jerusalem, t. IL p. 
220-288. 

SR. aSSINAtUf 
a fim de providenciar
mos, com toda a urgen
cia, reclamações, refor. 
mas e pagamentos, tor
na-se necessario que 
V. s·. nos envie seu no
me e endereço comple. 
to, conforme acha-se 
impresso na margem do 
jornal. 

o primeiro Car~eal 
e 111 nê s 

(Conclusão da 1iltlma pâgina) 

de 1918 a ordenação sacerdtal das 
mãos de Sua Excia. Revma. ó Dis· 
po Henninghaus. Os seus primeiros 
campos de aÇãe> foram Shansicn. 
T.saochowfu, Fansien, Yuctai. D.:· 
qui seguiu para o recolhimento no 
noviciado ~e dois anos na Congre
gação do Verbo Divino em Taikias
chWang-. Completado este, voltou á 
inha do Senhor em Kiasiang e 
Yuetai. 

VIGA RIO APOSTOT.TCO 
1'~ 19.12 foi o d;str.ito de Puo. 

]i. por ontem da Ce>ngTegação da 
Propaganda, separado do Vicariato 
de Yenchowfu. Sua administração 
f !r~ confiada ao Revrno. Padre 
Tim com "Vícarius Delegatus" de
p-('ndente do Vicariato de Yencho· 
wfu. Aos 19 de Dezembro de 1933 
o distrito foi elevado á Prefeitura 
Apostolica; a nomeação do Rev.mo, 
Pe. Tien para Prefeite> Apostolico 
chege>u aos 24 de. Fevereirn de 1934. 
Aos 11 de Julho de 1939 foi noeado 
para Vigario Apostolico. A sua sa• 
gração ep:scopal recebeu-a das 
mãos de Sua Santidade, o Papa Pie> 
X TI n,a c:idetral · de São Pedro em 
Roma festa de Cristo·Rei de 1939. 
l\"aquele momento o Santo Padre 
teve a gt>ntlleza de lhe colocar no 
peito '.l Cn1:1: episcopal, contendo 
preciosa reliquia da Santa Cruz. A 
corrente de>nrada é grata lembr:m
i:a elo falecido Bispo· Anzer, o pr
mriro Vig11ri0 Apostolico de Schnn
tung do Sul· foi o Exmo. Revrno. 
Sr. Bispo Henninghaus quem lha 
doou. 

O Vicariato de Yanghu conta a
iualmC'nte mais de 22,000 católicos; 
trabnlham ali quinze sacerdotes na
c:=nis dos q11ais de>is pertencem á 
Cong-regação do Verho Divino- A 
Cngregaçã da Propaganda escolheu 
(',t:i missão come> c-amp0 ele ativida 
d" nnr:i o Clero secular nacional. 

AM 23 de Dezern~.re> de 1945 S. 
S1ntícfnc{e o Papa Pio XII eonfer;u 
a Sua F.xcia o Bispo Tien a digni· 
clnd<' carrlirinlicia

1 
Assim a Congre• 

t,:içfto missie>nat"ia do Verbo · Divi
no c-rmta entre ~eus filhos o Prl• 
meiro Card~. _ - · 

/ 

AMANHÃ 
da nossa 

• • • 
UllCJO· 

-Com um. dispendio relativamente diminuto 
'a, sua casa pode· ser agora dotada de no-. , 

vos tapetes! Pillias imen~, perf azeudo 
um · estoque . de milhares de exemplares, 
facultam a V. S. a escolha dos tapetes que 
condigam, em todos os. sentidos, com os 
ambientes a que os destine. Obtidos em 
grande escala, · sob condições excecional
mente favoraveis, podemos oferecê-los . , 
durante esta quinzena, por 

PREtOS MUITO · f\ TRf\El\JTFS 
) IAPEUS A MHRO - PASSADEIRAS - CONGOLEUNS 

[ 
íJSil 
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MEMORIAL SOBRE OS SANTOS LUGARES 

As bases históricas ido direito 
dos católicos aos ·Santos Lugares 

Continuamos hoje a publicação 
do "Memorial sobre os Santos Lu
gares", elaborado pel.a Ordem 
l!'ranciscana. 

- II -
Depois dos primeiros nove secu

los, transcorridos asshn no amor e 
no culto comum dos Santuarios, 
realizou-se, por obra dos patriar
cas de Bizancio a triste separaçáó 
da Igreja bizantina da de Roma (7) 

O cisma, émbora limitado, no 
principio, ao patriarcado de Cons
tantinopla teve depois tambem 
suas repe;cussões na Palestina e 
no ·culto dos Santos Lugares (8). 
Com efeito enquanto até então tan_ 
.as nações diferentes se tinham ir
nanado pelo culto dos Santuarlos. 
,ali em diante, entraram a preva
~,cer sobre os elementos orientais, 

,·.3. Terra Santa, os povos da Eu
,.>Pa. que, com o correr dos tem-

Criação da Diocese de 
Petropolis 

V A TI CANO, 18 (AFP Foi 
criada pelo Papa a nova diocese de 
Prtropolis, que será sufaganea cl;t 
arquidiocese do Rio de Janeiro. 

O titular do novo bispado a,in<la 
não foi nomeado. 

pos, assumiram a proteção dos 
Santuarios, em nome de toda. a 

Cristandade. 

~quanto em Constantinopla, do 

lo VII em. diante, se andava 
preparando a divisão religiosa en
tre o oriente e o ocid,ente aconte
ceram na Palestina fatos dolorosos 
a decisivos para os Santos ·Luga
res. Em 614 os persas entravam 
em Jerusa.lem, destruindo quanto 
de cristão tinliam construido o im
perador Constantino e sua mãe S. 
Helena. Expulsos com dificuldade 
os persas, sobrevieram os arabes 
maometanos em 637 que comple
taram a ruina dos edifícios sàcros, 
dispersando os restos das comunt
<lades cristãs. ( 9) 

Ocupação muçulmana signi!icava 
uma revolução decisiva na historia 
dos Santos Lugares, porque, salvo o 
breve periodo das cruzadas, ela 
durou, com algumas va~lações de 
governo, até os nossos dias. Esta
belecia-se assim um novo estado 
juridico nos Santuarios, que não se 
achavam mais sob a dominação do 
Imperto d.o oriente e no meio de 
cristãos, mas sob o domínio e a le
gislação do Islam. . E, alem disso, 
como a conquista tinha sido feita 
C<'ntra o governo de Constantino
pla provocava a dissolução das 
instituições bizantinas e a retirada 

--------------------------------
NOTA INTERNACIONAL 

Os objetivos da Conferência 
1 

dos Chanceleres 
J:Jstá em curso a Cm~ferenc·ia dos Ministros do Extedor 

das quatro g·randes potencias aliadas, tendo como objetivo 
oficial o estabelecimento da paz ffll!ropeia. Não ha, no en
tanto, quem ignore que· é uma conferencia na qual a Russia 
será convidada a por todas suas carta.~ sobre a .mesa, isto 
é, a ewpor francamente quai.~ seus objetivos politicos, quai.~ 
suas reivindicações economi<:as, etc.. Essa decisão de en· 
carar e considerar todas a.~ pe·ndencias entre a Ru.~sia e a., 
potencias ocidentai8 de uma só vez, ao invés de irem en-· ' , frentando uma a uma, 'como estai;a aoontecendo, e 1ima de-
cisão felicissima e constituc, juntamen.te com o fato de te
'l'em escolhido Paris como •Lugar da reunião, bom augurio 
para seu bom êxito. 

Cinco serão as questões principais, ou que, pelo meno.,, 
têm suscitado maiores divergencia.~: a.~ provo.~tas francesas· 
sobre a internacionalização do Ruhr e autonomia da Rena
nia, a recon.strução da Europa, as reivindicações da Yu_qos
lavía sobre a Venezia-Julia, e da Russ·ia sobre bases ital-ia-

. nas no Dodecaneso e na Tripolitania. 
. Do ponto de vista catolico a primeira 1q1.1.-e.~tão deve ser 

julga.da segimdo as normas da justiça. 'Jl.fa.~ como, no caso 
concreto, os antecedentes hfatoricos são muitos e comvlexos, 
torna-se impo.ssü;el, ao menos para nós, dizer qual será a 
melhor solução. Posta a questão em termos ilo maior in
teresse da civilização cristã, poderíamos considerar se ha 
ma.i.q ranta_qem para esta ~ wm.a Alemanha forte, ou uma 
Franf'a forte. Ainda aí, a fJUestão continua nebulosa. pofa 
niío sabrmos se a Alemanha com. ·sua derrota se purificou 
do rspirito do K1lltur-Kampf e do nazfamo, e se a França 
contin,uará.,a caminhar, ou mio, no sentido ele uma -republica 
sociali.qta com um mero rótulo cristão. 

Quanto a medida.s tendentes a sanar a Europa, 'politica 
e economicamente. são as que atraem nosso maior interesse, 
e é .nelas que estão depositacla.~ as maiores esperança.~ da 
l_qreia. pois é lá que ainda se encontram em maior numero 
'M re8quicios da grande, brilhante le catolica civilização me
diei-a 1. 

A questão de Trieste, uma vez (file a Yugoslavia se tor
,sou um pa-ís comunista, é liquida: e-videntemente devemos 
desefar ardentemente que o iponto de 'Vista italiano preva-
· leca no tratado de. paz. . 

do seu clero de todo o terrltorio 
invadido (10}. 1 

Na Palestina nã_o flcou então 1 
mais do que um escasso clero in- · 
digena e algumas comunidades re- · 
ligiosas ocidentais, que foram tole
radas, e pode-se dizer tambem res
peitadas, pelos conquistadores. A 
presença daquela.'! instituições eu
ropeias em J erusalem, como o hos
pital dos amalfitanos a· igreja de 
S. Maria Latina, e d~ alguns ,nos
teiros beneditinos_ e de casas do 
clero secular junto aos Santuarios, 
dão testemunho da permanencia 
ininterrupta dos ocidentais nos 
Santos Lugares (11), 

De resto, o ocidente continuou a 
mandar, apesar do novo estado .de 
coisas, abundantes esmolas em so
corro dos catolicos remanescentes 
na Palestina ( 12), e o proprio pa
triarca de Jerusalem, Jorge, para 
ter um arrimo nas dificuldades que 
os muçulmanos lhe criava·m, não 
s~ dirigia â vizinha Bizancio, mas 
sim ao longinquo ocidente, qu"' 
lhe inspirava mais confiança e lhe 
prestava mais auxilio (13). 

Os Sumos Pontifices, que se tt-. 
nhap1 sempre interessado pelo cul
to dos Sanluarios cristãos, int.en:,1-
ficaram seus esforGos especialmen
te depois que tinham caido sob o 
dominio muçulmano. G 1· ego ri o 
Magno (-1- 604), Leão 111 (-1- 855), 
João VIII·(-[- 882), e de um 
modo todo especial Gregorio VII 
(-J- 1085) ,considera.ram os Santos 
Lugares êomó o objeto principal 
de seu ministerio universal (14 ). 

Ao contrario desse interesse mais 
vivo que o ocidente mostrava pelo.s 
San tuarios da Palestina, nota-se 
um aumento de frieza da parte dos 
bizantinos, tanto que o patriarca de 
Jerusalem, Simeão II, pelos fins do 
seculo X podia dizer, que do lm
perio grego .nõ..o esperava n1ais 
nada (15). 

O fervor dos ocid·entais pelos 
Santos Lugares teve seu pontb cul·
minanté nas cruzadits, que, pron10-
vida,s pelos Pontífices Romanos, 

. foram executadas exclusivamente 
pel_as :riac:ões europeias na ausen
cia e contra a vontade <los bi:1.un-
ti.nos (16) . 

Essas expedições trouxeram ~ 

Palestina grandes massas de catoli. 
co.s: sacerdotes, religiosos e fieh', 
Que reconstruiram os antigos mo
numentos cristãos, com a arte e âs 
expensas do ocidente ( 1 7) • 

Durante o Reino Latino de Je
rusalem estiveram em uso, na sua 
capital e nas provincias ·leis e 
costumes ocidentais: com'o tambem 
foram ocidentais o novo patriarca 
Daimberto e o clero que oficiava 
nos Santuarios. Os orientais que 
tinham acolhido aos cruzados ~orno 
libertadore'l, tinham perto dos San
tos Lugares suas capelas e seus 
altares, vivendo fraternalmente de-

_____ C_C_ontinua na 7.a pag.) 

Entronização do Crucifixo -
no. G. E. "Duque de 

·· Caxias" 
Ontem.: dia 27, teve .1ugar a en

troniZaçao da Imagem de Nosso 
Senhor Joous Cristo Crucificado no 
Grupó Escolar e Jardim da Infan
cia "Duque de G::!,Xias", sito á Av
Tiradentes 755. 

Foi o seguinte o Pr0grama da 
grata solenidade: 

I_ - Celebração do Santo Sa
crificio da Missa, âs 8 horas, t;1a 
Igreja de Nossa Senhora Auxilia
dora - Matriz da Luz. realizando- ' 
se então a Comunhão Pascoal dos 
professores e alun0s; 

II - Benção de Crúcifixo e Fro
cissão conduzindo a imagem que 
foi entronizada; . 

m - Entronização do Crucifixo; 
. IV - Discurso pelo Revmo. 

Snr. Pe. João Pheeney de Camar
go e silva. Diretor Geral do En
sino Religioso; A .ç pretensões -russas á Tripolitania pertencem á cate

goria das loucuras que- só em nossa epoca se encontram. 
Sua finflli<larle é provocar na '1/W8sa •do publico o inteiro 
fle.qc1 cd ito da moral internacional, e a convicção · de (fUe a 
r,n será piai~ mna ~ Q illt~ g8 g ~. 

V - Hino Pontiflcio, poesias 
aluno~ do Grupo Escolar e Jar- i 
dim da Infanc!a: Palavras da de
lega.da do Ensino Religioso. D. 
Adalgisa G1ordano: Hino Naclo· 

,iai. 

O . CARDIAL TOMAZ TIEN 

O Eminentissimo Cardeai Tomaz 
T:en Vigario Apostolico de \'anghku 
é o primeiro Cardiªl da China bem 
como o pr;meiro Purpurado da Con
gregaçã do Verbo Divino. 

DADOS BJOC~.A.FICOS 

A familia Ticn (céu) reside ha 
1i1Uitos anos rm Changtsin, vi1a 
respei:avel do distrito ele Yangk·J, 
n8.- província de Scha:.ntung. O pai 
ele Sua Emcia. cli"amava-se Tien
àai-tiang,' Quando menino, frequen· 
tou a escola oublica local e ne,a re
cebe•1 boa formação classica, so· 
bretudo de literat1:ra chinesa. Colou 
o grau de "Lin-schocng··. que O 1ia. 
b,Jitou para proícssor de chinês 11:is 

mais diversas escolas. 

Ko ano ele 1897 foi chamado para 
proie,;sor cie literatura chinesa no· 
Seminario de 1'110,i. Ali entrou em 
contacto cvm. o cristianismo, aprcn
d<'u a eslL.a.Io e em 1898, ioi bati-
zado pelo Reitor, o Rcvmo. Pe-
Rudolio Picper, que faleceu um 
ano d<'pois. 

A mie de Sua Emcia., natural 
rk Yarnglan foi ~atizada no ano de 
1915. pt':o ]{evmo. Pe. Carlos We:g, 
e recebeu o uome de Maria. 1,-a}e· 
ccu em 1922. 

Quando Sua Emcia. nasceu ao; 
24 de Outubro de 1890 seus . pa.s 

moravam em Ko·Schrnang de 

Yangku. Tinha dez anos ao efetuar 
a sua matricula na escola publica 
d missão., Era e'ntão Reitor o Rer 
mo Pe. Fre'nademetz. Naquela es• 
cola havi3 batizados e não batiza• 
dos; seguia-se O ciclo pelos quatro 
livros classicos de Ssaeschen e mi• 
n:strava·se a doutrina. Eni 1901 o 
Hevmo. Pe. Piepe:i- batizou O m~· 

nino Tien julgando-o suficiente• 
mente instruido na religião No ano 
seguinte recebeu o santo crisma das 
mãos de S. Excia. Revma. Mon· 
senhor João Batisia Anzer, o pri• 
mr1ro Vigatio Apostotic da Schan• 
tuilg do Sul. Em Agosto de 1904 .o 
Rcvmo. Pe. Hcnnmghªus ch:i• 
mou-o para a Escola Apostólica d~ 
Yenchowfu. 

Pouco dep'{is o Revrno. Padr-! 
Hennir.ghaus foi sagrado Bispo e 
nomeado sucesor de S. Ex.eia •. o 
B'spo Anzer. 

Os- profesorcs de latim de Sua 
Emint'ncia foram os Revtnos Pa• 

1 
dre, Teuíer e Zieglcr. Ka filosofia, 
ouviu as prelcçõse do Revtno. Pe. j Cario, W rber. mais tarde Bispo d.e 
Tchowfu; o Revmo. Padre Jorge 

l vVe:g kmpo depois Biep0 T,in;au 
foi se11 mestre d .dogmáti~a (' mxa 
o Revcrendissim 0 Padre .\-fit: 

1 

t ler lecionon liturgia. Como laurel 
. de seu~ brilhantes estuàos recebeu 

corr1; o diácono Dian em 9 de Junho 

<Conclue na '1.ª. pag.) 

Os CongregaUos Marianos Do Brasil 
enviam nova Mensagem ao rapo 

Texto da mensagem que os Congregados Marianos do · 
Bràsil enviaram ao_ Santo Padre Pio XII, por ocasião da 
visita que ll).e fizeram os Cadetes e Aspirantes das Forças 
Armadas, que acompanhavam os Cardiais brasileiros: 

\ 

"Santissimo Padre. 

Aproveitando o ensejo da viagem dos nossos Chefes 
Espirituais, que Vossa' Santidade se dignou ~levar á pur
pura cardinalicia,. ll fazend·o nosso~ portadores os Aspi
rantes e Cadetes brasileiros, entre os quais se encontram 
membros das diferentes Congregações Marianas, os Con
gregados Marianos. do Brasil vem; mais uma vez, aos pés 
de Vossa Santidade para depositar o testemunho de sua 
piedade filial, para . renovar o compromisso de indefecti-

. vel fidelidade e inteira submissão, e para implorar para 
si é suas fl1,milias a, paternal Benção Apostolioa.. 

Rio de Janeiro, 20 de ja.neiro de 1946, . 

na abertura do 2.° Congresso Nacional de 
Diretores das 51 Federações · Marianas. 

(a.) P. JOSE' COELHO DE SOUZA, S. J. 
Diretor da Confederação Nacional das CC. MM." 
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«Ninguem, ó Santíssima Virgem,_ conhece a Deus 
- • 

Dois Personagens que não passa
. ram para a Hitsoria, nem como 
:fracos, nem como acomodaticios: 
dois personagens que talvez se pa
reçazn apenas por sua extraordina
r.la tempera de vontade, porque em 
tudo mais, nascimento, vocação, 
;vida, feitio de intel!gencia, aspira
ções foram dissemelhantes, disse
ram uma mesma frase que no mo
:mento nos vem ú. memoria. Luiz 
::X:IV e o Pe. Antonio Vieira. afir
maram ambos, que a palavra mais 
aificil de se pronunciar ,no vocabu
lario humano é o "não". 

senao por Vós; n1n;guem se salva senão por 
Vósª I 
p O:J 

Mãe de Deus, 
misericórdia, 

~ 

o recebe ·a graça • n1nguem 
por Vós» -senao 

Renovrmos, neste mês de Maio, nossa grande confiança na celeste medianeira de todas as graças 
Estar em desacordo, protestar, 

reagir, é coisa em que só os neu
rastenicos e os originais podem 
achar agrado. O Conselheiro Aca
cio poderia ser um tolo em todos 
os assuntos exceto em sua profun
díssima e 'sensatissima convicção. 
de que o homem só vive de_ modo 
deleitavel, estando em acordo coll) 
todo o mundo. E se o "Legiona
rio" de nenhum modo poderia jun · 
tar o humllde depoimento de sua 
experiencia, á. guisa de confirma 
ção na mesma linha das aflrma
çõe~ oraculares do Pe. Antonio 
:Vieira e do "Roi-Soleil ", pode sem 
pretensão sentar-se ao lado do 
Conselheiro Acacio, na vasta e nu
merosa bancada dos que gostam 
ele concordar. 

E' fato que tem_os frequentado 
muito raramente esta bancada, e 
o.té, é bem verdade que os "habi
tués" dela não nos veem com bons 
olhos. Seja como for, não somo~ 
dos que acham agradavel discor
dar. Dis<iórdamos por ob-rigação de 
con;ciencia. • Mas quanqo encon -
tràmos · algum motivo razoavel de. 
bater. p<tÍmas e concordai-,· fazemo-
lo "de gra;nd. coêui": . . , . , .. 

· Hoje, podemos permitir-nos este 
raro prazer. Cosemos dele. 

Os leitores terão entendido que 
:nos referimos ao fechamento do 
jogo, pelo gover:10 federal. E' 
uma medida de bom senso e de 
limpeza que tardava a vir. De ha 

"Foi uma N'velação eximia 
dos niisterios da caridade de 
Cristo quando, morrendo, legou 
irna :i\Ii"te ao discípulo João pe 
lo testamento mernoravel: Ecce 
filius tu11s! SPgnndo o senso 
rla Igre:ia, ~risto designou <>m 
,Toão o genero humano, prin -
ripalmente aqueles que lhe ade 
l'irão na fé. Neste sentido diz 
Ranto Anselmo de Canterbury '. 
,. o que ronvinha mais do que 
Yós, 6 Virgem, fostes a l\Iãe 
rlnqueles. cujo Pai e Irmão se 
rlignou S{'r Cr·isto? !" De cora 
f'i'ío magnanimo ela tomou so
bre si munus tão singular, e 
rxerceu-o, uma vez consagrada 
no cenaculo, sob o auspido do 
cén .. J{r naquele tempo as pri -
miria1, das gentes cristãs per-
ceheram S{lll auxilio admiravel 
pela ,santi{lncle de seu exemplo. 
pelo conse1110 de . s\Ja consola--. 

· multo 'a consc!encia religiosa do 
pai11, ~encionada aliâs no decreto 
govemamental, vem reclamando u 
,'.techamento do jogo. Basta lembra". 
ft Pastoral Coletiva do Episcopado 
Paulista que teve tão geral reper-
imssão ~m todo o paí!j_. 

: C:ão e pela eficacia d~ Slras ~b
tas orações. Em verda:de; Maria 
JT\OStrou-se como Mãe da Igreja 
e Mestra e Rainha dos Aposto
l~s. aos quais comunicou do te
souro dos oraculos divinos que 
''conservava em. seu· coração''. 
E' indiscritivel a amplitude de 
sua atuação e de seu poder, de
pois de sua assunção á gloria 
celeste. junto de seu Filho, se
gundo a dignidade e cla1·idade 
de seus meritos. Pois, desde 
aquele dia, começou, ~unrlo 
os desig-nios divinos. a vigiar :1 

TgreJa de tal maneira e a favo
recer-nos tiío maternalmente 

A VIRÓEM COM SEU DIVINO FILHO 
· Imaginamos pois o jubilo que ha 

(Conclue na 2." pâg.) 
com suas graças e seu patroci
nio, que, dotada de qu:,i_'se imen· 

Pastoral Coletiva do Episcopado Francês 
Defesa da Pessoa Humana - Direitos da Pessoa Humana -.A Familia 

Os Direitos da Familia - A Sociedade Civil e o Estado · 
A revista "CriterLo" publicou 

recentemente uma pastoral coletiva 
do Episcopado Franccs sobre a si
tuação politica socia.1 de seu pais. 

Dada a alta importanci.a da Fran 
ça na vida religiosa e social da 
Cristandade, 0 docume:ito em ques
tão, será por certo, dos que mar
cam epoca na historia das ideias, 

, do seculo XX. 
Assim. passamos a dar um resu

mo do importante documento. 

INTRODUÇAO 

Nos momentos cm que se vai ela
borar a nova constituição a nós in
cumbe o dever de fazer ouvir a 
voz da Igreja. Certamente não para 
intervir oum dominio. que não nos 
corresponde: quanto aHnge aos pro-

NOMERO AVULSO 

CR.$ 0,40 

blemas ela mera técnica politica 
vinculados ás instituições• e ás as
seµ1bleas parlamentaria5, . ás rela
ções dos diversos poderes (politi
ticos) entre si, a Igreja nada tem 
que dizer. Ela tem respeito dema
c:ado pela lib('rdade que confere a 
cada nação o direito de escolher as 
formas politicas as estruturas eco
,:iomicas que lhe parecem com!;.inar 
mais com o genio peculiar de Sf!US 

povo e o gsau de civilização alcan
çado. Porem nas presentes circuns
tancia, temos o dever de falar por 
2 motivo5 principais: 

1. - A lei constituci0nal em ela
boração terá sobre a vida religio
sa dos francezes repercussões a.inda 
mais poderosas e duradouras que 
as leis ordinari::s-

2. J Ta:ito, ou mais _do que as 
leis orclinarias as constituiçõe·s su
põem e afirmam uma filosofia com
pleta da vicia humana, do$ direitos 
e dos deveres do homem e de seu 
dstino. 
A França encontra.se numa hora 
decisiva. 2 concepções disputam en 
tre si o mundo: Na concepção ma
terialista - e a coocepção espiri
tualista do cristianismo. O que es
tá em jogo na transformação atual 

é a civilização cristã. So!;.rc as ruí
nas das instituições passadas e para 
o estabelecimento de instituições no
vas,- a França é chamada para es
colher e:itrc o neopaganismo das 
doutrinas materialistas e o5 princi
p'os daquela civilização cristã err. 
cuja clefrza das nações aliadas com
bateram e conquistaram a vitoria. 

Uo momento em que diversas 
doutrinas propõem suas soluções 
para o ressurgimento da patria, a 
nós parecia neressario recordar a 
doutrina da Igreja e, sem preten
d<'r de impô-la áqucles que não par
ticiparam da -:iossa fé, achamos, 
q11e ela projeta sobre o~ graves pro. 
blemas da hora presente uma luz 
pod?rosa capaz de ilumiC>ar todos 
o~ franceses. que conosco reconhe
cc-m os princípios da lei natural e 
estão decc-didos a conv<'rter a un:
dacle ,acional numa realidade, 
DF.FESA DA PESSOA HUMANA 

E' problema fu.:idamenta.J parei 
um estado regular as relações en. 
tre O individuo e sociedade. 

Nest<' assunto, ha dois erros a ,._ 
vi'ar: O individualismo e o totali
tarismo. 

De direho natural, o estado é so
(Continua na 7.a. pag.) 

' 
so poder, se tornou a àdminis-
tra:dora daquelas . graças que 
clerivam do misterio da Rêden
~ão do genero humano para to
dos os tempos, do.· mesmo mo
do que foi auxiliadora da_ obra 
redentor:1. Por isso, as almas 
cl'istãs sentem-se docemente 
a traídas por M:1ria, como por 
impulso nativo, e comunicam-
lhe, confiantes, suas intençõe& 
e · obrp,s, suas angustias e ale
grias, recomendando-se /a. si 
proprio e todo o seu como fi

lhos em sua bondade. Todas as 
nações e todos os ritos lhe con
cederam então insignes titulos, 
sancionados pelo sufragio dos 
secu1os. Entre muitos, desta
cnm-se os seguintes: Nossa Se 
nhora, Nossa Medianeira '(S. 
Bernardo Y, Repàradora do orl)e 

·terrestre· (S. Tarasius), Dia-
pensadora da divina graça 
(Officium graecorum). E com0 

fl fé é a base e o fundamento 
<'las graças divinas, pe-Ia qual o 
homem cl1ega á perfeição sobre. 
nntnral para a vida eterna. 
exalta--i:;e, com direito, que pa 
rn oMer e r11]tivar a fé, desdo 
hra uma misteriosa ação aque 
ln q11e deu á luz o Autor dn 
fé. aquela que foi chamada "be: 
mnventurada" por sua fé: 
"Ninguem, 6 Santíssima~ .. co-

nhece a Deus senão por Vós. 
nin~u~m se salva .senão por 
Vós·;.6 Mãe de Deus; nü1guem 
receb~ 'a graça por misericordia 
senão por Vós". (São Germano 
de Constantinopla). B podemos 
afirmar que .é devido princi
palmente a _sua. guia e proteção 
que se propagaram tão0 rapida, 
mente a sabedoria e a~ insti-
tuiçõe$ do Evangelho pela in-

. trodução da nova ordem de 
· justiça e paz entre todos os po

vos, apesar de imensas dificul
<:lades e asperezas. São Cirik 
de Alexandria externou, como
vi do~-. o mesmo pensamento na 
oraç~p ~"1.linte: "Por Vós, (6 
Màrijl), os Apostolos pregaram. 
a salvação aos gentios; por 
Vós, a cruz preciosissima foi 
exalüida e adorada em todo o 

. orbe;:·por Vós afugentam-se 01!1 

demonfos e reconduz-~.,,~ .!11h 
mem aó céu; por Vós, oohver-~ 
tem--se todas as creatura.s de
tidas pelo erro dos . idolos ao 
conhecimento da . verdade; por 
Vós, obtiveram os fieis o santo 
l1atismo e fundaram-se igreja& 
por toda a parte entre os geo.. 
tios". 

"Por sua solicitude conti-· 
nua", como diz o mesmo Dou 
tor da Igreja em seu panegi.ri 
co, "Maria é o centro da fé or 
todoxa, afim de que a fé ca.to
liea entre os povos se mante-. 
nha inie,:,<JTa, perdu.re e vigore". 
Prova-o por muitos e conheci
dissimos exemplos a historia -
provam-no· igualmente'· os mila
gr~. Em temP<?s re lugàres em 
que a fé enfraquecia devido1 ao 
indiferentismo, ou· se lamenta
va o perigo da· i,:>este · dos. erros, 
mostrou seu auxilio e s,1a be-

• nignidade a grande. Virgem:". 

Ós 

'(Leão XIII - Enciclfoa 

"Adiutricem populi") 

Missionários· Francisca,, 
nos -~a Nova Guiné 

Os Missionarios o. F. M. dl 
Nova Guiné estão todos na ilha 
de Celebes, em Makassar. ~ 
residencias de Ternate e· Fak
fah foram provavelmente des
truidas. O Superior da Missão, 
Frei Saturnino van Egmond fi
cou cego por causa da foIU 0 . 

Na 4.a página 

Pastoral do Exmo. 
Revmo. Sr. Bispo de 

Bragança 

------------1 
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iil,e dominar a esta. hora. nosso vc
:a,erando Episcopado, yeudo atendi
.~ pelo governo ,uma relyinclicação 
!ltue formulou em tempos,· com wn 
:vigor que relembra as mais ar
'1entel3 Pa.stoi-ais do DQn1 Vital. .. 

" Devemos ainda aplaudir outr'l 
~esto do governo. :F'oi a diligencia 
;realizada contra a suspeitíssima 
.. União Geral Eslava", e a declara
:çã.o do sr. ministro da Justiça de 
que esUl. sendo elaborado um ~la
JM) metodico, de' debelação do co
~unismo. 

Neste como e1n outros assuntos, 
deelaramos sem meias palavras o 
nosso pensamento . .Acha1uos que o 
io(>munismo deve ser combatido 
pelas _autoridades, e que seus adeP
ws nao têm direito á liberdad'i' d.'! 
pensamento. E achamo-lo como 
ea.tollcos, isto é, porque entende· 
~os que a. Igreja. Catollca: nos 

· !&)briga a. p.ensa.r assim. 
Com efeito, no Syllubus a Igreja 

~lldenou a proposição de que se 
deve dar aos adeptos de doutrinas 
perniciosas a liberdade de as divul
gar. Ora, o comunismo é uma 
do~rina perniciosa, diz a mesma 
,Igreja. Logo, coucluimos como ca
toticos: não se deve reconhecer ªº"' 
!Comunistas o clireilo de prol):4;ar 
jlUas doutrinas. 

Ha qualquer coisa de wais sim
t~ -e ~ ~1 

1 

.• -· ... 

• [·E G I O N A R I O: 

Conlradicão 
" ' .. Se, prijmulgada a Constítuição, contini:iar 

cm nossas leis a monstruosa JH'eferenci:1 da 
múlhcr deshonesta á mulher honesta para cfei· 
to de promoção no funcionalismo publico, terc· 
mos pelo menos o consolo - precioso para os 
qul' prezam a tranquilidade di• concienc•a - <le 
não arcar com :i ~enor cumplicida.§le ness1\ 
grande pt>eado coletivo, Por menor que seja 
a parcela de nossa responsabilidade cm ·delibe• 
raçÕP!i d1~ tal monta, não quereríamos ler sobre 
nós o pesar de haver cruzado os bracos diante 
de tal situação. Já tr;tamos do a.ssunto, e vol
tamos hoje a falar cl< •. Havemos de examinar 
a questão em todos os· seus aspectos, pára dri• 
xar absolutamente claro que· nnssa legislação 
está errad:t. e urecisa ser reformada. 

* * * 
O grande argumento que se tem dado, em 

favor desta infame prefercncia, é que o Brasil 
precisa de braços. Assim, o que lhe interessa, 
é povoar o solo. E, como a capacidade JH'Odu· 
tiva do filho ilegítimo não é menor que a do 
filho lt>gitimo, t.anto faz á economia nacional, 
que os filhos procedam de justas nupcias, ou 
não. São b1·asileiros, e está tudo dito. Posto 
esie fato, o Estado não tem interesse em dis· 
tjug·uir, entre suas funcionarias, os motivos on 
condições em que lhes sobreveiu a maternida-

. de. E, port.anto, para efeito de promoção, não 
deve a lei tomar em consideração antecedentes 
l'JOra.is que de ne_nhum modo se relacionam 
com o interesse do urgente povoamento do solo. 

Toda esta argumentação pode ser recebida 
de dois modos. Para uns, ela chocará. Pare· 
ecrã a estes retrogrados, que não se pode tra
tar um país precisamente como se trata um 
haras, e que a multiplicação de um povo não 
pode ~r vist~ do angulo exclusivamente finan· 
ceiro com que se cogita da ;natalidade em um 
rebanho. Para todos os po~tas e reacionarios, 
que ainda não se conformaram com a inteira 

·, equiparação do homem ao animal, parecerá es· 
tranho que os aspectos morais relacionados com 
a natalidade humana sejam-de tal maneira sa
crificados em favor do interesse economico. Ou
tros, pelo contrario, acharão a argumentação 
J>erfeitamente natural. Quando muito, com
pletarão o argumento economico, com algumas 
considerações de cara.ter militar. Preéisamos de 
soldados. Não está demo~trado one a retran• 
ca da metralhadora seja menos eficaz nas mãos 
tfi)S filhos ilegitin1os, que ·na dos filhos legiti· 
mos. E, assim, não ha motivo para preferir 
nas fill'iras os filhos de justas nupcias, aos ou• 
tros. São todos soldados. E, desde uue a fun
cionaria dá soldados ao Brasil, desde que esses 
soldados, tanto uns como outros, derramem no 
campo de batalha o seu sangue, pouco importa 
ao Estado saber quais os antecedentes que cer
caram a vinda desses soldados ao mundo. Pelo 
que realmente a lei deve promover indiferente-

, mente toda e qualquer mãe funcionaria. 
Confessamos que· nosso lugar, como dl' cos· 

tume, está entre os "retrogrados", "reaciona.
rios", etc. etc. Parece-nos simplesmente incon
cebivel que, na apreciação dos var~ós aspectos 
do problema, o lado moral seja tão completa.: 
mente ignorado. Mas os argumentos desta na· 
tureza se tornaram, hoje, absolutamente incom
preensiveis para certas mentalidades. Se as 
queremos impressionar, devemos argum·entar 

., com cifras ~e di'nh.eiro, ou estaiisficas militares. 
· ,Fora dai, nao conh!lcem nem log1ca, nem sabe

doria, nem acerto. Vamos, pois. ao terreno em 
que eles mesmos se· situam. 

* * * 
Não percebem os partidarios desta lei que 

pura e simplesmente, eles sé colocam entre os 
mais irredutiveis adversa.rios do instituto fami· 
liar, c~m o argumento que desenvolvem. E que, 
a ser Justo seu ponto de vista. não só o Estado 
deve realmente abstrair da legitimidade do nas· 

* PLíNIO CORR~A 

cimento mas pode ir mais longe, e extinguir a 
11ropria familia. 

Raciocinemos. Qual o fim da familia? Seu 
;im primario e essencial é a perpetuação do ge
ncro humano, a conservação c educação da. 
prole. Ora, diz S. Tomaz, as coisas são boas na 
medida em que realizam seu fim. Se a fami
lia é a unica modalidade de ~e assegurar a pe1·
J>etuação conveniente do genero humano, ela. 
.se justifica. Mas se o genero humano pode per-
1wtuar·se convenientPmcnte sem a familia; se, 
abolida. com11lctamcntc em uma sociedade a fa• 
milia, a humanidacle continua a crescer e mul
ti))licar-sc tão bem, ou a.inda melhor, é forçoso 
n\conheccr que a familia, ou ))reenche mal o 
seu fim e deve desaparecer, ou não é ncccssaria 
para seu fim e 1>ode desaparecer. Em um caso 
ou outro, a familia deixa de ser a base perpe
tua, neccssaria, inviolavcl, da socipdaclc huma· 
na, para ficar 1·cduzida á catego1·ia de coisa 
superfina ou mesmo contraproducente. 
. Se, pois, o Estado brasileiro reconhece que a 
familia é o fundamento da sociPdade; e• que 
,•ste fundamento só tem a conveniente solidez 
mediante a indissolul.Jilidacle do vinculo conju
gal, é bem evidente que ,~le ha de reputar nm 
mal gravissimo, Qtte a instituição familiar des
a1>areça. ' Porque as coisas aue não têm mais 
base estão fadadas á m01·te. E se a base ua 
sociedade bra.silPim é a familia. eliminada' ·esta 
estará eliininaclo ,o J>roprio Brasil. 

'l'udo isto parece bem claro, bem solido, ab
solutamente incliscutivel. E agora- pergunta· 
mos: dP que modo pode desaparecer a familia? 
Só por dl'creto? Não. Os juristas ensinam que 
uma lei, ou se revoga por outra lei, ou pelo des
uso. A familia pode cair em dt•suso. O aban· 
dono g-radual da instituição familiar, a multi
plicação de nascimentos extra-familiares, pode 
·acabar por se tornar regra geral. E a familia, 
a base da sociedade brasileira, no dia em que 
isto se der terá desaparecido, não por um de
creto arrancado á viva força pelos comunistas, 
mas pela erosão subrepticia, cliariu, surda, a 
que a terão submetido os maus costumes. Não 
basta, para manter a familia, uma boa lcgis· 
lação. Não é só dr boas leis, mas de bons cos
tu1úes, que vive a familia. Se o Estado quer 
salvar a familia da ruina. e com isto salvar-se 
a si proprio, ele eleve combater com .,umo cui
dado os maus costumes. 

Ora, no que consiste o mau costunw, em ma
tt•ria como esta·? Precisamente em realizar fo
ra do casamento, fora da fan1ilia, aquela fun· 
ção que só dentro da familia, por meio do casa
mento, pode ser rpalizada. Perpetuar a .especie 
humana fora da familia, é ao pé da letra cons
J>frar contra a sociedade e o Estado. 

Em suma, ou a familia pode e Quicá até de
Ve ser extinta pelo Estado; ou o Estado deve 
combater os náscimentos ilegitimos. 

O que faz o Estado brasileiro? Afirma de 
nm lado que a familia não pode nem deve ser 
extinta; até afirma que deve ser protegida; e 
dá prden•ncia, na promoção do serviço publi-í 
co, aos que conspiraram contra ela. ... 

* ,. * 
E vamos agora á natalidade. Se a familia 

é o unico instituto que assegura á natalidade 
todns as condições de progresso necessarias, é 
claro que o Estado deve combater severamente 
a natalidade t'xtra-familiar. Por aut'? Porque 
a natalidade extra-familiar debilita a familia 

. e, debilitando a familia, destrói as condiçõt~ 
necessarias par~ termos uma prole vigorosa, 
numerosa e sadia. 

Ou isto é verdade, ou a familia não é ncccs
saria á natalidade e pode ser supressa. 

De oncle se sPgue que, afirmar de um lado a. 
necessidade da familia, e do outro esperar da 
natalidade ilegítima o povoamento do Brasil é 
pura e ~i1;1plesn:iente prccipitir-se no abismo 'da 
contrad1çao mais chocante. 

DE OLIVEIRA * 

, .Mas, perguntar-se-á., somos dos~ 
illae aeha.m que a questão social ê 

111na quei.,tão de pata õe cava.lo? 
,J:>;istiJigo. A questão social ê antes 
!lie tudo uma. que1,tão religiosa, que 
ee resolve com oracão, jejum,· boas 
ebra.s, apostolado. A questão so
jlia.1 ê ta.mbem • • • uma questão so
~I. e com-o tal se resolve c<>m a 
justiça e a eariclade extirpando 
abusos e apoiando as' legitimns rei- •xzXtX ittXI Xi'.IZ.X X-JlltXXX-XIZXXm:x:tXX . . 

?if:ª~S€ê- ~ . e a 1 oli"êO=sm ....... 
aista níi.o ê a questão :wclal, A .i 

.-estão comunista e1rra-se na exis- Co.rnprern exclusivamente suas · ,. e seus h ºd 
tenci.a. !le exploradores protissio- M 1º1ª s presentes Ilêl con t!Cl a 
ae'ls, ou iãeologos em fermenta· i t: J O A L H A R f A · 
çâ.o. qne J>TOOU1·= euwcnenar = .. · ,.. CASA e·, STR . ~ 
;. =:::::;~1,7.t;,~; l ~ . . · A O 'ã~ 
ps e exploradores, dever!!: conse· 4 ~ RUA 15 DE NOVEMBRO QFJCJNAS cm-lo o emprego sereno m~ .mas- f ~ N.o ZI : : : : : : Onicos coneessionárlOe doa AFA• 

1 

.ao, do poder estatal. · 1 ,.. (Esquina da Ru. Ancbieta) . , : : : PROPRIAS : : : · MADOS relógios "ELE(."TRA" S 
, • • • · J t&xxxxxxxxxxu;xxu.:x mx, xxxxxxxxx:nx-i:mx ,rm:o:::;mx.t:x.:u:n.tn ... :.cr:1;:......,..;...u ....... x:::'lJ:' 

=~~i? J~I~t:l{§:{~ ~.' festa tit.ular ~a C. M,do Colégio S. luiz ;~;;)~t·i.~,~~; e:: 
o trab::i.lhador. Com isto mostra o R~ves~iu-se <.~. gran,le brllho a slanos ela e. M.. 

11 
- Hino das Congregações 

. _ ' sessao lltero-mus1cal que a e M- 5 1 te Mari<>.nas, canto com orquestra. 
poder publico, que na.o confia sú <ie Nossa Senhora do Dom ·con- - n rmezzo. Mascagni. solo A orque<"tra da Congregação, 
na pata de cav:i.~o, nem que desej,.1, selho fez realizar no dia 27 pp.,. a·s ;de violino com orquestra; Mir.uet-0 composta exclusivamente de con-

- · e:m fá- Mozart. solo de clanneta d a.penas a proteçao dos interesses 2,().15 hora-s, no salão de Ato~ do grl'ga os pertencentes a uma das 
patronais. Sem duvida, est,:s inte- Colegio São Luiz. em honra de sua com orqueStra · , três secções da Congregação, re- ' 
reases têm uma larga margem em Padroeira. A sc1enidade obedeceu 6 - Alocução - por Mario La- gi<ln. .pelo Revmo. Pe. Walter Mi-
que são tão Jeg!tlmos quanto º" ao seguinte programa: ranje!ra Mendonc:a da Secç-ão dos rlaux. S. J., deu uma magnifica 
elos operurios. :.\-Ias o a:overno de- ! 1 - Hino á N- S- do Bom Conse~- Colegiui~ da C. M. • amostra de seu desenvolvimento e t' - J 7 N d - preparo técnico. · 
~ velar por todos; e especialmente hn, canto acompanhado pela or- - as azas a cn.nc:ao. Men-
pelos · necessitados. Assim a questra. clelssolm\ solo de flaúta com or-

, 
2 

d - que~ra; Romance op. 50, BN•tho- LER E PROPAGAR O 
;a,qulsição de um lar proprlo para - sau ~çao - por Luiz _Fran- ven, solo de violino com orqu'!stra. g .. G • • opera.rio. medida altamente pre- l ça, da secçao dos Intelectuais. 8 - Alocução - pelo Dr Ma.uri-
~lli~ada"··pela santa Sê, sõ pode 3 - .Hino do Apo.stolado ·da Ora-1 cio Levy Jr., da Secção dos Inte-
flonstltufr um titnlo de honl'a para ção. Pe, Gabriel Leal S. J., pela kctuais da e. M-. 
• pol!Uca e lig1slação, social no or

4
qU!!S.traA.l ,.. La t.i · 9 - Preludio op. 1, Walter R. 

_ _. • - oclll! .. o - por mar - Le!t 1 d ! · __.J, .,_ Na.varro, da· Silc"-~ "= Qina- e s0 o e Pano com orquestra ..., ...., ...... (la. audição): Dansa antiga., I>us-
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E' DEVER DE TODOS 
· OS OA'l:Q.~lC~Ui 

ô pa.stor protesta.o.te, que 1.am.: 
bem é medico, Flanúnio Favero, ~ 
c:·eveu pelas colúnas da Folha da. 
Manhã algum.as considerações de 
ide do clinico cm face da Religião. 
Para o articulista, o medico abso
lutamente nã.o deve utilizar-~ 
<le sua ascendencia ~ra tw-.er . 
com que o doente aceit,e a as
sistencia religiosa. ,Apenas, dev~. 
avi<,,ar a famil.la, quanüo julgar que 

· 1.d as.sistencia já se torna lle(;es.sa
:ria. Uma excepção só eXiste, em 
~u.e o medico pode dirigir-se ao 
,uoente acerca <ie assuntos religio· 
s0s: quan<lo ambos são reconheci
au.me.nte da mesma religião. 

Ora, não é preci,,au1enre esta. a 
atlLuue que úeve te1· o mectic<,> CAW• 

· lico. N aturàlmente, <.>bservaua · a 
prutlencla que se impõe em assun
to tão delicado, o me.uico ca,ótico 
ceve fazer o que e8tiver ao seu al
cance 1jara que o üoente morra re
conciliado com Deus. Não ha 11e• 

· nl,úm mal em que, para isso, em
pregue a sua ascenaenciu, cte.,;o.., que 
. ·r,uo haJa coação nem perigo ue 
·simulaçao. Ao contrario do que ui4 
o pastor l<'laminio l?avero, e~'t[l.., 
c.t:a.. coisas estâo muito longe ct,:i 
con~t!tuir con.sequenc:ias nec-~ssa· 
1ias d-o uso da ascendencia. Nin· 
guem ignora. a força intrinsec'.i de 
convicção que· ha · na a.scen<1enc1a 
ir.:oral. E se tantt,s a empregam 

· p:,.ra desviar OE> bons, não ha mal 
em ,que tambem seja e(;llprega.cta 
dos. 

Esta. atitude errada, porem. ~ ~ 
p:,ra bem encaminhar os u·ansvia· 
consequencia. das ba.se8 Leologicas 

·de ·que pru'tiu o referido pastor, e 
que expoz no artigo citado.· para 
ek, a Religião é uma da.s ncceSPi·• 
ondc!S fundamentais do espirito \n•
:i;.ano, como a alimenta~ao n I 
para o corpo. A pessoa privadn ct, 
senso religl0so seria a5sim como al 
c-aem privado de vista ou d{! ou, 
1,ido, de ::i.lgum dOf~ sentidos corpo 
ra!s. Por is"º· o pastor não a.cre
dita na existencia de pessoa~ abso
lv.tam&1te irreligiO©.s; o sentido re
ligioso sempre ·exit>tirá, no fundo d~ 
ca,1a 'um, ainda que tolhtao, atro
fia-do e de!Sfig·uraclo. Derenvolvenda 
a sua ana.logla. o pastor se refere 
a povos que. por apego C. tr,,dir,ão 
Si! alimentam pe{or do c:ue pO<liam 
faze-lo, recusando-se a muclar pa, 
ra melhor a sua dieta. Isto ev:den• 
temente. é uma alw;fu> ao CafolicL.~· 
mo do provo brasileiro. Entretanto, 
a diferença é muit-0 .n::wor elo que 
afirma o pasator. N1í.o se trata aP<'
naQ de se alimentar melhor ou 
pior. trnt::i-se ele se er,tar cert" ou 
errado. de viver ou de morrer. 

Os modernistas é que peru-ivam 
como o pastor. vendo na ReligHío 
um,, n<'Cesf'idarle Intima do hONcm. 
Antes ª"" mod<>rni•tas. já 0,s jan
senl~t.~s f'n.~inaram cme. tendo o 
h,,mPm perdido a sa.tísf'\()iio que 
encontr:wa em Deus. ~la contem
pla<"fio dn i>si>f'ncia r'ivina. comec:ott 
a procurar sua ;:ati:sfac:ão nas col
": s ,•xternas. dai result(!ndn o ileo
re<rramento da. natureza. humana. 
pela pe-..rl<t do centro de gravtdade 
õiv!no. Estes enos,, porem, já fornrn 
condenados. Não PC trata de ter Nt 
não ter s'l.ti~fnrão. ma.,; sim de 
"amnr. s<'rv,r e lóu\rar a neus nes , 
te rnt,r,'1n". l 0 to não se faz s{'gun
do as incllnacá(,s de cada 11m. ma.ti 
conf"rmP Deu,. o revelou positiva, 
mente. rlentro rla Igreja oue Jesi.., 
CrJgto fundou, fora da qual não b1 
salvação. -------------·· 
lfamenagem em L

. • 
.1meu-: 

ao Revmo. Pe. Milton 
Santana 

Realizou-se no dia 24 -p. p e •1 
Limeira uma homenagem ao· R,'l 
mo. Pe. Milton santana, por oca-. 
s!ã,o de seu aniversario. A Ra.dio 
Educadora de Limeira (P. R. J. 
5) get.ttilmente ce.ieu 15 minutos de 
:seu programa para irradiar oo dis
cursos e numeroa de arte que cons
tou a refe.rtda homen:tiem .. A par
te musical esteve a c..9.rgo d~ c:-ôro 
õe São Sebastião, acompanhado pe
la sra. Balduina de Arruda Serra, 
ao piano; e pelo sr. Qsvaldo San
tos, ao violino. Usaram da palavra 
o prof. JOSé Marcil!ano da Co,;ta a 
o sr. Pe9:ioto, os qua.is foram muito 
~plaudidos. 
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São Pauló, õ de Maio i!e 1946 

o terror 
• ! 

moscovita 
Pe. Arlindo Vieira,, S. J .. 

"~igo de Deus e dos homeo5 
~sceralmente anj..crístão. odeia o 
comunismo a verdaucira lgre,.ia de 
Jesus Cristo que é hoj1 1 unica fôr
Ça que ll-w: faz oposi.-ão formijl e 
contra a qual ele irá despedaçar.se 
como o nazismo que ero apenas, uma 
rnOGa!idade, do totalit::ri,mo _,_ovi
ético-

••• 
A pretensa trZnsformaçã.o oPC· 

hda no comunismo seu espírito 
de tolerancía a quasi proteção que 
cJe tem dipcns~o ultimamente á 
r-clígião é a maior bale]« dos tempos 
l]ue correm. Amilo,c, t oportuni5ta 
poderá êle _POr algun~ trmpo fingir 
cornplaçenc1a para com a:; religiões 
falsas que de um modo ou de outro 
favorecem seus planos de subversão 
universal: jama;s, porem. há de to
lt!rar a lg:-cja Cito':ca que O vem 
combatendo desde que ele surgiu 
CO!;.w t:ma peste da ht?manidactc e 
nem deixará de o combater até pros 
ta.lo por terra, <lan<lo-í-i:;c sorte ic!cn 
tica a de todos is i11imigos de Deus. 

As. n~~icias vcicu!ªda, ultimamen 
te pcio Osserv:ito ... ,~ Ro1n2no '', sem 
:P,re stguro E'rn su:t..-, !nf0rn1a("Õ~~s 
bcm __ c~'; as explicitas declarações 
ele P10 Xd não dcixaw a menor du· 
vida sob_r~ a ten::z persigi:içã0 qu~ 
? comunismo vem movc:::do á Igrc
Ja cm toc:i.s as regiões que caíram 
sob suas g:.:irras rruéis. 

0s polonescs r-ato!icos <lc rito 
grego anexado; á u: R. S. s. pe. 
la linha Curzon sofrem uma cons
tan~e e sistemáil-:a 1~<':·scguição da 
p:irte dos bolchevistas, que querem 
for,:a·los a repudiar a I,;rcja e a a
!:r3çar o ci,ma. O cisma, ramo á:·i
do c0rtado do tronco virentc da ver. 
<ladeira Igreja, não amc-::!ronta o co
munismo q1.?e faci!memc o submPteu 
a seus caprichos. /', mesma tolera:1· 
eia mostra o cot11.'.·11ismn para com 
?-e; s<'i'as r,:-otcc;la:1tc~ <lns E'-~adc~s 
JH Jt'cos. Vo'.ta.s~. porem, fu:·io,o 
c-r:t··a 1 ,·~rcfr!•L•i:;1 ~r:'."rej:? q11r- '1~·(·
p11g-na clcst?midamente 0 , <l:reito5 
de Deus e dos h,·mens. 

••• 
E' por esse motivo i:],1e acah;im 

<:le ser dcportadcs ;1:.ra o interior 
eia Russi:l. o· arce:.'ispo cato!ico de 
Lwow, o bispo catolico cl,e Stan:s:a
Iawow e seu,; rc•spP-.tivos coadju
torrs. A mesma sc,·te t~ve ~~ikoiav 
Czanireki, visitador apostolic0 d~s 
cato!icos de rito bizant:no. 

O:·ganizaram os rnssos um "Co
mité pro-união da lg"e1a gre'."O ca 
tol:ca cem a Igr?j:i orto !oxª russ.:. 

1 Tre3 sacerdote-; apos latas ci, e· 
fiam o movimente. 

Há m<'scs o c:cro g1·cco.catc,lico 
enviou a lfolotov uma nota na qua, 
pro'estava contra a i.,risão elos bis
pos, contra a pcr,~gui,ão odiosa 
e a indigna propaganda cismática, 

Acaba de promulgar O Santo Pa
àd Pio XII uma cncic'.ica sobre a 
pcrs<>guição relig'osa na Rnti-nia, 
hoje Ucraina 0,riental. ahsorvi<lª 
pelo imperialismo sovictieo. 

Prudente como é, não iria o papa 
expor ~cus filhos ao furor dos mais 
cn,arnica<los ;nin1i,ros ela Igreja 
t ca civiiização rr:stã. se não csti
,•c-sse absolutamente certo do qne 
a f'rma va. PodC·se nrcst:mir <Jl.lC' 

antes de ter de::11nciado ao m•1~do 
a pcrfidia sovit~l ica, tenha o ~«n'0 

Padre esgotado todos os recursos 
<liplomaticos. a fim de: mover os 
russos a desistir de seu 5 ndandos 
propositos. 

As afirmações do Papa são cate• 
goricas- Referindo.se aos rutcnos 
assim se exprime Sua santidade: 
.. Com grande pesar nos i,ntciramos 
de que nessa, regiões recentemen
te oc:1pad,a pelos russos, nossos 
q11cridos filhos r.,tcnos se vê·em a
t, ibuladoso por grave ansiedád~ 
cm consequencia C:e sua h:aldadc á 
Sé<le Apostolica. Procura.se por 
todos s m"))s di,stancia-los do seio 
<la M adrc lgrcja a fim cl-c qne se 
trnam a indpicnte sociedade de dis
s;dentes contra sua vontade e eon. 
tra sua concicncia no que diz rcs· 
peito ao s<'u mais ,agrado oficio." 

,. ,. .. 
Denuncia o Papa a violação da 

Carta do Atlantico qtic condena 
qua,Jqucr Juta contra a religião, De
c:ara o Pontífice que suas cspcran. 
ças foram frustadas e faz um ape
lo á justiça de Deus. Dirige em se
guida palavras de conforto aos bis. 
po5 e fiéis "tão amargamente opri
midos" pelo furor di.a!Jólico dos sem 
Deus 

Estimula·os a agir energicamen. 
te contra as artimanhas dos oprcs
sc-tcs da 5 conscieneias. Parece até 
que estamos na ímincncias de vo!. 
lar aos tempos primitivos da Igreja. 

Surge o comunismo feroz, mais 
pcrvcr:;c e ma.is satanico. que. o pa
ganismo do, primeiros sé~tilos. A 
exortação final do Papa lembra, 
as <'pistolas de São Paulo ás comu
nidades cristãs virulentamente com
bat':bs pelos judeus renitentes. 

II aja vis ta este trecho: "Exor
tamo-vos a manterdes nestas horas 
de luta, firmeza e constancia em 
vossa fé- Continuai a sustentar o 
fraco e a combater a vacila,:io. Fa. 
7ei o possível para que os cfrntPs 
CJ''~ estiverem sob vossa direção 
11ão nrgnrm nem desertem a Cristo 
e a '"ª T'"reja. tanto suhjcti\'a como 
mo ohirtivamcntc. Ponde a d?sco
hcrto o, artiíicios d0s que prome
tem um mnnd;ino de conforto e 
maidr klicidadc nesta vi:Ja. 1fos. 
t,·;, i. como minist,o de Deus. pa
C'irncia rm m~in das útribuiçõc.s cm 
meio c],1 pobrcsa e elas desgraças 
:\fn'1rai-\'os castos e ch'.·ios <le ca
r:darle. tcntdo cm conta a justic:a. 
t·1n 1

0 nns (1Ías pró~pcros ·como a<l
\'crsos." Fst imula a todos os fiéis 
a cvr-(,r a propr;a vida em defesa 
ela :t,_ Ai ntá o com11nismo cm to. 
<1.1 a -:.!?a pC'rvcr~irladc- .c'J0svr11da,lo 
çv·-: n1h0~ d:i-= na~ões cristã,. pelas 
st:n,·,·ma a11toridade eh fo:rria. At<-11 
cr,-, 01 . dcspót iro. o bokhev:smo s6 
po·1erá prdndicar a· cansa da paz. 
c0m0 tr= rc'to ;,té hoje. Sofrendo 
l'l11é1 a~·i;;i'··s:'ín t!)Ó, 0~1tra, as gran
des n;acÕ"s drmocratins hão d? 
c-omnrcen,J,.,. n·,e nenhum pntcndi
mcnto é pr-ê,ivcl com os pt-rvcrsos 
id:n;f!OS ,lr Deus e ,J;i huma:1idade 
O comun;,rr>o será com',ati,io ·cO:n u 

rnrsmo furor com nuc o foi 
i;J O na7ismn. e o totalitárismo de 
Sta'.in tci-~ a mcsm;i sodr n11c cO\l· 
hc ao totaFtarismn é!r Hitler. 

* ,. ,. 

Dc-11s. nos altos J,llizos de s11a 
s;ihcrJo,·ia. ,e compraz em confundir 
o 0rg-1dho humano. 

'o sr. Maringhela em Jundiaí 
Pe. Adalberto de Paula Nunes, S. D. S. 

O sr. Maringhcla. deputado do 
P:,rt.idc, Cc,m,.1111,,ta nn Brasi!. es. 
teve <'m Jundia!. A passagem do 
<'nviado do sr. carlos Prestes -rwr 
e,;ta cidane estava vincuJa,1a a um 
comicio promovido pelos seus "ca
maranas''. locais. 

A noticia insolita nesse CQJ)li· 
cio sw·giu da noite para o dia e 
veio surpreender a populaGão ci
tadina e operaria. Sorrateiramente. 
distribuiram.sc boletin<; convirtanrto 
o povo para um comício, sem es-
pecificar seu carater polit.ico ou 
<l,.,11•rinario. O povo. porem. bem 
sabia ao que se· tratava. n5.o só 
porque as caka-das am'.lnhr-c 0 rnm 
borrartas. num "ºt.ilo cnmct:Rristica
mcnte "vermelho", como tamb!'m 
por fi?:urar o nome do sr. Ma· 
ringhela, sobcjnmente conh2ci,co 
e-ntre os mais ativos da bancada 
co seu partido. 

Tudo nesse comicio era revoltan· 
te e feria os sentimentos religio
s<>S dos habitantes de Jundia1, o 
local designado pa.ra o reunião da
ta do mês e a hi>ra rla "rlhC'\11...,dra" 
do sr. deputado corounist.a. O lo
ca.l foi a :i,ra~ o--,venuulor Pedro 
de Tole,do, istoé , a pra.:a da ma
t?"i::, b&m em frente dessa mesnrn 
igreja.matriz ·de ,T\lnnia.í, onde <"' 
comunista.ti :--m,:;.creveram, irreveren · 
tc~~te;. a,.J~ e · o ma.rle.lo, por 

çcasião do seu primeiro comlcio. 
O -dia "~colhido fci justamente o 

_sabado imediatamente anterior á 
abertura das solcnida.dCA da sema
na Santa, ao domingo de Ramos; a 
hora marcada para o falatório do 
sr. Maringhela veio coincidir com 
a afluencia dos fiéis, que procura· 
ra.m a igreja·matriz nas prür.eiras 
horas da noite desse sabaclo para 
a~si.,tir ás diversas cerimonias pre
paratorias á Semana Santa, que se 
iniciaria no dia seguinte. 

Deixando tudo isto de lado. que 
não dt•ixa de ser greve, e magonu, 
bem de perto. os sentimentos reli
i;klsoR eh> povo cawÍic'o e crbt.áo 
cesta cidade, qual foi a men .. a.ge:m 
que o sr. Maringhela trouxe do
se\] ch€fe para dizer ao pc,vo de 
Jnr.t!_;::1.í? Quais fora:'11 ,,;, suas a!ir
maçoes durante as int2rminave;1s 
i,ora,, que passou na trfouna? C'oi
sa dif1cil ue ,..e iizer r,,.i.m sim
ples artigo de jornal. .O deputado 
ct•munista discorreu sob;·e todos os 
prob!rma~ e t,wlc-~ "S assuato-, pos· 
~ive1:: 11i1rn d~~ ,n2xo ,JF patavras 
que cau=ní pasmo e aomlrw;ão. 
Da. conver~a barat.11 i~ ,101~ "ca
ma.radas'', qne. numa. fila de pão, 
~,- i:!surg('m con,ra e; i;acJ<>iro- pas
~ou loqc a<:1~ prohlrnn, mais trans
cendentaw; da, Aesimbléia C.:onsti-
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A .CRUZ 

resdc qu0 Jesus Cristo 
Na,~o Senhor quis nos remir e 
s::i,J ;;;,.r pela cruz, o instrumento 
d8 suplicio mais odiado e amal
diçoado prlos antigos tornou-se 
objeto de amor e cie adoração. 
~e~ dias do. comemoração da 

A, cruz· e o 
sinal da cruz 

frês cruzes: Uina na trQn
te, para que Deus nos livre dos 
m"l.us pênsamcntos. Uma na 
bo~a., para que Deus, nos livre 
das más palavras. Uma no pei~ 
to, para que Deus nos livre d~ 
má-<- obras. que nascem . do co~ 
ração. E, finalmente, a grande 
cru,.: com as pala".ras: cm nome 
do fadre e do Filho e do Espi-PaiYâo e morte de nosso Salva-

c'or a Igreja cant2 a Santa Cruz. Celebra o 
triunfo do madeiro Jt>grado. no qual se realizou 
a 0bra ê.e nossa sa'.·ração. Que tocante e impo
nente a cerimopia da adoração da Cruz na sex 
ta-feira santa. Eis o lenho da cruz, diz o Sa• 
cerdote oficiante, lcc1}-,o do qual pendeu a salva• 
ção do mundo. E o côro repete: Venite, adorc
mm; -:- Vinde, adoremos. E a multidão se pros
tra em adoração ante· a cruz sacróssanta. 

A liturgia iln,.~1 fssionante da sexta-feira 
santa convida-no< a amar ,e adorar a Santa 
Cruz. E' a grandE d~\·oção do ci:istão. · A mais 
antiga e 'a mais vcneravel dentre as nossas de
voções· catolicas. V:m1 ela do Calvaria e dos 
Apostolas que como E:10 PaulQ prégavam à Cruz 
de Jesus Cristo e a loucura divina da Cruz con
tra a falsa e perigosa sabedoria do mundo. A · 
cruz é nossa mestra nossa escola, nossa vida. 
1'J'ingucm vive sem ela. Tornou·se nccessaria 
pna a .salvação. s; alguem quiser me seguir, 
disse Jesus, tome a ma cruz de cada dia e me 
acompanhe. Notai bem: a cruz de cada d.ia. 
F toc'os os dias não te mos alguma cruz por pe· 
auena que seja par;i a levar? Não nos escan
dalizemos do sofrimento. A cruz deve nos acom
panhar sempre na •i<1a até o triunfo do ceu e 
da eternidade. 

O SINAL DA CRUZ 

O sinal ela cruz é o sinal do cristão. Não é 
o qu_c aprendemos nc, catecismo? 

Porque indica ci, prlnclpals mistérios _ de 
nossa Fé e nos lernl:1 a a cruz em que morreu 
nosso divino Redcn\:,i. E' o distintivo do cris
tão uma profissão d't' Fé. Os mártires o faziam 
afrontando a mort;::, por _Jesus Cristo e muito 
cristão envergonhadc; hoje se csc0nde, medroso 
e chei0 de respeito lJ.umano quando seria mis
ter mostrar a sua Fé por um sinal da cruz. Fa·. 
camas o sinal da c!'11z ao despertar e antes de 
nof deitarmos pa!'2. o repouso. E', uma bela 
prece. Saudamos n j,eus un<' e trino e pedimos 
torças e proteção. 1vJuita gente nem repara o 
q~ie diz, pelo sí-:taJ da santa cruz livrai-nos 
D1·uf Nosso Senho: dos nc.ssos· inimigos. Etn 
nome do Padre e 60 Filho e do Espirito_ Santo. 
Uma oração, um ato de Fé, um pedido da pro
tccão divina. 

rito Santo. Eis o si!lal da cruz. Simples e subli· 
me. Não é uma si1:.1ples formalidade devota e 
ritual como pensam alguns. E' uma verdadeira 
oração. Façamos o~m este _sinal da cruz, tão 

c..csprezado pelos imi,ios e tão amado pelos ver
dadeiros discípulos d:: Jesus Cristo. 

Santa Bernad~tlc,, na gruta de Massablete·, 
ante a Virgem da aparição, fazia o sinal da eruz. 
Os assistentes ficaY:i,m tão comovidos, a ponto 
de exclamarem: - {',;mo é admiravel o sinal .da 
cruz de Bcrnadette! Vê-se que a Santissima Vir, 

gPm lhe .ensina a rc:t:i.r. 

Procuremos fazer o sinal da Redenção sobre _ 
nós com muita fé e evitemos esta pressa .que re
duz o sinal tão santo e santüicador a uma sim· 
ples garatuge devota Pelo modô como fazem o 
sinal da cruz, dizia Mons. Gaume, o ilustrado 
autor da obra "Sina.1 da Cruz", seria melhor que 
o não fizessem. E' ,:I" tal modo feito que desa.fia 
ao mais habil explic;\dor de hieroglifos. 

Hoje, ou não se, faz ou se faz mal feito o 
sinal da cruz. Mui;;a. gente precisaria voltar ao 
Catecismo, para qu" lhe ensinassem de nMo o 
sinal da cruz. Na lgreja primitiva, os primei
ros cristãos, atestam os Santos Padres, faziam o 

sinal da cruz e faziam:-no bem. Era uma pre· 
cé, um, sinal que d~tinguia os filhos do Kvan· 
gelho e marcava a fronte dos discípulos d~ Cristo 
Em todas as circunstancias. 

Escreveu TertuEano: A cada movimento, 2 

cada passo, ao vestir, ao calçar, ao entrar e· sai1 
di casa, -ao lavarem i;-e, ao assentarem-se á. mesa, 
ao se deitarem· e levantarem-se, qualquer. que 
fosse o ato que praticassem ÓS cristãos, sempre 

o marcavam pelo sinal da eruz feito na fronte. 
Ordinariamente, faziam o sinal da. eruz com o 
polegar sobre a frot'te. 

Eis como é antigo e vencravel o uso do sinal 
da cruz. Imitemos rÃossos irmãos da primitiva, 
Igreja, e veneremos demos mais valor a este 
grande tesouro e j10sso distintivo, o sinal da 
cruz. 

* Mo n s. ASCANIO BRANDÃO 

idnte. Es;a passagem brusca t.al
vt.~~ tf"nha a 1Sua cxpli.::.·::1.,~ã0: 1-.ó &s-
i :m teria ocasii\o azRcta para· :lP~a
bafar seu coração contr,t o dem,ta
co Pe. Arruda Camara. Os comu
nistas jam:'l;s no 1,,r fb esquecer-se 
àa nitvde va:-cna é' pat:-,otica <io 
Sacerdote pernambuc:i.no quan. 
ao os desmasca,·;,u em plena As· 
,-Pn·bléia. a com,-,car ,10 seu r,roprio 
chefe. No ent.endPr· curto e !'ir1i
c ulo ,1,-, s:·. M11rinrrJwla. · o pr. A:· 
ru,la Camara é um tran,-,fugn -lo 
,('U partiGo. E acrc~r.rnLcu a.mela 
rnm 1 winr pntona··:b,) (ie 'vrY,>,: 
" .. . e pio, ainda: t.r::insfmrn. da 
sua. propria rt'ligíiío ", E enfi-ôll lo· 
ro no preble:na. reliqí<>sn. E repe

tiu o mesmo e$tribilho, dito e re-

dito cm todos Os comicios. afir
mado e reafirmado cm todas a.s 
<·ntrevistas e eecrito c,m todcs os 
artigos: "Meus ca_maradas e ami
gos, o comunbmo não persegue ne
nhuma mligião, nenhuma ~loso· 
fia. Temos camara,ctas ateistas. es-

, piritualistas, teosofistas, catoU-
cos, budistas, po,sitlvlstas, Pfl'tes-
tantes etc .. '' sempre a mf>sma 
lt-n~a-l0nga. Assim tambem fala
vam os comunista~ e,,panhoi5 antes 
,1ri rcvoludio vermelha de 1937. 
Mas. a 5 igreia3 foràm .-aquc&dlls. 
queimadas 011 de..struidas; milha· 
r<>s <ie 11:idr~~- e 1·dlr:io:;oe barbai'a-
111rnte ass~i;s!na.dos ê e,panc.ados; 
111ill'"l'ec dr cat<:>llcos fuzilado;;, E' 
e() ler ·..,5 estatisticas l E a per~e-

/ 

_,. 

guição que atualmente os comunis• 
Las estão 1evando a cabo nas re
giões européias que gemem 1:,-ob o 
tacão moscovita, desde Stéttin at6 
Trieste! "A cortina de aço", na 
expressão de Churchill, encobre 
ao mundo civilizado a.s chacinas, as: 
,.rbitrari-eciadea, as perseguicões, 
etc. Para o Conclave de Roma, poi: 
c;ue o cardial ,da Hungria não en~ 
controu a mesma :facilidade de li
berdade que os outroo cardlais, sob 
dominio aliado, tiveram em Oll
tras regiões afim de atenderem e 

· convite do chefe su:,remo da crt;~ · 
t. .dade? ' 

Como eií,o ingenu0s certos católiot 
cor. a.creditando r..e.s;sa,. ~- Mo 
mwlis~. 



t E tT'tfN1fR ro --------------------------- -
Carta Pastor ai (ntroniza~a a imagem ~e Jesus Cristo P. U. de Nossa Se· 

n h o r a do SSmo. 
.s a e r a m e n t o ordenando preces em favor ,do Brasil 

Dom José Mauricio. da Rttclt~:;/\por Grz.~ 
de Deus e' da Santa Sé, Bispo, d.e Bragança. 

Ao Nosso Muito Reverendo Clero, etc .. 
(Continuação) 

Semelhante é o sentir do notavel homem publico, ·o ilustre es
ta,fü;La :nglês, ex-ministro Winston ()hltrchill. Comentando o i>.1· 
pressionante discurso por S. Excia. pronunciado, ha três dia"', em 
Fulton, nos EsLados Unidos, assim se e,xpressa o jornal "New Yül"f 
Herald Tribune": "Churchill parece dizer com perfeita clareza qu'b 
a Russia é hoje üma ameaça comparavel ao que foi o nazismo, ha 
uma decadà; ameaça que apenas podná ser enfrentada por uma 
cEmonstração de força como Churchill pediu em vão certa vez con
tra a Alemanha". Ao mesmo proposito, o jornal "Evening News" 
fal o seguinte comentaria: "Nenhum outro homem tem mais di
reito de ser ouvido sobre esse determinado assunai, que é a salva
guarda da liberdade e da civilização, comprada ultimamente por 
elevaé.o preço com o sangue valente de milhões de homens". ' 

Juízos tão autorizados, emitidos de tão alto, não precisam de 
confirmação. 

Não julgam'.Js superfluo, ent_retanto, pela clareza de suas ex· 
pressões, pormos aqui o seguinte trecho do artigo "A ocupação russa 
nos paises do Oriente Europeu", do jornalista patricio sr. Assis Cha
teàubriand, no jornal "Diario de São Paulo", de 23 do mês findo: 
.. O que os russos por força da ocupação temperaria dos países que 
foram forçados a fazer a guerra ao lado do Eixo, estão perpetranC:o 
agora na Europa enche de apreensões os círculos políticos britani· 
cos. · E' de tal modo agressivo, como orientação e métodos nazistas, ' 
o esforço slavo para desnacionalizar e explorar os paises ocupados, 
que não se atina bem qual dós dominadores será pior, si o nazista, 
qu~ se foi, ou o russo, que veiu substitui-lo. (Os grifos são nossos). 

Igualados inteiramente.nazistas e comunistas. 
Tomemos uma amostra do programa por ambos adotado· com 

relação ao mais palpitante problema do mundo cristão, e de maxi- '.1 

mo interesse para os paises, que como o nosso, são produto da civi• 
iização cristã, civilização que dizem querer defender, e que, ou de
tenderão contra o comunismo, ou desaparecerão. 

Na circular secreta de 2 de dezen:.oro de 1935, dirigida a seus 
camaradas, e agora divulgaC:a pela imp;:ensa, assim fala o sr. Luiz 
Carlos Prestes, ora rearticuladg na alta investidura de senador da 
Republica: ··vou rearticular tudo sob r,ovas formas - diz ele - e 
asseguro que, quando voltar á cena,. representarei melhor o meu 
papel. Nossos fieis camaradas qué' tenham pacicncia. A parte 
mais solida de minha articulação está perfeita e eu ainda não a 
empenhei. Quando fizer, eu abalarei, o Estado em seus alicerces e 
tcpito aqui a frase celebre de Verlin: Nesse dia, ou o Brasil será 
iiosso, ou c-cixará de existir". 

Ora um dos mais solidas alicerces das nações cristãs, do Brasil, 
:e .a. familia, devendo estar, como realmente está, dentro da logi.ca 
;e finalidade comunistas, sua desorganização, que, infelizmente pro
~ride .' assustadoramente á vista de quem o queira ver. 

Desdobrado em todas as suas varias partes, é como se segue o 
programa destruidor da familia, segundo colh0mos de um estudo 
aobre o assunto: 

Negação da familia pela união livre. 
Laicização da familia pela união meramente civil. 
Profanação da familia pelo sacrilegio. 
Ruptura da familia pelo divorcio. 
Mutilação da familia pela esterilidade voluntaria. 
Díspersão da familia pela vida fora do lar. 
Desunião da familia pelas divergencias de idéias e costumes. 
Ruína da familia pelo luxo e mau governo da casa. 
Decomposição e.a familia pela má educação dos filhos. 
Programa verdadeiramente diabolico, está ele sendo executado 

Jn~egralmente, aceitando-o e defendendo-o até quem se diz catolico. 
Com efeito, outrora nem -os unidos só pelo contrato civil, con

cubinarios certamente, mas acobertados pelo manto das leis huma
nas, tinham acesso nos lares brasileiros, dos quais eles mesmos, hu
l'Jlilhados em virtude. de seu triste estado, se afastavam. 

Hoje, simples amasiacos, sem amparo legal de qualquer nature
za, sendo ás vezes adulteros, pois casados legitimamente com uns,· 
:não obstante isso, cohabitam com outros, vivem de mistura com os 
casais, verdadeiros, até catolicos, passiveis, no caso, de penas 
canonicas. 

. E .o que ,mais é, já estão levando seu desplante até solenizarem 
eom festas o _ato de mancebia. 

E' a destruição lenta da Patria pela destruição de seu mais so
Jido alicerce, que é a familia, destruições para as quais concorrem 
os mesmos catolicos que emprestam sua solidariedac:e a atos des· 
agregadores dos laços da familia legitima. 

(Continua) 

Semana Eucarística ~m ltaporanga, 

·Diocese 0 de Sorocaba 
Itaporanga, nas margens do rio 

ltararré e rio Verde, ocupa nos ul
timo,, ::inos na vida religiosa mais 
(' mais um lugar saliente. I)eS<!e a 
chegada ,1os incansaveis padres 
C':trreienses. sob a direção do rev
ir.o. Pe. Vigario, D. Atanázio, 
desenvolveu-se notavelmente a re
ligiosidade e a vida social da cida
de. O moskiro aos nossos padres, 
eon,.truico com al+,a arte pelos ir
mãos leigOs cisterciense!!, sauda já 
de longe do alto do morro o visi
tante, dando a cidade uma nota 
distintiva de progress0 religioso e 
civil, que devemos a iniciativa dos 
ll"5SOs padr')s em c00peração har
moniosa com as autoridades muni
cipais. Só Deus conhece os esforços 
fos cinco sacerdotes e nove irmãos 
kigos,. Foi tuna idéia muito rcliz 
chamar na semana santa o Mis· 
slonario franciscano, frei Juliano 
Lauer, de Dourados, .Mato Grosso, 
para pregar uma semana EUcaris
lloca. que com as suas praticas ~e 
c,riginali<lade interessante sabia 
atrair o povo de forma que a M~
tr.z eé. encontrou cada vez malS 
repleta e s<>bretudo a mesa da san
.~. rmtmnhil-0 cana ver.. mais fre

, 111~ntai!a . . 4tnt.ent.e,l eram as sole-
ldda,dffl ... ~..- em boa 1:ar

' ,-1& - .,. _,.,,_ Uturg1cas 
·f1 Cllla r-t,w..., - oor exernnlo a 

,í 

solenidade funebrc em sufragio 
dos finados da paroquia e o encer
ramento da semana santa na Pas· 
coa. O resultado mostrou que o en
tusiasmo não era fogo ,de palha, 
pois 96,5% dos habitantes da cída~ 
de receberam a pascoa e muitos co
niungaram varias vezes. Nós. os 
paroquianos, agr-adecemo8 aos Pa
dres Cistercienses pelo fato de ha
verem chamado este Padre. orador 
aacro de alta formaçã.o. Mais do 
que nunca sentimos a falta de sa
cerdotes tarnbem na ncsp paroquia 
tão extensa, que está administra
da admiravelmente pelos zelosos fi
lhos de São Bernardo- Oxala que. 
Deus mandaase a vocação no cora
ção de muitos meninos a se jedi
carem ao sacerdocio no M0steiro 
de Santa Cruz em Itaporanga. Os 
Padres Cistercienses começaram 
agora uma escola apostolica para 
favorecer a vocação sacerdotal. 
Rezamos com muito fervor que 
Deus lhes mande meninos heroicos 
para abraçar a cruz de Jesus Cris
to na ordem de São Bernardo se
ja como sacerdotes seja como ir
n:ãos leigos. Felicit9.mos a todas as 
r<troquias que tiverem a feliciclade 
de ouvir as praticas de uma sema
na eucaristlca pregada pelo Rev~ 
mo. l<'rei .Juliano 

J. :Y-

· Crucifica~o no Grupo f scolat . e 
Jar~im ~a Infância "Duque ~e CaXiaf 'c~rilemorando·se . a 13 M cor• 

rcnk a fa.éta liturgica· de sua Ti• 
tularp-a Pia união de Nossa Senho• 
ra do s,smo. Sacramento . fará ce• 
lebrar, n0s dias 10, 11 e 12 de Maio. 
r>.a Igreja de Santa Ifigenia, um 
tríduo' preparatorio. 

COMO TRA~~CORREU A CERIMONIA 
GIOSA' REALIZADA ONTEM NAQUELE 

BELECIMENTO DE ENSINO 

RELI. 
ESTA- Durante o triduo e no dia da. 

fa,sta haverá, ás 20 horas, nesSa 
ig1:eja, reza do terço, ladainha e 
sermão, recepção de novos a.ss0<0 
ciados, ,finalizando as cerimonias 
da noite com benção solene do San• 
tfssimo Sacramento. 

Realizou-se a 27 de abril pp., no 
Grupo Escolar e Jardim da Infan
cia "Duque de Caxias", â avenida 
Tiradentes n.0 755, a entronizaçã:> 
solene da imagem de J csus Cruci
ficado. 

A essa cerimonia religiosa com
pareceram· representantes dos sra. 
Interventor Federal, presidente d:> 
Conselho Administrativo, Secreta
rio da Educa<;ão, .comandante geral 
<la !<'orça Policial, Delegacia de 
l~nsino da Capit,Ll, inJ,l>Ctor do 
Ensino Religioso da Arquidi,Jcese, 
oficiais da Força Polic~al, muitas 
familias de alunos e representante 
da Legião Brasileira de Asslstcncia . 

A solenidade teve inicio ás 8 
horas, com celebração de missa na 
Igreja de Nossa Senhora Auxilia
dora, Matriz da Luz, oficiada pelo 
Revm·o. Padre Lellis, com comu
nhão pascoal de professores e alu
nos .. 

. . Após' a missa; ·.foi bento o Cru
. cifixo, levado em proc_issão atê o 
edificio daquele estabelecimento de 
ensino. 

No patio interno, festivamente 
ornamentado, formaram todos os 
alunos, que entoaram o Hino Pon
tificio. 

Falou, após, o Padre Lellis, ex
plicando âs crianças a significação 
daquela entrnnizaçiio, - ao entra
rem na e~cola e passar pela ima
ge111, diariamente, OH 1neninos e 
meninas deveriam fitar a Santa. 
In1agem, e, nos seus corações, !a
zerem o voto de serem bons cida-

. dãos, como o foi Jesus Cristo. 
Ao ser colocada a Imagem no 

seu trono todos os alunos prorrom
peram ~m aclamações a Jesuié! 
Cristo, agitando bandeirinhas .na
cionais. Um grupo de alunas, co
briu de pctalas de flores a Imagem 
Crucificada. 

A seguir, var!os alunos e alunas 
declamaram peças alusivas á. ceri
monia, sendo todos muito aplaudl

·dos pela assistencia. 
Falaram ainda referindo-se ao 

ato, transcendendia e oportunidade 
dos ensinamentos do Mestre Deus, 
a professora Adalgisa Giordano, 
delegadn do Ensino Religioso na
quele grupo e o padre Calazàns, 
inspetor de Ensino, ambos tambem 
muito aplaudidos. 

O Hino Nacional, cantado pela 
assistencla encerrou aquela soleni
dade clvic~-religiosa. 

Foi servido, depois, no refeltorlo 
daciue!c estabelecimento escolar, 
um lanche aos convidados e alunos. 

Foran1 as seguintes as palavras 
pronunciadas pela professora Adal~ 
gisa Giordar.o, delegada do E1,_nslno 
neligioso naquele estabelecimento, 
por ocasião do auspicioso aconteci
mento: 

Exmo. Sr. Representante do In· 
terventor Federal Excelentissimas 
Autoridádes ClvÍs e Militares, 
Rvmo. Sr. Inspetor do Ensino Re
ligioi;;o, Sr. Vigarlo, Sra. Diretora, 
Corpo Docente, Senhoras, Senho· 
res crianças: 

Úuitas solenidàdes já se têm 
realizado nesta casa de educação. 
A de hoje, porem, a todas se so
brepõe. Muitas festas civicas fize
ram vibrar de entusiasmo os cora
ções dos nossos pequeninos. Seus 
olhos deslumbrados contemplaram 
o tremular da bandeira nacional, 
enquanto hinos de civismo inunda
ram seus ouvidos, enchendo-lhes a 
alma de comovido amor pelo seu 
querido Brasil. O patrono desta 
casa de ensino - Duque de Caxias 
e tantos outros grandes vultos da 
historia. jâ aqui, repetidas veze!'I. 
foram saudados. Seus feitos, nar· 
rados; sna a bnega(:iio, exaltada. 
Apresentados foram, aureolados de 
glória como exemplos a imitar. Os 
heroi; da nossa historia! O' quan
ta beleza na sua vida! Quanta vir
tude cívica e, muitas vezes, moral 
a ser imitada. Anelamos bem, pro-' 
movendo tais fcs;tividacles - exc<>· 
lentes lic;õ<'s de patriotismo! A 
festa de hoje porem é a festa tná 
xhua desta escola. Hoje, aqui se 
entronizou solenemente a imâgem 
de Nosso Se.'lhor .Jesus Cristo Cru
cificado. 

Quem é este Divino Heroi que 
aos mais se sobrepuja? 

Que lições nos deixou este Mes
tre Divino? 

Onde chegaremos 
doutrina? .... 

segundo sua 

Quem .é Jesus Cri~lo? A figura 
central da historia da htill!ctllluade. 
A loca!izacão dos fatos nu ten.vo 
tem por base a epoca de seu nas· 
cimento! Ou antes ou depois de 
Jesus Cristo! Eis a grande divisão 
das datas histortcas. Mas Jesus 
Cristo - figura central da historia 

No dia da festa, sera cclebrad~. 
· ás 8 horas, missa festiva com c~ 
munhão geral de todas as MSOCia
ções eucarísticas e demais fieis. 

Após a missa haverá a abertura 
s0lene das visitas· desse dia â Pa.• 
droeira da Pia União, · encerrando
Se a 8 mesmas, depois da reza da. 

• noite. . 
A intenção particular para o mês 

<'!e Maio, é rogar a Nossa Senhora 
rlo · Santíssimo Sacramento suas 
bcnc;ãos e sua proteção para todo o 
mundo. 

. da. humanidade -- não ê apenas o 
homem extraordinario, o filosofo 
sem par, o criador de uma dou
trina nova como apregôam os ra
cionalistas, pela voz de Renan. Je. 
sus Cristo é Deus tambem. E' Deus 

. e homem verdadeiro. Entre Ele e 
. os demais vultos da hitoria - uma 

diz-nos, acima de tudo, do, amor 
que o Senhor Nosso Deus por nós 
teve, pois, para nos fazer felizes, 
não temeu a mesquinhez da natu
reza humana e os horrores do Cal· 
vario. Abra-se-nos o coraçã.o com 
igual generosidade para com: nossos 
irmãos e não menor gratidão · paPa. 
com nosso Deus.· disiancià infinita. Ele Deus, os 

demais, criaturas. Ele o Divino 
Heroi; os outros, herois humanos. 
Ele a Suma Perfeição; os demais, 
imagens apagadas de sua grande· 
za, me:;mo quando proximos das 
virtudes dos santos. No dizer de 
Pio Xl na famosa enciclica acerca 
da educação, Jesus Cristo· é o mo. 
delo universal e ac;~essivel a todas 
as condições do. genero humano, 

. com sua vida aureolada de todas 
as virtudes individuais, sociais, e 
domesticas diante de Deus e dian- · 
te dos ho~ens. 

E' 9 Ideàl Perfeito. Modelo para· 
os nossos pequeninos, tanto nas 
doçuras do Presepio alcanclora:do 
de luz, como nas esc:urezas do Cál
vario, nas, trevas · sangrentas da 
crucifixão. Modelo de-' obediencla 
atê a morte de cru:~, modelo de 
amor naquele mar..damento novo 
da g;ande caridade · do amor aos 
proprios inimigos. 

Que. lições nos deixou este Mes
tre Divino? ' 

A caridade, o perdão, o an;ior -
els o grande ensinamento de Jesus 
Crucificado. O amor a De,us e ao 
proximo - eis o resumo .de sua 
doutrina. O Divino CruciÚcado ê 
o compendio de toda a doutrina di
vina. B' o livro onde o Mestre en
sina, na linguagem eloquente do 
exemplo, a pratica de todas as vir
tudes. E' o compendio de tudo 
quanto o cristão deve crer e pra
ticar. Ele nos f\Z conhecer o abis
mo da miseria humana, atraindo o 
abismo da Misericordia Divina. 

• • • 
Hoje temos no nosso patio de 

recreio, como Ução perene, a fi
gura misericordiosa de Nosso Se
nhor Jesus Cristo. Pregado na 
Cruz, diz-nos Ele da necessidade de 
umá vida mortificada para reparar 
nossas faltas e. bem assim da ne
cessidade de sacrificios, para bene
ficiar nossos irmãos. Seu coração 
aberto ensina-nos a perdoar, sem
pre que encontramos arrependi•' 
mento naqueles qu.e nos ofendem,. 
e generoso esquecimento e miseri
cordiosa compaixão por aquel<:ls 
que chegam a alcançar o fundo de 
suas faltas. O Divino Crucificado 

Preserva a 

.... 
Carissimas Colegas: Vós que 

compreendendo a neoessidade da 
educação integral dos nossos pe-

, q ueninos vos dedicais ao ensino· re
ligioso, considerando-o, unido á. 
educação moral, como fundamento 
da formação de nossos discipulos, 
sois as modestas construtoras da. 
verdadeira grandeza da Pâtria. E 
verdadeira grandeza só pode ser, 
alicerçàda na grandeza moral de 
seus filho.s, nessa grandeza moral 
que só a doutrina de Cristo pode 
dar. 

Como Delegada do ensino reli• 
gioso, neste estabelecimento, cum• 
pre-me agradecer-vos a. bonc].osa 
colaboração que emprestais á obra 
da Igreja. E, fazendo coro convos
co dirijo uma palavra de gratidão 
ao' Revmo. Pe. Eduard·o Lellis ~ 
aos Revmos. PP. do· Enslno Reli4 

gloso pelo muito que t~m feito em 
prol da educação religiosa de nos• 
sas crianças. Úm agradecimento 
ainda á.s autoridades que com sua. 
presença vieram dar prestigio a. 
obra do EnsJno Religioso. Eleve-se, 
agora, meu coração agradecido â 
Diretora deste Estabelecimento que 
promoveu esta solenidade, a suas 
auxiliares, a todo o pessoal do cor
po docente e administrativo, pois, 
o exlto desta festa deve-se, sem 
duvida, â boa vontade de multai 
pessoas que labutam nesta casa de · 
educação como tambem á dedica,. 
ção de amigos que conosco éomun• 
gam os mesmos ideais. Proposltal• 
mente, falando das lições do Mes• 

. tre, vivemos, aqui, a pagina da graM 

tiàão. E .agora, para íinaiizar, res• 
pondam~s â pergunta: Onde che• 
garemos segundo a doutrina prega• 
da neste livro que ficará. aqui, 
sempre aberto aos nossos olhos pa. 
ra profundas meditações? ,. 

"Per crucem ad lucem". A for
ça de meditar qu'e a cruz é o sinaJ 
do cristão â força de considerai 
que a mor~! dos Santos Evangelho! 
se resume em carregar cada quaJ 
a sua cruz numa conformidade 
absoluta com a. vontade de Deus, 
com Jesus, teremos, talvez, nossa 
crucifixão, nesta vida, mas, com 
Ele, um dia, gozaremos os esplen
dores da aurora brilhante de uma 
ressurreição gloriosa! 

tua saude 
Porque estás gozando saude, não penses que nunca serás 

vitima da ,.Sifilis, ou do reumatismo. Estas doenças, sempre 
acabrunhadoras e gravissimas, pelo estado cruel a que redu
zem suas vitimas, podem atacar, ou melhor, atac,m de sur· 
presa. E, para e\7ita-las, devemos nos proteger contra elas, 

~=··· :=,;;;~~i_g_ãe 
auxiliar. no combate á Siíilis, que depura o· sangue, tonifica 
o organismo, aumenta as forças, excita o apetite, numa pa· 
lavra: - Dá saude e energia. Recomendado ha mais de 60 
anos, como o depura.d@-." mais eficaz. Usai-o para vos de
fender do maior algoz da humanidade, que está á espreita. 
para ferir traiçoeiramen,te. (N. MS·EC) j •. 

_________________________ ..,_....;._,.,;,;; 
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6 DE MAIO 

·.s. João 
Natural de Damasco ;. na Siria, 

\ era João filho de pai8 nobres e ri• 
, cos, celebres por causa de sua gran
• .!e caridade que pr-1tkavam para 
i com os pobres, encarcerlloos e ere· 
, mitas. Entre os presos resgatados 
, achava-&e um ,a!)io sacerdote d<1. 
. Calabria. de nome C.:ism ... que ins
truía ao pequeno J o.ão na, ciencias 
profanas e divinas. · 

O pae de João gozava de grande 
estima entre os Serronos que na
quela epoca eram se,:iho1t-s do pais. 
Esta estima estendia-se tambem ao 
filho- Os raros talentos e mereci· 
m.entos deste fizera:n com que o 
Califa o distinguisse cor.a sua con
fiança e o nomeasse :;rde:to de Da
snasco. Es-ta circunstancia aprovei
tou muito aos cristãos. que mai5 Po 
<leria faltar para cornpletar a felici

·dade de João? Est-e porem não se 
,sentia bem na ma elevada posição. 
,A palavra do Salvador, que é mui
to dificil a um ::ico ..:ntrar no reino 
dos céus não o deixou sossegado. 
Tomou uma resolução que ninguem 
esperava. Renunciou todas as hon
ras, distribuiu toda a s:1a fortuna 
entre os pobres e inst1tul<•s de cara
ter religioso e entrou no convento 
de S. Sbbas em Jerusalem. 

Seu mestre r:á Ortiem um vene
ravel ant,;ião. d~u-lht a~ seguintes 
r·tgras: "Não p~ure~ fazer nun
ca tua vontade. .Ap:end'l morrer 
morrer para ti, para chtgar a um 
completo desapego de Was as crea
turas. Oferece a D-,t:s filas ações, 
fofrimentos e orações. Não te en.: 
soberbecas em ~irtu<lc dos teus co
nhec:mentos ou de IJU:i!quer outra 
cousa, mas conyenc~-te cada vez 
mais, de que- não es r.a:h senão ig
:norancia ,•., fraq l..eza. Renuncia á 
-vaidade; désconfia e!.. tua propria 
opinão e não qu('iras d~~cjar apari
ções e pri-vi!e~ios extr~ordinarios 
cio céu. Afasta da t'.l!I r.1cmoria tu
do que t,~ ligou ao m•.md<>. Observa 
bem o silencio e sa'.ba qne é facil 

Damasceno 
cometer ~ado não :alando senão 
o bem". João obser-:ou fielmente· 
todos estes conselh-0s e derntro de 
pouco ~c.;mpo era considr:ado entre 
feus companheiros (!e religião .º 
mais perfeito. ,\s virtude.; que ma1:1 
o adornavam, eram a humildade e 
a obedicncia. Do seu mestre rece
beu um dia ordem d'? lev«r uns ces
tos ao mtrcado <le D<1.mª,c<> e ve.'l· 
de-los ~,c,r um pre:;:> mni-to àlto_. 
Para João sign,fica isso uma huzm
lhação 1:mito grande, eJe, ex-pre· 
frito da cidade ,ar.resentªr-se ao 
mercado a expor á vencta uns ces· 
tos por um preço ridiculamente 
(xorbitanre. João ob-ed~ceu. Não 
teria vend:do os cestos, si um pa
rentes não os tivesse comprado 
pelo preço indicado, só para livra· 
io de t!ma situação peno~a. 

E::u atenção á~ suas v;:tudes, f~i 
promovido ao •aceraocici. Movi
do de um zelo ~::<traord:nari-0, pôz a 
ma pena ao servi<::o da dcfcza da 
causa da religião catolic~- O impe· 
ra<lor L,auro iinha pub!ic&do leis. 
muito severas c~ntra o culto das 
imagen,. O movhncnto iconoclasta 
tinha tomado grandé inrremertto no 
imperio. · 

João e~creve11 tres livros sobre o 
culto das imagEns. Sua argumenta
ção baseava-se no dogma da infa_ 
libi'.i<!ade da igreja. ··Não vcncraes 
vós o monte ·c;a:var:o, a pedra do 
santo ~cpu!i:ro, os hvro~· do Santo 
Evangelho, o san'.o lenho I:' os va~os 
sagrado.;? Que duvida pois tendes 
em vcner:ir as imagP11s rt~s Santos' 

Ao imperador fez lem~rar de que 
não E'ra de st1a ,ompe'<'n,-i~ escrever 
sohre assnntos rcligio,c,s... Ao 

monarca compete O governo do esta 
do; nenhum direito, ponm. lhe as
siste de imiscuir.se em assuntos 
meramente religioso;;." 1 oão não s~ 
limitou a def·es,1 riefa pal~vra scrita 
Percorreu a Pakstinii toda. para 
2.ni:nar os fieis e c-onfo~t-l.los na fé. 

S. T oãc, Damasc-~l:'no morreu no 
ano d~ 780 em J crusalcm. 

· Auto-Viação Braganca-São PauJo 
para a$ suas viagens de Bragança à Capital e vice-versa .. em, 
vam-se dos confortavets onibuis da EMPRESA AUT(). 

VIAÇAO BRAGANÇA - o percurso é feito em três horas 

PARTIDAS DE BRAGANÇA: PARTIDAS DE SAO PAULO 
Dia.E uteis: 7,00 e 15.15; do- Dias uteiS: _6.45 e 15.45: do-
mingos e feriados: 'i .45 e 18. mingos e feriados 6.45 e 14,16. 

Ponto em Bragan~: Ponto etr São Paulo 
PRAÇA RAUl LEME N.0 10 BAR ESTRELA - Rua Mautl 

TELEFONF 109 n. • 630 - TELEFONE 4-6905 j 
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SCIENTlf ICAMENTB 

,AS SUAS rmmu 
• Pomada l!lecaUva São Sebas
tião combate <'lentlflcamente 
toda ., qualciuer afeccão .-uta~ 
nf'a, romo ~ejam: Ferldae em 
l!.'eral. Lnc-eras. Chagas antt. 
gas. E<'>:emas. Erisipela. F,.iel
.,.,.,._ Rarhas no" pêe e· n0111 
R"los F.>'P•nha!!. Hemorroides_ 
Queimaduras. Erupções. Pica. 
da,;, de mosquitos e lnl!lectos 
'Venen01'0B. 

DR. OURVAL PRADO 
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Rua Senador Paulo Egídio. U 
- 5.º anel. - Salas 512 • 13 - 14. 

1-
<Esq. da Rua José BonüácioJ. 
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LER E PROPAGAR@ 

"LEGIONARIO" 

E' DEVER DE TODOS 
OS CATOLICOS 

NOVA ET VETERJ\ 

' Venite, adoremos! _..,.. 

Adoração à Eucaristia 
, Pe. Joaquim Brito, S. S. S. 

. • •• '.'O cristão c.eve dar a Jesus Cristo, ao 
menos, e o· mesnio devotamento que rendem aos 
reis da terra, que ,,crvem sem outra recompen· 
sa a não ser do dever, da gloria em os servir; 
a quem oferecem, como se fossem os mais dig• 
nos, a homenagem de tudo que ha de precioso 
e excelente. Assim o cristão deve dedicar a 

.Jesus Cristo, um .ser-viço real; deve-lhe a gra
tidão de todas as·. suas qualidaces, da sua cien· 
cia, da arte que possue, de todas ru. faculdades 
e do seu proprio ser. 

E' triste dizer; &ó Nosso Senhor fica aban• 
donado em sua casa, nos palacios de sua gloria, 

sobre o trono do seu-amor no Santíssimo Sacramento do Altar! Lá 
Ele ficará só, jias e noites; enquanto que a antecamara dos gran
des do mund.o regorgitará de admiradotes, tendo os rei,s da terra 
uma côrte brilhante, uma guarda de honra bem escolhida ... 

Oh! porque os homens não fazem para o seu Deus o que fa• 
zem os maometanos ao seu profeta, os pagãos ás suas divindades, 
os escravos do mundo ao idolo de seus corações e de su~ tida? 

Se os cristãos continuarem em abandonar Jesus Cristo no seu 
templo, não é justo que o Pai celeste retire-lhes o seu Filho muito 
amado, assim tão aesprezado pelos homens? Não o tem já Deus ti• 
rae:o a muitos povos e reis.· que agora à.ormem á sombra da morte? 

Para evitar uma tão grande desgraç.a, as almas fiéis devem des
pertar e unir-se; para tornarem-se ,1,ince,os adoradores em espirita e 
em verdade, de Jesus Cristo no Santissimo Sacramento, formem 
uma bela guarda de honra ao Soberan9 dos Reis, mas que seja uma 
côrte devotada ao Deus de amor". (J3eato Pedro Julio Eymard) 

Congregados Marianos, a postos!: 
Atençao! Aproxima-se o dia. grandioso da vossa mobilização eu, 

caristica-mariana! .· .. '. ,. ' · 
Salve 12 de Maio de 1946! Salve,. o Dia Mundial do Congregado 

Mariano, no m~s de Maria, mês de_:sant~·alegrias e suaves emoções 
dos filhos queridos junto ·cto Coraçã_o'.lt.naculado da mais querida das 
Mães! . ..: 

Todos, pois, á vigília eucarística na Igreja de Santa Ifigenia •. 
séde da. Obra da Adoração Perpetua ao Santíssimo Sacramento da 
Eucaristia. . . 

TOdos á "Hora Santa" .da Federação das Congregações Maria• 
nas, sabaC:O, clia 11, ás 22 horas; pregada pelo Revmo. e amado Di
retor Padre Agostinho Mendicute, S. J. Que no proximo ano de 
1947 se possa ler ·o resultado do concurso: Qual a congregação Ma
riana da Capital de São Paulo que obteve o· primeiro lugar (cam• 
peão) e os primeiros iugares na Adora•,;ão Noturna ao Divino Rei 
Eucarístico, que por isso. mais concorreu para a maior glorificação 
social do Coração Eucarístico de Jesus, no,Seu Trono de amor, ·fa
zendo o sàcrificio, por a.mor de. Jesus Sacramentado, de uma noite 
por m~s de adoração noturna?! ·; h 

* *'* A Adoração Noturna é o terínomctro da vida espiritua) duma 
Congregação Mariana, disse-o muito bem o Revmo. Padre Diretor 
da Federação das Congregações ·Marianas. 

* *·'* "Para chegar a ser bom servo, da Eucaristia é preciso ser filho 
doc>il e devoto de Maria". - (Beato 'EYmard) 
r•••••••~••••••••••••---•••-•-••••-•-••-••-·-------~ - . ' - ' : Representação em Porto Alegre - R. G~ Sul : 
- -: Acha-se a representação nesta cidade a cargo do Sr. : 

- -- Hastimphilo Costa,. Rua Gonçalves Ledo n.0 278, Partenon, , 
- ti , · para tomada e reforma de assinaturas e venda avulsa. , 
- /1 - . -, . . ~-.,,,,,,,,, ___________ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

ca • Change, plus 
A 

A epoca dos tuehrers ainda não 
passou. Muito pelo contrario, 
poderiamos dizer que estamos 

em seu limiar. Com Hitler, Musso
lini, Mustafâ Kemal e outros ca
ciques totalitarios que os maca
quearam no mundo inteiro, a serie 
apenas teve inicio. E agora, não 
somente o mundo suporta a çarga 
1ndesejavel do fuehrer vermelho 
que se chama Stalin, e de seus sa
télites suburbanos do tipo do "ma
rechal" Tito ou do sr. Luiz Car
los Prestes, mas tambem sofre "
ameaça do ressurgimento de novos 
tuehrers da ala total!tarl~ da di
reita. 

Plus 
c'esl la meme chose 

sem reivindicado com bravura ee,,, 

-lugar aq sol e o respeito fle 11ewr 
direitos naturais ou de seus ulreitor 
adquiridos, a noção exata da j11& · 

t!ça teria sido despertada entre or 
rião-crentes e entre os indiferente11 
cuja massa vem formando a van. 
guàrda da neutralidade benevolen
te para côm nossos inimigos uecla
rados. Em alguns desses inimig.:ia, 

• • • 
Para tanto concorre a ingenui

dade dos catollcos que insistem na 
cegueira que os impede de vislum
brar a manobra das forças secre
tas no sentido de desviar a reação 
contra o totalitarismo da direita 
em favor do totalltarism·o da es
querda, e a reação contra o tota
litarismo esquerdista em favor d J 

totalitarismo direitista. 
E' uma lei inexoravel dessas~ 

forças· do. mal que fora da agita• 
çã.o esquerdista, ou da agitação di
reitista apenas deve haver a con
tusão 'do democratismo liberal, 
Que no final das contas, tambem 
dev~ terminar numa ditadura ver
melha, preta ou furta-cor - nunc:i 

· porem, de acordo com os designio; 
da seita, natt tranquilidade da or
dem social emanada dos Evange
lhos. 

* •• 

Como tambem ê uma norma 
a.gora uniformemente seguida por 
esses inimigos da ordem socinl 
cristã que a luta nessas tres fren

.td's ~ a llbentl, a esquerdista e s 
direitista - não deve ser Ievadà 
avante ostensivamente contra ia 

Igreja, mas indiretamente. de mn
do_ cncob,erto. o até com a cola-

boração preciosa dos catolicos do
minados pela praga do adesionta
mo e do falso esplrlto de concilia
ção. 

Com efeito, se estudarmos os 
· progressos feitos pela campanha 
sectarla nessas varias frentes, v~ · 
remos que eles são devidos ma1:1 
aos cavalos de Troia· colocados 
dentro da fortaleza catolica, do 
que â belicosidade de nossos ini
migos externos. 

• • • 
Foi o caso da França no começo 

deste seculo, quando a fraqueza dos 
catolicos constituiu o maior fator 
da vitoria dos sectarlos em sua 
luta contra os di.reitos da Igreja . .til 
esse submisslonlsmo â "ordem so
cial", de que os Brlands e Clemen- . 
ceaus eram os gendarmes, é bem 
um espelho do que veremos na 
atitude de varias catolicos nas lu. 
tas pol!ticas que hoje se desenro· 
1am em varias partes do globo. 

Eis porque é· oportuno lembrar 
o retrato· que desse espirito adesio
nista fez Aventlno em seu livro 
"Lo Gouvernement de Pie X": 

...... * ..... 

"Pio X, ein varias circunstan
cias, chamara a atenção dos fj<>:s 1 
para os inimigos de fora, os anti
clericais, e O!! de dentro, os mo
dernistas, que se empenham ero 
destruir a religião e a civilização 
cristãs. Fê-lo, segundo o caso com 
maior ou menor an1argura ou' veE>
,mencia. A Enciclica, . por ocasiâc 

do centenarlo de Santo Am1elmo, 
primado da Inglaterra e doutor da 
Igreja, permitiu-lhe insistir sobre o 
tema ainda mais uma vez, e em 
termos que nos impressionam viva· 
mente. Mas a nota original, que 
nos interessa no momento, é dada 
pela passagem em que Pio X «;s
tigmatiza o que ele chamava "a vil 
neutralidade": -

" Ainda peor é o erro daqueles 
que alimentam a vã esperança de 
conseguir uma paz efemera pela 
dissimulação dos direitos e dos in
teresses da Igreja, sacrificando-os . 
aos interesses privados, diminuin
do-os injustamente, pactuando com 
o mundo que se acha todo inteiro 
mergulhado no mal: - · tudo istn 
sob. o pretexto de reconduzir ~ 

Igreja os fautores de novidade.~. 
como se fosse passivei um aéord1> 
entre as trevas e a luz, entre BA
lial e Cristo. Sonhos de espírito~ 
doentios, tudo_ isto: - jamais tais 
quimeras deixaram de ser_~rjada~. 
e não se cessarâ de fazê-1.-nquan· 
to houver soldados laxos sempre 
pi:ontos a fugir jogando fora seu~ 
escudos, no m~mento em· que de 
vem enfrentar os inimigos; en
quanto houver traidores sempre 
dispostos a pactuar com o Inimigo, 
que neste caso é o inimigo irrecon
ciliavel de Deus e dos homens". 

Façamos o censo dos efetivos q•Je 
combatem pelo Mal e pelo Bem e 
an_aiis.emos as condições nas '.lUais 
se desenrola a luta. 

Veremos que são pouco numero
sos os defensores zelosos da reli', 
gião. prontos a se sacrificar P"'º 
triunfo de sua Fé; igualmente po•1-

co numerosos são aqueles que co,, 
batem Deus e nossa civiliza..,; , 
cristã, com todas as forças de seu 
ser e com a convicção, por errone.i. 
que seja, de combater pela huma
nidade. Pode-se dizer que a lu'a 
se acha circunscrita entre as duas 
alas extremas do Bem e do Mal; 
isto é verdadeiro tanto em França 
quanto em outros lugares cristãos 
em que a luta se apresenta sob 
aspectos diversos, mas sempre ten
dendo para o mesmo alvo. 

: .... 
Nessas condições, como explicar 

que uma Juta, reduzida a tão di
•,,inutos efetivos, tenha podido 
. ""rretar tão terríveis consequen

c:ias e abalar as bases seculares da 
civilização cristã, que, dando a to
dos os . homens, qualquer que seJn 
sua raça, o laço comum que os 
transforma em filhos do mesm,1 
Deu's e da mesma }Pê, permitiu en. 
tretanto a todos os patriotismos 
,ue livremente evoluissem e que se 
encontrasse na religião uma fonte 
sempre vivificante- de grandeza 'tlas 
nações? 

E' forçoso admitir que um outro 
fator entrou em jogo para assegu
rar o triunfo momentaneo de nos .. 
sos inimigos. E' o fator que .Pio X 
denominou "neutralidade", a ela. 
acrescentando o epíteto de ;, vi!' 
quando essa neutralidade é acei,,. 
pelos bons, pelos- catolicos. 
...... ~ ............. ~ ......... . 

Se, à.esde a p1·imeira hora, torl, ~ 
· "~ catollcos tivessem uma visã~ 
cl.J.ra de seu dever, se el1;.s twes-

. Went!ca noção talvez se manifes
tasse; - pelo menos o espírito po. 
litico os Impediria de ultrapassar os 
limites da prudencia. As confissões 
do Sr. Br!and aí estão para provar 
que, na falta de bons sentimentos 

' os homens da seita sabem obed«cc1'. 
ao medo". 

••• 
Na historia recente do fascismo, 

do. n_azismo e de. outrós governo;i 
, congeneres_ que surgiram quando o 
.totalitarismo da direita estava em 
voga, uma das. maiores forças_ des
ses regimes ditatoriais e socialista.., 
lhes vinha da neutralidade pol 
parte dos. catolicos desprovidos du 
necessarla perspicacja para perce-

. oer· seus rum.os ou que," pela tn,. 
· passibilidade, eram cumplices dei!
. berados do que se tramava, muitoi 
dos quais permaneceram nessa co
moda atitude, apesar das reitera, 
das advertencias e condenações dll 
$anta Sé Apostolica. Isto sem fa 
lar no franco colaboracionismo tiPc 
Von Papen. 

Do comunismo e das varias cor
rentes esquerdistas é excusado ci
tar· exemplos dessa atitude suicida, 
bem c9mo exemplos . da ala .d~ 
franca política da mão extendida. 
Estamos diante de fatos notorios e 
contundentes, cujas nefastas con
~equencias só pode~ negar os ce
,;,,s 'é surqos voluntarias, 

Is -enquanto tivermos pelas eost~ 
e ,cs laxos e esses· . traidores .éda 

· e. usa- cat9Íica/êstaremos na situa. 
ç;>;9c-~criti~a., · de soldados' que com• 
bulem entre dols fogo!:! •. 
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tEGIONiRIO São Pam~, õ ife Mato <te ~ 

o direito· da greve 
natural o direito 

(Conttn1J8,ÇOO) 
Os socJologos catotloos remonhe~ 

eem aos opera.rios o direito da 
greve, Os openi.rios têm um direi· 
to na.tural e Ju.5to para fazer gre
'Ves. :Ses aão livres de empreitar ou 
recusar o seu trabalho e as suas 
hab!Udade<l a urna empresa. qual
quer. Sfin perfeitamfflte justifica-
dos, quando se recusam de tra
balhar por salarios misera.vei~ ou 
&ob eoru:ilcl)es inhwna.nas. Não é 
icm tão grande mal, como os ho
mens geralmente pensam, que exis-
ta: JX)brem no mundo. A pobreza. 
,. ';é pode servir\ como melo de sa.nti
flcação; e foi Noseo SenhOr Jesus 
Cristo, mN'lm disse pouco antes de 
Bt--ta morl:e. <TUe haverá sempre po
bres entre n6s. Mas é um grande 
tnal e· um grande esca.ndalo, que 
existam riCM, ®e ~ recusem a pa-
gar sftlarios justos. Existem po
bres, que, apesar de sua. indlgen-
e!a ma.t:eria.1, possuem rlque~ ea
piritua!s; po5suem. a pobreza espi
rltu:iHza,da. da. qual Nosso Senhor 
:no Sermão da Monta.nha diz, (!OO 
são bema"Veenturados aquel~s que a 
1?0ssuem. Mas ext~ ainda. aque-
les, que. al'esar de ser pobres, são 
mcrtvelment,e apegadOs aos bens 
oeste mundo e '001' isso mesmo de
"8lllOS . eomiderá-los duplamenbet 
. misera veis. Por esta sua dupla. po
, breza. muitas Ve7Je1l ~ão responsavels 
os abusos d05 pa.troes injustos. 
•Quem poderia negar o estreit.o 
l)arP!ltesco que existe entTe a irt
~ fflõnomica e mn longo cor
te'.1o de mn.la-; n~icos. sociais e mo
rais? Sala.rios injustos, devidos 
ã 'cobkà de lúcros e::roessivoo e in-
. segurança:; ca.usadas por prlncipios 
economicOs falsos e imorais levam 
tJirctn.mente a um regime de aes
nutrfoão. a habitações deficientes e 
·~ de rounas: e indiretamen· 
· te a relac&s familiares irregula. • 
res, á rtelinouenl)ia infantil " á 
criminali<lade". (I)eelaraç~ feitas 
sobro a Ii;reja e a ordem social pe
lr>c; b1~po.c; e arcebisnos no N. C. 
W e. dnc; F\-tados Unidos). 

·~~..,.~n..- ~" +.~10· isso o Santo Pa
(!re I,eãn XIJI exiire a existencia 
<1~~ secttintes 5 condiçõ~. para que 
nma greve possa ser considerada 
jwta.: 

1 - Devem existir M-Usas gra
"es e justas para a f!T"Ve. 

l? - Deve exh:tir e~pzrança de 
St:r.·esso , 

Bento Costa 
d0s Ç6 opera.rios, que promovem 
greves para obter uma remuneração 
adequa.da, um ra.roavel horar1o de 
trabalho, decentes condições de 
tmbilho reconh,-cimento da le
gl.Glação trabalhista vdgent,e por 
parte dos patl'ões. Mas, quando 
operarlos entram em greve pa.ra. 
obter o rooonhi-cimento duma as
sociação trabalhista (por exemplo 
id'Ulll 'Sindicato, eles devem conh('· 
cer o earater de,;ta a.Sf>Oeiação e os 
prlnclplos doutrina.rios. sobre os 
quai~ E"la se ba.o;e!a. Pois, estas 
agremiação StJO apenas meloe pa. 
ra nm determinado fim. Em caso 
algum pod<>m operarias catolicos 
partici'pa,r duma greve para obter o 
reconhr,cimento dmn sinilicato, que 
é rontrola,do por comunistas. 

2 - A greve ju~ta deve ter uml'I. 
esp,-ran!'1\ ·razoavel d.- m1cei;so. 'De
'Ve ,:,,dstir a i,robabilidade de obter 
o de,,,e.ia-00. Uma greve qne falha 

. Pode ter como consequencla para. 
os operário,, um peor <>Stad o de 
coisas, do QUP ant,,-.,g t1a fsl'eYe. Ge 
rrolment<?, aJiás o,, oryenirlos qUfl 
entram em breve não :remmciam 
a <:euS vencimento<'. 

·3 - Uma greve som<'nte noel<' ~r 
· conslaf'l"l!;la justa. qrnmdo todas 

P<: me,1idll<: l)l'Cificas para r,-me-
diar ll<: di""""'n~q- não têm dado 
resultado. F.mnre!\"l<lores e cn'lpre
~doo não nodem rejeFar a me-rlia
<"ii.o ou <t a..-,-,;t.,-q,gern o santo P<i
<lre Leão Xffi afiTl'laVa ainda 
m,,. "o F.)<,,1-.a/'lo deve· pAr cobro a 
t>Sh=t. iles<>rdf'rt1 grave e fre<11tf'nte (a 

1<aber a greV"'), pm-r<11e e«tas r.-r,.
VM cau"ltm rtano não só M"' ua.
t!'é'.es an,,, opera.rios. roa s ta;inb,•m 
ao eomPrcin e nos interceses co
m1ms. Em mzão das violencfa.s e 
tu!"'ultos P. que, rle or,1ln<1rlo. d<'íc, 
rrntivo~. "º" em rlcco ,:i. tranfl11ili
Mrl<> p11hlir.a. 0 r~m~io norl,intn, 
nest.a =rt~. rn<>is pfícaz e 1<<>1uh,r é 
nrev,:,nir o· m<il ,,,,m R a,1t.t>rMad? 
ª"" 1,-k p im11,-11ir a exnlns!lo. r,._. 
rr.ovendo 3. tem= a. can..as de 

<,Th> s,p nrev~ oue rão d,- r,ascer n.. 
,eonflit.nn e.,tre OC'l oo~rarlns e OS 
p,t!'i>ns", (Rrrum NovRrum). 

, J.. ,Tnstlça =lal rcourr. por MTI-
l"M!Uinte.s. oue os, onerarlos "ubP1"· 
t1>m ~._ i::na~ T'r-ivln"1lc<>"fí('S á Rrbl~ 
tr'l<1'P.ffi nns (lep?.,.hmnntos one o 
'Mini,,tmo no Trabalho in~titulu 
nara e!'te fim. antes que uma gre-
"" P<'"""- lni<'iar-S!'. 3 _ outras Jnedidas maic; pacif!-

~~. lMS m,iiis ~ deve rêCOM"el' :in-1 
t,es da greve. devem ter falhado. 

4 - A greve nllo deve pôr em pe· 
11:go a orck'm publica. 

!> - · A justfoa e a caridade de
,em ser respeita.d-• .. 

,.. 1 - A gN,Ve dew mr um.a eau
t!l!t jul'ta. e razoavel. São justifica-

4 - tTm~. i:-r:ive in"h d0vP tomar 
M1'l ('r>r,c\.d<'""C{iO o' h,nm comU9Yl d!!. 
oociell!l-rie. uma. !!'fV'VP.. ou<' viola. a 
hN,. nr<lf'l"l e ~ r.ireitos da. comu
nidade não po,1.- s<'T" cl,i,m<1rla 
"'greve justa", Por is"O ronMna
Trt<W'I as ~<>s l!'('riik "' a'l ITTev<"" 
r'r><: emnree::,doc rm transportei; co-
letivos ou em serviços qúe se rela~ 

ASMA 
RRONQll'JTES DE ADlJLTO!II R CRIA"iCAS ._ RElJ
!IIATTSMO - DOR DE CABECA CRONICA ete .. ete 

- - T1'11tnment., ncn• l'f'11trnto d.. enr11 t?'ftrantlda 
'ME"df<"ln11 Pn11ftlvn d<' .-omhaf<' ,'í,. "ªº"'"• e nftn 

.,.. ,.fntnmn•. 1'rntamentn11 unr "".,....""º" rnnfdn., onrB tmln• "" mnl""tta• 
~TE~NAS. "F.R,'OSAS -.JF,'V'J'AT<:" .,,.,.,. "" ,t,. Pl"t F "" '""º"" lnte1'11n 

. DR. ARAUJO [OPES 
Rua lla'1!oDi. 131 - s.• andal' _ Salas 804-6. _ Das z ú 8 •oraa. 
SAbado das 8 ü 12 hol'a•. Fone, 4.220&. - Qea.: & •-Ida ~ompéla. 9:8, 

Jl'ONJ!l: $.6'117 - SAO P.t.ULO. 

lndjspensavel para · Diretores e 

membros de Diretorias de CC.MM. 
Lider Mariano'' 

PUBLICADO SOB A DIREÇÃO DO PE. WALTER ~IAUX, 
S. J., E Dl:STINADO ESPECIALMENTE A TODOS QUE AR
CAM COM RESPONSABILIDADES NO MOVIMENTO MARIANO. 

* Lider Mariano'' 
CONQUISTOU EM POUCOS MESES A ESTIMA E CONFIANÇA 

DOS CHEFES MARIANOS EM 'rODO O BRASIL. 

''º * Lider Mariano'~ 
DA' ORIENTAÇAO SEGURA E ABUNDANTE MATERIA PAR.t\ 

TODOS OS SETORES DA VIDA MARIANA. 

''º 
- * Lider Marian,,'' 

PUBLICA-SE EM 5 SERIES: 1) VIDA RELIGIOSA; 2) FOR
MAÇAO; 3) FORMAÇÃO SOCIAL; 4) INLCIACAO lY.IARUu"'IA · 

5) ORGANIZAÇAO E TÉCNICA. ~ . ' 

''º 
.* 

Lider Mariano'' 
E' BARATISSIMO - ASSINATURA DAS 5 SERIES: Cr$ 8,00 

POR ANO. 

A' VENDA TAMBEM TODOS os NUMEROS ATRASADOS. 

Colegio São Luiz 

cionam com a -saude publica, como 
medicos, enf<'rmeiroe, farmaceut!
cos, etc, Meios imorais viciam mes
mo causas justas. Nenhum opera
rio pocle aduzir uma justificação 
de ordem moral, quando viola o:!! 
direitos Jegitimos de outros. Des
trµição de propriedarles. ,sabotn
grm, motins e qualquer espcci{' de 
v!olencla são prolbJdas pelo ,1irel
to natural e po"itivo. Impedir de 
trabalhar, em caso de ~reve justa, 
os que não quizerem fazer grev,-, 
não é inju~tlc:a co,1tanto que "C 

empreguem somente persunsÕ<'H ou 
ameaqas, por . exemplo de prlvá
J(ls dos auxil!os de a.s~i~frriciR rnu
t11a, a que não têm direito. O uso 
de for<'a, mentiras, etc., contudo, 
é injm•tiça. 

5 - A greve ju~ta deve ~empre 
eh,,,,...·" "' pr<'ceito<; da. justiça e 
da <'~rid~de. Um conv('nlo <>ntrc, 
patT'ões e nperario°' deve ser res
peitr,do, até que o prazo. ao qual 
as 2 partes se obrigaTam livre
mente, tenha expirado. 

(continua) 

l,ER E PROPAGAR O 

" L E G I O N A R I O." 

E' DEVER DE TODOS 
OS CATOLICOS 

, Avenida. Paulista n.0 2,324 

O ,"LEGIONARIO" EM 
CAMPOS DO JORDÃO 
Do Sr. J ulio e. Junior, recebe

mos a seguinte carta:: 
"Prezado senhor redator, Salve 

Maria! 
Tendo recebido uma assinatura 

desse jornal, tomada pela srta. J ll· 

São Paulo 

dith Patnplona, em favor dos en• 
formos do Sanatorio de San'os( e 
encontrando-me impossibilitado Jo 
lhe agradecer cm virtude de te:-

, perdido o seu endereço, queria pedr'1" 
o . h vor do publicar, endereçado a 
cósa senhorita, o reconhecimento 
dos en fcrmos deste sanatorio pot 
esse gesto cristão." 

-~------------...,.--
EXPRESSO VIAÇ.iO SiO PAULO ITU 

AVENIDA IPIRANGA, 1120 - TELEFONE 4-424$ 
Servko ránido , de passageiro!l. em. confortã·.eia 

Lir,nousines de luxo 
PARTIDAS DE SÃO PAULO E ITU. 

6~ - 10,00 - 13,30 - 17,00 
\ PREÇOS: 

SÃO PAULO A !TU . . . .., ,.. • ... • ,.. Cr$ 40,00 
SÃO PAULO A CABREUVA .... , ... ..i Cr$ 35,00 _ 

1. SÃO PAULO A PIRAPORA'. ,., .••. ~ Cr$ 25,00 
w w w, ..a.~ n:.~wwww.s:ww z ~~-~- _ _ ~ 

1 Pxxxx~x:xxxxxx:xx:xxxzxxzxxxxxxx1xxxx:xx1xxxx1rm~ 

os MELHORES PREÇOS' 
· E A MELHOR . QUALIDADE 

1-'RESUN'l'O e !<'RIOS VINHOS FINOS. FRUTAS. 
BlSCOUTOS e BOMBONS - Gt.NEROS ALIMENT1CIOS 

Indicador Profissional ~IWPúRIO MONTE~EGRO 
RUA AUGUSTA. 1559 (Esq. R. Luú Coelho) - Fone 1 'MIG3S 

\ ADVOGADOS MtDICOS 
Dr. Vicente Melillo 

Praça da, Sé, 23 - 2.0 andar -
.Sala W. -------,---- .. -

Dr. Plinlo Corrêa 
de Oliveira 

ltua. · Quintino .Boeahrva, 116, 3.º 
anelar - Sai-. m - Tel.: 2-1216 

Dr. Francisco P. Reimão 
HeDmeister 

Rua. S. Bento, 224 - Lº ándar -
Sala 3 - TeL: 2-1M3 - S. f'aulo 

Dr. Carlos Morais 
de Andrade 

.&ua Benjamim Oonstant, 23 

.. o anel. .- SI 18 - Tel.: 3~1886 · 

ENGENHEIROS , 
·Amador C-mtra do Prado 
···BNGENBEIRO. A.RQlJÃ~. 

.*aoltetura religiosa, . ~QS. 
· · · · residendas eolettvail . · ' 
'M.Mt, t \s,W.-,6,kr@." 

Dr. Vicente de Paulo 
Melillo · 

CLINICA GERAL 
Consnlt-Orio: Rua Aureliano 

Coutinho n.0 109 
Das 13 ás 17 horas 

Dr. Camargo Andrade 
DOENÇAS DE SENHORAS ~ 

PARTOS - OPERAÇÕES 
"ª Benef. Portuguesa, da Mater

t 
. \ nidade de S. Paulo 

<;ons.: R. Sen. Feijó n.0 205 -
Tel.: 2-2741 - Das 14 ã.s 18 hs. 

Sabado: Das 10 ás 12 horas. 
Res.: K. Rafael de Barros, 457 -

TeL: 7-4563 

Dr. Celestino Bourroul 
Res.: Lgo. S. Paulo, 8 ·- Tel.: · 

2-2622 - Cons.: Rua 7 de Abril 

n. 0 235 - Das 2 ás 5 horas 

Dr. Reynaldo Neves 
de Figueirede 

DO HOSPITAL DAS CLINICAS 
E SANATORIO STA. CATARINA 
CIRURGIA DAS VIAS BILIARES 

Cons.: R. Marconi, 84 - 3.0 and. 
- TcL: 4-8717 - Das 14 ás 16 hs. 
Resid.: Av. Pacaembú, 1.044 -

TeL: 5-2626 

HOMEOPATIA 
Dr. Artur Rezende Filho 

Médico home.opata da c.A.P. 
da Sorocabana. Diretor clinico 
do Ambqlatorio Bomeopatico do 
Ca'rmo - Oons.: . R. Sen. Feijó, 
20S - Tel.: 2-0839 - Bes.: 8-6471 
- Miucar hora, das 3 á& 6 bo• 

m ~ :,elef~: ~ ... ~, 

A V. BIUG.· LUIZ ANTONIO Z098 !Em frente à Igreja 

imaculada <.;onceiçãoJ - Fone : 1-5453 
úNICOS DISTRIBUIDORES DA 

MANTEIGA "BANDEIRANTE,. 
~xxxxx,.xxnnx-xnmxrrx:r.xx:txxxxxx:.crrmx:t:tx:n%%%.,; 

,~,~~Ã~T.v~Y~'O'U~YtxxmnxxxuxnxYYttXX*tJttxrm'-
E M P R ft Z A A U T O - V I A Ç Ã O ,-

Sã o Paulo - Santos Ltda. 
Cr.$ 20,00 

Onibns· diariamente de hora em hora entre São Panlo-Santes 

S.4.N'l()B . S. PAm V 
Rua do éoméreio N.• D Rua 1\-lauil r- i'ZO 

.f'One: 1-ffl Fone .. ,. 
~,xxxx;x~x~xxxx~xxxxqxpJ!XXXr:axnxx+ - ---~ 
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berano em su.a esfera, mas a finali
ci;;de do estado não cou~iste c.>m o
primir o homem. Pelo contrario ele 
tem pDr fim rons<Tvar, d•'srnvoh·er 
e aperfeiço.ir a p(':7ona'.irladc hu
mana.-

Através de todas as mud:rnças e 
l:.o<las as transformaçócs, o olij<'tivo 
tle toda a vida social continua a ser 
u mesmo sagrado e obrigJtór:o; o 
desenvolvimento :los valores pes-

. soais do homem, que Joi cr<>aclo por 
Deus segundo a sua propria ima
gem. 

DIREITOS DA PESSOA HUMA
NA 

O Episcopado Fr:inces kmhr.'tn
Ô<; a dontrina social inv:iriavrlme.1-
tc ensinado pt>la Santa Sé, e mJi.; 
especialmente por Pi oXI na Er,
ciclica "Divinis Red<>mpstoris" e 
Pi0 11 na~ suas mensa2:ens de guera 
indica como fundam<'ntais para a 
,pr,soa h11mana os seguintes rlin·i
tos: 

J. - Dire;to á vida, uma vida. 
verdadeiramente humana: direito á 
conseryação e ao desenvolvimento 
da vida fisica i-:itelectual <· moral 
pdi11cipalmente direito a trma for
mação e educ.ição religiosa. 

2. - Direito á livre escoiha d111n 
estado de vida. 

3. - Direito ao matrimonio e a 
reaiização de S('tJ fim: a soci<::daJ;:; 
conjugal e familiar. 

4. - Direito ao trabalho rnino 
meio indispensavel á conservaç:1v 
da vida famiHar. 

5. -. Direito ao justo salad:o. su
ficiente para as necess;dades do o
perario e da sua familia. 

6. - Direito á propritda<lC' parti
cular .... Dire,to ao uso dos bens .. 
•• Direito ao uso dos i.Jens matt·ri~:s 
dentro cos ;imites dos deveres e das 
obrigações sociais. A es!e direito 
corresp():1de a o':r,gação fi.rndanvn
t.al da facilitar o ace,,o á pr,,pril'· 
dade p:irticular a todos; nos :,mi-
teo. do possível. · 

7. - Direito inal'enave.J á segu. 
rança juiridiça, proteção medi;:p1te. 
;i iei, direito a uma proteção jud;
ciaria das liberdades individu;i:s -
, .. contra todo ataque arbtrario," 

8. - Direito do cidadão, qu:~ 
pertence a um regime dcmocnt,co, 
rle expôr sua opinião pessoal sobre 
&s devere, e os sacrifícios que lhes 
são impostos e de não vêr-se cons
trangido a obedecer, si:ião ante5 de . 
·i.er ouvido. ' 

9. - Direito ao culto de Deus 
parti1.,ular e publico inclusive Q · be
r: fi,·,·n~ ·a relig ~,d.· 

os DiRElTOS DA FAMILIA 
Tantos e tão importantes deveres 

<'m con,pe,,saçho criam direitos. O 
J~piscopadoo s en;1n1cra: 
· 1. - A famiiia tem direito a cs
t.:,i,ilidad,,. A indissolu'.::ili<lade do 
n-wi.r'monio é a garantia da iide,1· 

<l;•.dc- dus esposos e de su aconstan
c:.as 110 dever, pelo que d•cve s.:!r 
n.::-.t~tticaJa 11;:i Fra:iça. , 

.. - A familia tem direito á fo· 
cundidadc- O Es'.ado tem o dever 
s.ancar o ambiente social, lutando 
:c.'l'cs de tt:d,_, contra os obstaculos 
<.ia ordem moral, (licenciosidade nas 
ruas, livrarias, teatros e cinemas; 
propaganda em favor do aborto e 

· da e.,tterili,lark). e deve empreen• 
<li r uma campa7ha positiva de mo
rali<laJ" publica favorecendo todas 
as in,~tituiçõts ou iniciativas q:.1e 
trabalham p< lo m<"lhoram<"nto dos 
costumes. Por ui! imo deve O Fstado 
protcg~r a m:1ternidadc e realiz:ü· 
::.s reforma~ sociais que lar:io posi· 
vc! a C()ns,itu1~ão dum lar humano 
e toru•,m normal a vida duma ia· 
1nilia. 

3. - A famiii.a tem direito á sua 
1111idade ... 1\ presença da mãi 110 

lar e a preparação dos pais para 
~ua miss:10 co:1s.tiluc nu1na exigen
-cia da ordem familiar. 

4. - A fam;lia tem direito ao rcs 
peito de sua missão educadora. 

5. - A familia tem c.lireito ú 
proteção de s11a saud<'. 

ü. - A familia tem direito ú s11a 
s<'g11rança (rcmunera,ão do tra

balho) .. um salar,o que assegura a 
existencia da famiia e faça possível 
aos pais o cumprimento dé seu de· 
ver nat111'al crescer uma familia a. 
dcquadcmert,e n11trida e vestida." 
(Pio XJ). 

7 · - A familia tem direito ú 
justiça distributiva. Os impostos e.
as s11bv<'nções, pensões, alugueis 
elevados etc. devem .ser calculados 
em função da f,imilia e ,:ião unica
me:1tc do individuo. 

8. - A familia tem <lireito ao seu 
espaço v1Lal (Pio Xll) isto e a ca~ 
sa propria d,gna e bem irnobiliario 
fami,iar. · 

9. - A familia tem o direito de 
pcrµetuar.se. 

10. - A familia tem o di1·eito ao 
reconhccimcn.-0 como instituição 
jurídica. 
ser respeitada em sua diginidad'e. 

11. -A familia tem o direito de 
12 - A familia km ~ direito de 

cumprir livr<-mcnte todos os deve· 
res que a vinculam a Deus seu au· 
tor, seu legish,<lor, seu arrimo, sua 
providencia seu fim supremo. 

A SOCIEDADE CIVIL E O ES
TADO 

se o ideal, porque nós que amamos 
a Gristo desejamos ardentemente, 
que todos o conheça.in, o amem. e 
encontrem nele e <-"ln sua Igreja' a 
luz e a fortaleza. Porem a Igreja, 
que deseja que o ato da 'fé seja li
\TC se mviolcncia ou coação, res-
peita o lamentavel fato da divisão 
de crenças; e em certos casos, por 

condescendente prud<"ncia requer 
simplesmente sua librdade para 
cumprir a sua mis,ão espiritua: e 
social receb'da do divino fundador. 

3. - Se, pelo contrario, o laici~
mo de Estado é uma d0utrina filosó 
fica. que abraça um conceito agnos
tico, materialista ateu da vida hu• 
mana e da sociedade; se. com este 
f<'rmo. s~ define um sistma p0Jiticv 
de governo, que impõe essa c<>nce;,. 
ção aos fu:icionarios até em sua vi-
da particular, nas escolas publi• 

eas e na uaç;,o inteira, reagimos, 
com todo o nosso vigor contra essa 
do11trina condenamô-la mesmo em 
nome e ag('nuina missão do Esta· 
do e da missão da fg,-eja. 

4. - Finalmente se "laicismo" 
e,tat:rl "significa a intenção do Es
tado de não submeter-se a nenhuma 
norma moral superior e não reco
nhecer outros princípios rectores de 
seu~ atos, que ,o proprio nteresse 
do Estado Pm abstrato, declaramr,s 
que semelhante cncepção é extre· 
momentf perigosa, retrógrada e 
falsa. 

O Estatlo que professa um aeismo 
oficial -para respeitar a. ausencia de 
crenç!l Pm alguns individuoS of<'n
de as crenr;aas da ma:oria dos cida· 
dãos, daqueles que são membros 
dn~ vario9 corpos r!'ligiosos e da~ 
vasbs multidões CJflC crem num S,.r 
St,premo. 

Os rn_odernos estados democrat!
cos t>m geral romprce:ideram mui· 
io hm a, forças que para eles se· 
guir:am elo rC'speito á lei divina. 

Na rrança as constitui~ões, t1ma 
ctf'po:, outra, tem reconhecido Deus 
como orig-em e fundàmento 11~ todo 
<:ire'to. Depois da primeira consti
tuição promulgada peh Revolução 
rra11ceza outras 3 tem sido puhli
cnrla, ou promulgadas "em prest"n· 
ç:\ do St>r Supremo" (1781, 1793, 
1795.) A "Divina ·Providencia" e 
De11s são mencionado~ expressa• 
mente na carta constitucional de 
1814 ,. na constituição republicana 
de 18:18. 

O Sumo Pontifice Pio XII deseja 
- e o Episcopado apela :iesie sen
tido á naç5o francesa - que O Es
:tado volte a por-se i·:i.teiramente a 
.servi<:o da personalidade humana e 
que Por todos os modos favoreça as 
forma!! sociais que tornam possível 
tima inteira responsabilidade pessoal 
tanto na ·ordem temporal como n.1 
~dem espiritual. 

Devemos ('Sclarecer um conceito 
.ambiguo, que ameaça prejudicar 
gravemente a união nac:o::ial e q'ue 
nasce duma expressão usada · com 
fi:equrncia _ e em concepções mui:o 
diversas: "O Estado leigo". 

.o 
j' 

cato li cismo 
Inglaterra A FAMILIA 

A ~staura,ão nàcionai, ensm,a 
:Os bispos fra::iceses, só se fará por 
meio da restauração da familia. 

Se bem que o Esfado possa exi
glr drrs. 'familia~ a s11bmis,ão ás 
-suas leis até possa impor á famili~ 
!Pesados sacrifícios nas horas de pe· 
rigo nacional, verdadeira missão 
do e$tado consiste e mrespeitar e 
proteiér a familia. Só assim iw<Je 
ele assegurar o bem comum da 
:Ilação. 

Cumpre lembr.ir que a familia é 
anterior ao estado, que dela se ori
ginou; Este fato demonstra que 2 

familia tem o direito anter;or ao d0 
estado e que portanto o Estado não 
pode transgr;dir. 

Segu,:ido os planos da Providen. 
c:as é na familia que se forma a; 
virtudes civicas, assim, o Estado, é 
fundamentalmente interessado em 
~ce.ntwar a vida famÍliar. 

Alias, a · familia não desenvolve 
só as virtudes civicas. Ela é a e:s· 
cola de todas as virtures. O respei
to, o desvelo ar_a · com o proxim. a 
consideração e o espírito de abne
gação para com o semelhante, a 
lealdade, a retidão e a submiss5.o 

Medicação auxiliar no trata
. .aento da sifi&. 

1. - Se este termo se usa para 1 

significar a supremacia do Estado 
em sua jurisdição meramente tem· 
peral e seu direi-to ao reger o s010, 
e o complexo da org-Jnização politi
~ judicial arlnunistrat;va, fiscal e 
milit:n· da sociPda:le; e ainda de ma. 
n ~ira geral, qua ::ito deriya da técn'
ca f.l(ltitica e eeonomicas declaramos 
abertamente que essa doutrina se 
conforma. aos ensinamt>ntos da T
greja. O, Sumos Pontifiees tem 
afirmado repetidas vezes que a I
greja não tel'tl a menor inte:i.ção ,1c 
intervir nos as1amtos m('ramentc 
temporaes do Estado •. Tem ensina· 
do que o Estado soberano em sua 
e>sfera propria, que é a temporal. 
Tem rejcõitado, por ser caluniosa, a 
noção difu".ldida pela propaganda 
pérfida, que atribue á Igreja uma 
supostat ambiçã<>de poder politico-
E pelo contrario tem recordado aos 
fieis o dever de su~-meter-se ao po.. 
der constituido. 

· Se chegam a entender O "Cleri
calismo" corno ingerencia do clero 
no domínio politico meramente tem 
pqral, on a tendencia de qualque?· 
sociedade espiritual a servir-se dº 
poder publico para satisfazer dese
jos de do'mi::iios meramente tempc
raes, expressamos bem alto a nossa 
condenação do clericalismo, como 
COT\trario aos autenticos ensinamcn 
tos da Igreja, 

2 • ..:.. Pode-se •compreender o 
.. Estado Leigo" no sentido que num 
'.'~' 's cujos habita6tes professam di
,- ,,nas crenças religiosas, 0 Estado 
·:rrm]te a cada cidadão praticar li
v·-~mente a sua religião. Esta se
-zuanda concepção do termo correta. 
mente eutendidá está ts1mbem em 

1 C'onformidade com o ensinament;;, 

1 
da Igreja. Certamente a Igreja -es
tá looge de considerar qúe seme-

,_ ~ gi~ ~ cren~ ~. e;m: 1e.. 

na 
(Conclusão da C!ltlma p9.gina) 

inglês é um dos mais antigos, 
tendo sido fundado em 727. 

Conta a Grã Bretanha inume
ros jornais ê revistas catolicos: 
o "Tablet", fundado em 1841; o 
"Universo" de 1860, o "Catholic 
Herald" de 1886, o "Catholic Ti
mes" de 1860 e o "Glasgow Ob
server" e o "Catholic Firesido", 
fundados mais recentemente. 

Inumeros são· os intelectuais 
catolicos ingleses. Em todos os 
campos do conhecimento huma
no, os catolicos ingleses estão 
bem , representados. ,Entre os 
poetas: Alice Meynell, Ooventrv 
Patmore, Francis Thompson, 
Guald Manley e Alfred Noyes. 
Na musica: Sir Edward Elgar, 
Sir Richard Terry. Na escultu
ra: Eric Gill. Entre os literatos 
contemporaneos encontramos: 
Hilaire Belloc,. Chesterton._ Mau
rice Baring, Arnold Lunn, Nat
kim, Grahame Greene e Daw
son. Entre os almirantes, Sir l 
Henry Harwood, tornou-se ceie- /1 

bre na luta de morte contra o 
"Graf Spee" e.m dezembro de 

1939. ' 

J DR. DURVAL DO u .. 

1
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Para que la~o se inclinará a ~aJança! 
, (Conclusão da 1lltima pâgina) 

antigÔs partidos e grupos lpoliticos interessados em conser
va,· o.~ vrincipiós ·e ·normas que têm goveniado o mundo até 
nossos dias,_ como l8ejam o sr. Ghurchill e seu Par_tido Oon
ser·vador, o General De Gaulle e grande parte àa opinião pu
blica francesa, grande parte do Partido Democrata Cri.~tão · 
italiano e alemão, e ()$Sim pQr diante, e ino _outro prato <1 

Russia, os Pwrtidos socialistas e co_munistas inglês, francês, 
, ftaliano, alemão, •e demais partidos e correntes esquerdistas, 

A verdadeira guerra entre 1(1; Russia, e as democracia.a 
parece que não será decidida por mei~ -de armas, ou ao m~ 

, nos proximamen,te, mas será decidida no.~ pro:IJimos pleit<>ll 
~leitora¼ europeus. 

A. L. \ 

Jederacão Mariana f emintna 
DIA DAS FILHAS DE lUARtlA E 

CAMPANHA DA MODESTIA 

A Federação Mariana Feminina 
está realizando no corrente mês de 
Maio, ·com a aprovação e benção d~ 
s. Eminencia o Senhor Cardeal, a. 
Campanha da' Modestia. Essa ca.m
panha terá conto objetJvos tornar 
mais intensu. e vlVª, nais Pia.a 
Uniões, a imitação das virtudes de 
Nossa Senhora e traçar um pr<>
grama de vida dentro dos moldes 
cristãos, que poderá, servir pa.ra. M 
moças em geral. 

Tomando por base as a.iocuções 
que o Santo Padre tem dirigido ás 
moças· catolicas, Filhas de Maria 
ou membros da Ação Catolica., a. 
Federação procurará, com éssa 
campanha, estabelecer as regras de 
conduta nos dias atuais, reavivar_ 
principies mais ou menos esqueci• 
dos, propor a imitação do modelo 
perfeito que ê a Virgem Santil!sinia. 

E' muito necessarlo q.ue nossa 
vida, nossa conduta sejam dirlg!. 
das, nos dias tumultuo~s que vi• 
vemos,. por princip!os firmes · e 
sãos, proprios para· permitir um 
l'end!mento grande da atividade, 
para assegurar a estabilidade dos 
bons costumes cristãos, p1ua. tor• 1 
nar possivel a. felicidade temporal i 
e preparar a fel!cidade eterna. Es• 
tabeiecer claramente esses princl-- . 
pios e esclarecer sua., importa.ncia., 
ê tornar mais facil o trabalho do 
cada um. Tendo presentes essas 
considerações, a. Federação organi
zou o · programa. da Campanha da. 

, Modesüa, esperando alcançar, com 
'li apolo de todas as Pias Uniões, e, 
sobretudo, com o auxilio de Nossa 
Senhora., a finalidade desejada. 

Com o fim de preparar essa.. 
campanha a Federaçã..o Mariana. 
Feminina. promoveu uma serie de, 
conferencias, nos dias 23, 24 e 25, 
do mês findo, âs_ 20 l)coras, no Au
ditorio da. Escola "'Caetano de 
Campos" 

Esse trrauo serviu tambem co
mo preparação para as solenidades 
_do mês de Maio e para a comemo
ração do "Dia da Filha. âe Maria,;. 

Nas noites de estudo foi obller•. 
vado o seguinte programa: · · 

DIA 23: 
Presidente aa sessa.o: E.xmo. 

Revmo. Sr. D. Paulo de Tarso 
Campos, D.D. Bispo de Campinas. 

I) Hino :Nacional e liin<> Pon
_tif!cio; II) Abertura: Revmo: Pe. 
Dr. Eduardo RobElrto, Diretor da. 
Federação Mariana :H•eminina· Ill) 
"A Campanha. -da Modestia; -
Srta. Irene Maria Melillo Filha. de 
Maria da Pia União de' Sta. ·ce
cilia; IV) Canto pelo coro da Pia 
União do Santuat•io Coração de ·Je
sus: a) Pesca.ri - Quis ascendet 
(3 vozes); b) O' Santissima ·(3 
vozes); e) Pe. Luiz Marcigaglia. :_ 
Oração da Filha de MarJa.; :V) 
"Dignidade da vida. sobrenatural 
- Revino. Pe. Dr. João Rezende 
Costa, S. S.;_ VI)_ En9ernuuento. 

DIA 24: 

Presidente da sessão: 
nevmo. Sr. D. Id!lio José 
DD. Bispo de Santos. 

Exmo. 
Soares, 

I) Abertura; -II) "Moda e mo
destia." - Srta. Maria Ribeiro d~ 
Luz, Filha de Maria. do Coleglo 
Sion; III) Canto pelo coro da. Pia. 
União de Sta. Generosa: a) Clau
dio Casciollni - Quaerlte Prlmiun 
(2 vozes); b) Bortinanski -- Prece 
russa (2 vozes); c) Pe. Souchler 
- A supUca. da. Esperança. (2 vo
zes); IV) "Respeito â autoridade 
da Igreja" '-- Rev-zno. t>e. Jos~ 
Fernandes Veloso;_ Y)_ Encerra-

', ,, 

nevmo. Sr. D. J'osé Carlos A.guJr• 
re, DD. Bispo de Sorocabi:.. 

I) Abertura; II) "Responsabill~
dade moral da mulher cristã" ....:.. 
Srta. Vera de Athayde Pereira, 
Filha de llla.rla da Pia União de S. 
Domingos; UI) "Os encant0'3 da 
Pu:reza." - Revmo. Con. A.nton.io 
~ves Siquélra; IV) . Canto pelo 
"Coro .Azul", sob a direção de d. 
Conceição Ferraz: a) Bach - Le 
jours s'etelnt; b) Ravanello--Can
tat!bus 'organis; c) Schubert '.'""
Ave MarJa.; d) :Mozart - Aleluia, 
e) Mendelssohn - Canção da. pri
mavera; t) Sofia . V. Oliveira -
No meu tempo de criança; g) 
Strauss - Da.nublo Azul: Ao t>tano 
a Srta. Marhla Marques,; V) En~ 
cerramento. 

Completando a prêparaç:ão pans 
o "Dia da, Filha de Maria" houve 
no dia 27, 4.0 saba.do do ~ês fin
do, na Igreja ·de Sta. lfigenia da.a 
17 ás lS ,horas, Hora;. Santa~so'1ene, 
pregada pelo Revmo. Con. Ltds 
Geraldo de Melo. A intenção dessa 
Hora &ulta. foi. a "Campanha. c)a 
Modestla.". · 

No dia 1.0 de Ma.lo; "dia da ·;Fi
lha de Maria., foi celebrada à San
ta Missa, no'- pateo_ do" Externato 
S. Josê, âs S hol'al5. Não h.ouve, 
nesse dia, assembleia â tarde. A 
Diretoria. da Feàeração deseja 
prestar uma homenagem ao Emi
nentíssimo Sr. Cardeal na assem
bléia geral das Filhas._ de Maria. 
Nilo estando S. Eminencia em 2j_ 
Paulo no dia 1.0 de Maio; a as
sembleia. fica. adiada para data que 
será. oportünamerite indicttda.. 

EXPEDIENTE DA CURIA 
-METROPOLITANA . 

~ ; 

GABINETE · DO ARCEBISPO DE 
·· SAOPAULO 

_ CRUZADA DO TSRÇO DO R(.i,.. 
. SARI0 DE N'OSSA SENHORA · 

'.i\ftm de correspondermoo â pr, .. 
_Vid~cm.1 iniciativ-a da consagr3 • 
1:áo de noesa Patria ao Imaculacto 
Coração de Marla santíssima, a 
rea.llzm--se em 31 de maio deste 

. ano de 1946, na Capital PPderal, 
havmn.o,,. por bem tlet.enninar a to
ldos Os Revtnos. Parocoo, Viga.rios. 
capelães e Reitor<'$ c,e !grelas que, 
em caõa. uma, delas, ee reze o tét
ço acompanhado da la.da.iJJ.h::t. de s. 
José, QUér dmante o mês· de inalo, 
quér nos demalb diaq ao_ a.no. 

'.ll:sta cnmada folri, ainaa. a e!· 
peelal · fina.ll<l'a.de· de implorar :t-- pro. 
teçã.o da Mãe de Deus e N0ssa. e 

· a ~o ,seu sanfüdino EsP<>SO;- contra 
os :inimigos interno,, e externo~ .-que 
agora conspiram contra a Igreja, 
contra o Est-ac10, contra a Fam.Illa, 
e con'fra todas ,:as sagmctns trad!· 
fões da noosa. Tlerra. · 

Sl'i.o Paulo. 29' de abril de1948; 
-1- Carlos, oat'deal Arceb!Soo de 

.são Paulo. 

CARDEAL A ~ClmISPO DE -SAO 
PAULO 

'.Afim de benzer algumas casa.s 
operarias e presidir a. vuiae sole
nidades religiosas, ~iu de aúto
movel, para. CamJ)Os de Jordão o 
Enuno. Senhor Ca.rt'teal Arcebispo 
de s. Paulo. DaqueTa cl\18,(le. ~ .
Em~ia. .. Revmo. pa;rtiu pa.r11, Belo 
Hon2:9nte. devendo ~aneeer au
sente de são P.a.ulo durante a1guruJ 
dias. ·· 

MISSA DE 30.0 DIA PELO CONl!:
GO DR. BENEDrm l'lmE!RA 

DOS -SANTOS 

mento. 

De conformidade com os E~tatrr~ 
to~ do cablilo Metropolitano. no 
õià. 24- õe maio, será ce1ebrada:· na 
ip,teJa-matrtz M Sànta Ifi,renia 
(Catedrs.l Pro~rlla); Missa. dt"cRe
(!Wetn, êni ~uf1"%tl<> õa -alma ' do 

· Rêvmo. Sr. Corieto dT. Ben(!,:'flto 
Pereira. dos Santos.· · 

DIA 25: 

i'~e@k'lente @ ~ ~ 
· 'Para ·essa missa s&.o con'Vlda.dõs 
os Re\'mos~ STS. Co:tiegos e P!ll'l!ft
~ dlt>·11D:1019o élfmlb;;.. ' 
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MEMORIAL SOBRE O~ SANTOS LUGARES 

A questão nos seus iunàamentos jurí~icos 1 

Nesta secção, Instalada no "Rayon" clq 

Senhoras, 1. ª Sobreloja. apreaentamoa o 

que há de melhor e mais variado em apres

toa de, costura e aceaaorioe dé toucador. -------------
Os Franciscanos obtêm ·dos sultões licença formal para se estabelecerem nos lugares 
sagrados - Tratados firmados pelos mussulmanos com as potencias cristãs 

Linhas p ar a coser, . 
1erzir e bordar - Fi

tas métricas Inglesas 

- Tesouras para cos

tura, unhas e mani

cure - Cadarços -

Agufaas - Alfin~tes 

- Botões dourados, 

fàntasia e de madre

perola - Elástico de 

varias larguras 

Colchetes de gancho 

O Legionario continua hoje a 
publicação do "Memorial s0bre os 
·santos Lugares", elaborado pela 
Ordem Franciscana: 

QUESTÃO NOS SEUS FUN-
DA..~NTOS JURIDICOS 

De todos aqueles fatos historicos. 
,como sejam o cisma oriental, o au
favor dos Santos Lugares, e final-

JERUSALE" 

NOTA INTERNACIONAL 

A. ratificação pela Santa Sé 
ili 

mente as cruzadas, evidenciam-se 
os direitos latinos sobre os sar.tuá
rios. As.sim realmente se inicia 
aqµela prevalcncia espiritual da 
Europa na Palestina, começa n. de
linear-se sua intervenção nos San
tos Lugares, que tomaram wna 
mento do interesse do ocidente em 
forma mais definida n<>s seculos se-
guintes. ,. 

VIA DOLOROSA 

rara que la~o se inclinará a ~alanca1 
"O sol cujos raios benef-icos nos aumen.tam a luz", isto 

é, Stalin, após ter :assumido a direção, não só da Russia, 
mas tambem da aplicação e desenvolvimento das teorias 
marxista.~, imprimiu a estas um carater -mais. mitigado, 
menos radical, menos (( comunista" no seu verdadeiro sen
t-ido da palavra; pode--se lmesmo afirmar que o regime 
economico russo, no presente, seja mais veladamen,te socia
lista qite cruamente marxista. Os telegramas da ·semana 
passada, nos informando que as comemorações da Pascoa 
neste ano foram concorridis~imas e que contaram com apoio 
oficial, confirmam esse fato e nos in.dicam que as primi·
tivas idéias de Lenine 'e 1llarx sobre religião tambem ei;o
luira m. Essas e'roluções e tra11sformaçcies no campo social, 
economico e espiritual, permitiram á Russia 1tornar-se uma 
gra.nde potencia e por outro lado identificou-a, por assim 
diz-er, com os partidos socialistas do mundo inteiro. As 
contin,uas critic11,s do ministro soeialis'ta Attlee ao eomu-
nismo nada demonstram em contrario, pois, de fato, os ata
que.~ são contra o parMdo comunista inglês, o qual, por 
orclc11s de Moscou, ainda conserva seu primitivo caratcr ra
dical e nunca atingem o regime ·rigen.te na Russia. A II l 
Jn.ternacfonal, que foi tão cspetamtlarmcnte "extinta". foi 
BUbstituida pelos partidos de rótulo socialista, comunistas 
e demais denominaçõe.<t e.<tquerdistas. A grande 1balança de 
poderes, em instavel equilibrio, pos-~ue n.um dos pratos 08 

verdadeiros democratas, como os .americanos, a Igreja, e os 
~Continua. na. '7.a. pag.) 

O clero bizantino a favor das 
euas pretensões não pode aduzir 
ne~: . a minima parte daquilo que 
têm feito os catolicos europeus na 
Palestina. A libertação dos San
tuários, a reconstruçã-0 <ias Igre
jas, a organização. do clero latino, 
,. Os sacrifícios e as despesas que 
tudo aquilo custou. são gloria ex
clusiva dos ocidentais. 
. Com o fim. heroico çlo Reino La

tino e do penedo das cruzadas não 
se descontinuou a obra collf1truti
va e organizadora do Ocidente. Os 
1i;uzados, obrigados a retirar:se 
wante da pressão prepotente dos 
rr.uçulmanos. deb:aram sua idéia e 
sua herança a um grupo de Rdi
glosos ocidentais. 

S. Francisco de As8is. no fim de 
1217, enviara seus filhos para o 
Oriente, afim de coopt>rarem espi
ritualmente na obra dos cruzaooo 
e abrir com a palavra e o exem
plo o caminho da fé 'entre os mu
<:ulmanos. Ele mesmo dois anos 
deools. em 1219, se dirigiu pa.~ lá 
llfim de venerar os Santos Lugares 
e consolidar com sua presença as 
missões orientais. Assim o Santo 
na audiencia que teve com o sultã~ 
elo EJMto. Melek-el Kamel. obteve 
·orma.Imente oara si e seus filhos 
l!cen<'a para ficar em tôda liberda
de na,i: . terras'· do Levante e de visl
t.::\r ~"""l Impedimento o s. Sepul
crn (19) 

D~nol,; na retirarla ilos cruzados 
<'la Pal"<;tina, os Franciscanos ·vol: 
briu>i ll)go para os mesmos lugares 
n11f' tlnh,im o<'UP'!,c'!0 anteriormpnte. 
J. "im:> il<>" exclusivamente d0 esni-. 
rito. Crist/ío e do ?'Alo missionar!O, l 
c1F'ilfoaram-i!'>" a .,ocorrer a0<; ca
tnllcos rema:npc,cente~ nanueh,. re
Mõei<. a VPD<'rar os Sant.n!lriOS en
tre!?'UM no abanclono. f' fa7"T' bem 1 ª"" "'.,.,....,.,.,n.c; muçnlmano., . (20). 

Os principe,: da Europa. nos fins 
do século XIII e principio do sé
culo XIV. foram solicltos :t enta.bo
lar negociações afim de obter dos 
~ltões mamelucos que Os Francis
cano.., Pudess;em viver sem ser per
turbados. perto dos Santos Lucrares. 
A republica de Veneza, .o rei Tiago 
~e Angão. o rei Carl<>s IV da 
Frii.n"a. escreveram e mandaram 
('n,~,,ixadores ao Cairo para con-

e de pressão. 

Jogos ae agulhas em: 

aço e 1galalith. Agu. 

lhas de tricô inglesas 

. Alfinetes para cha .. 

péus. Retrós ein todàS 

as cô:res - Travessas 

para cabelo - Gram• 

pos invisíveis - Fe

chos "zip~• -- Chum

bo a metro para ves• 

tidos - Elástico para 

franzir - Lãs para tri

cô - Dedais - Ovos 

p a r a serzir meias. 
/ ' clmr acornns concretos a respeito 

(21). De fato. o 1,ultfi-0 F,I-Mozaf
far Blbars TI em 1309 ordenou oor 
um "flrman" ·que no Monte Sião 
nn ~- Seoulcro e em Belil-m não s~ 
~abeler-e:n ontros R,e.l1r,io30S 
que oo Fra.nps do cordão que já Já 
mr,rnvam (22) . CASA ANGLO-BRASILEIRA 

Flnn.lment.- o-i rei" de Napales 
Roberto e Sancha. mais empreen~ 
dedore,, e mais follzes do que os 
outros prtnclpes. em 1333, depois 
de longas negociações e grandes 
ae"1Jesa". concluiram com o sultão 
Melek-el-Naser Mohamed um tra
ta,10 fpfin!tivo e perpet".10, pelo qual 

---------------------·-------
' se cec'!la ao'l FranclsC'i.lDos o direito 

ele moraria. uso e culto ,Jos santua
rim; de Jernsa.Iem (23) 

O Sumo Pontifice clémente VI. 
ll'Or duas Bula-i Gratfa.s agimus e 
Nttner Cllrls,slme. dadas em Avi
nh!'in a 22 de novembro <le 1342. 
r.nundav<t a.o· mundo os Importan
te~ flCorf.0<: a~s!m felizm,,nt? con
clu!dos. e conf!rm<i,va 0<: Francisca
nos como guarc'!<1s oficiai"" dos 
S::ir,to'l T.UP"a.res. Pm nome de toda 

O Catolicismo na lnglaterrc 

ii. r'lt.~11,,Mg/l,. (24). 
Os Sor-tuario,. ct·tstl-los ela '.Pa

lf'm-1..,.,,, Pmbora fican1o pela ne
<'"sl':irl<i,c'!e ilns fatos .Pm terra mu
c-11lm<1na, vinham as<'lm a ser pro
p~kd;tde e 11"0 drt l1?reia Romana 
e dos cat'>licos ocidentais os om1ls 
<'1<:'IC'1:avam o!l Franciscanos para 
rr>nrPRentá-los nos paises do 0-
rlent(>. 

19) An!!'eli Clarenl. Chronica 
rpnt,i,m tribnlatlonum. · e.d. Ign. V. 
nolin!Z'"r Sektene:e~<'hlchte. Mun
ch~n. J'l!lO. t. · TT, p 438. 

Em 1829, foi proclamada a li
berdade religiosa na· Inglaterra. 
Em princípios do seculo XIX a 
direção do movimento catolico 
na Inglaterra, estava nas mãos 
da classe média e da nobreza 

i campezina, classes fortemente 
conservadoras. Com o tempo, o 
movimento catolico começou a 
expandir-se pelas cidades, alcan
çando, atualmento, 23 cadeiras 
na Camara dos - Comuns. O 
Conselho Privado conta atual
mente quatorze membros cato
licos, sendo inumeros os mem
bros da nobreza,, -que militam 
nas fileiras catolicas. 

Em 1850, Westminster foi ele
vada á categoria de Arcebispa
do, com quinze Bispados sufra-

201 r-,1lobmricli. Biblioteca bio-bi- ' 
. b'.lom-afiC'::t di Terra Santa e del" 

nrJ,mfo Franci~cano, Quaracchi. t. 
n. mm. 

ganeos. 
Dividida em 1911 ·em três pro

víncias eclesiasticas, Westmins
ter, Birmingham e Liverpool, so
mente em 1916, Cardiff foi cons
tituida em província. Conta a 
Inglaterra atualmente,· quatro 
Arcebispos e quatorze Bispos. 

21) r-~1,,bmri,.h. Biblioteca. t. IH. 
:.mn. 1~?2 e 1327. 

22\ T<'xto rlo f!rman e tradução 
h Golubnvich, Serie <'lei Superiori 
<li '!'. ~-- Gerusall'mme, 1898- p. 128. 

, 23)G<>l,,bnvich, Biblioteca. clt; t. 
IV. n. 52-58. 

24~ Eub.11, Bullarlum Francisca
num, t. VI, ad. 1342, 21 Nov. 

A Escocia forma duas provín
cias separadas .da Inglaterra e 
de Gales, compreendendo dois 
Arcebispados ~ quatro · Bispad,os,' 

tendo por sédes metropolitana 
Santo André de Edimburgo 
Glasgow. 

Apesar de constituirem peque• 
na minoria, os catollcos ingleses 
demonstraram, nesta, como na 
guerra de 1914, sua fibra de ex
celentes patriotas. A porcenta
gem das condecorações dadas a 
catolicos é maior do · que a dos 
catolicos na massa da popula
ção. A mais alta , condecoração 
inglesa, a "Victoria Cross", rara
mente outorgada, foi concedida 
a dezessete catolicos das forças 
armadas. 

As· forças armadas inglesas, 
contam 700 capelães catolicos, 
sob a direção de Mons. Dey. 

Desde 1915, a Inglaterra man
tem Junto á Santa Sé o seu re-., 
presentante diplomatico, que re. 
side na Legação Britanica de 
Roma, tendo, durante a guerra, 
a convite , do embaixador brita.
nico se refugiado no Vaticano. 

Mantem a Grã Bretanha dois 
colegios em Roma, um inglês e 
outro escocês, onde estudalI' 
muitos Sacerdotes. -O colegio 

_tQonclu~\ na 
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Numa hora 
.. . 

trag1ca da história humana, 
-----

O plebiscito fra.neês encheu toda 
11 semana passada. As3im, deve lo
i,;icamente. encher os ~ Sete Di<Ls 
~m Revista", tanto mais que a pJ.i
zalidade de aspectos do g1·ande, do 
4i:strepitoso e evidente u·iunfo da 
;igreja, exige necessariamente certa 
iamplitude de comentarios 

1 Pio 
' 

XII consagrou a Santa Igreja e ;:todo o 
mundo ao Imaculado Coracão , d-~,: Maria 

" .. 
'l'odos se !embrarh.o 'de que, em 

:eon~equenciu du.s eleH;ües á êoos
ütuinte francesa, quatro grup:>s 
políticos alcançaram representaçJ.o 
i,Jei1.oral ponderavel. 

''Vencedora de todas as grandes batalhas de Deus, ao Vosso. trono, suplices~. nos ·prostra
mos, seguros de conseguir miserieordias e de encontrar graça e auxilio· oportuno nas 

presentes calamidades" 
Um deles foi o parti<.lo com 1.;

nista. Xada temos que dizer soure 
.suas doutrinas e metodos, já mue
to conhecidos. O exito eleitoral des
te partido se· deveu a dois fator.as 
muito divel'sos, e até contra.rio.:;. 
De um lado, houve realmente .::er
to alastramento da doutrina comu
nista na França, quer pel,l propa
ganda verm,elha, quer pelo pre,;1,. 
gio alcançado pelo com unismo er,1 
consequencia de si'!a eficaz reação 
contra a Alemanha,· quer finaimen 
te pela idGia pueril, n1us g-enú1c1u
zada 1.ogo depois da vitoria d<> q•t<' 

<lerrubado o nazismo. a u1;ica for
n1ula possível para o- mundo ser1..1 
o comunismo. Enquanto esta.; <o.1-
siileraçõ1es atraiam, eleitores p,1ra 0 

programa sovietico, que é r~vo1u
cionario e pleiteia a aboliçii.o de 

todas as fronteiras, patrias e g-;vc.1· 

nos loeais, certas forças cons<>rva
<loras e patrioticas auxiliar;im 
tambem o triunfo dos vermeih,,~, 
e este é o segundo fator. A part<e 
sã /lo operariado, e até mesm0 a 
pequena e media burguesia, for,.e
mente nacionalistas e anti-abmás. 
àesejavam U'ína·· repressão energ-ica 
conti·a o colaboracionismo, e espe
ravam que os coznunisfas in1D1J~.!::::;~ 
sem tal reação. O patriotismo fr-... n 
cês, lison'geado pelo trabalho vit.-:> · 
riuso doH •• Il~auer~" co1n uni:-:ta~. no 
movimento 'de resibtencia, tarnbenl 
concorreu em parte, para des-~arre
gar nos piores inilnigos das classes 
medias e das correntes nacionalis
tas os votos daquelas e desta~. 

u Rainha do Santisslmo Rosário, 
Auxilio cios Cristfi-<A Refugio do 
gene, o humano. Vencedor:,. de to
da8 as grandes batalhas de De~. ao 
vo.sso t,i·ono, suplices, n0s _prvstra
mo.,,, seg·uros de conseguir m1Seri. 
co:·aias e de encontrar eraça e au
xilio oportuno. nas presentes, ~la· 
midades, nio pelos nossos mentos. 
que não possuímos. mas umca
mente pela imensa bondade do 
Vosso Corac;io materno. Ao Vosso 
corac;âo. Imaculaclo. Nós como Pai 
comum da. ,grande familia odstâ: 
e.orno Viga,rio daquele a ~uem foi 
c\ado todo o poder no ('.eu e na 
Terra e de quem recebemos a soli
citude de quantas almas remidas 
com o seu sangue povoam o mw_i
c o uniwrso- ao Vosso Ooraçao 
Ir.iaculado, n~sta hora tragica da 
historia . humana confiamos, entre
gamos. consagramos._ n!to só :,, san
ta Igreja. corpo mwt1co do vosso 
Jesu.~. que pe:-1a e sangra em ta~
taR p'lrtes. por tantos modos atr1-
t11lada mas tambem todo o munõo 
cilacerado por exiciais d:f'Cor
c:ias abral"ado em incend\os de . 
ódios. vitima de suM propri.as ini
c,uidades. 

comovam-vos tantas ruínas ma
teriais e mors is, tantas d.:ir tan
tas agonias àos pais, a,as mães, d~s 
espos.oR, dos i,mâos, das_ crianc1 -
uhas inocentef, tantas. viaas cc_~
raaas em flcr, tantos corp0g deepl!
claçados numa horrenda c:l.--mflci
na tantas alm!"..s torturadas e ago
ni~antes, tantas em pei'igo de :e 
perderem eternamente. ~ós. Mae 
c:e mi~-ericordia. impetrai-nos de 
DeUB a paz e primeiro as g1 aças 
qUe podem"num momento conver
ter os máus corações as graças que 
preparam, conciliam. asseguram ª 
paz! 

Rainha da _paz, rogai por nos e 

o 'partido socialista, como pro- - r / 
g-rama, ê comunista. Seus metodos. 1 Na 2.a pa.-gina 
ruais macios, o aspecto mais tra-
tavel de seus' "leaders", tudo en-
fim concorreu para que votru:s<:!m 

_11.e1e muitos conservadores nac:o- Pastoral do Exmo. 
nalistas · que não chegaram a 1·ê <> 

extremo de votar nos comua 1st,:,s. Revmo. Sr. Bispo de 
O socialismo como de co'!tume 
tez º papel de estação ª meio ca- Bragança 
p"\nho, em que se descansa e se 

(CQntinua. na 7.a. pag.) 1 ______ ,_ 

A festa De amanM em fátima 
Vão ser solenissimas as cerimonias da coroação de 

Noss:t Senhora do Rosario de Fátima, que se realizam 
amanhã em Fátima, com a presença, altamente honrosa 
para Portugal, do Eminentissimo Cardial ~º~. Bento 
Aloisi Masella, na qualidade de Legado Ponbf1c10. Sua 
Eminencia chegou dia 10, de avião, ao aeroporto da Sa
cavem, em Lisboa, acompanhado por uma. comitiva de
onze membros, tendo ficado hospedado no Seminario dos 
Olivais e daí seguindo para a Cova da Iria na manhã de . 
hoje. No Mosteiro da Batalha aguardarão o Cardial Le
gado todos os Prelados portugueses. A's 19 horas far• 
se·á entrada solene no Santuario de Fátima, onde Sua 
Eminencia dirigirá, em português, uma alocução aos pe
regrinos e lhes lançará. a benção. A's 22 horas e meia, 
realizar-se-á a Procissão das Velas e á meia-noite ini· 
ciar-se-á a Adoração Noturna. 

No fim das cerimonias da é.ova da Iria haverá um 
banquete oficial em honra. do Cardial Legado. 

Estão. sendo esperados, alem de uma peregrinaç~ dos 
Açores e outra da Madeira, numerosos peregrinos estran· 
geirQs, principalmente da Espanha. Entre eles virão va
rios jornalistas franceses e ·belgas. 

Amanhã a .Santa Igreja celebrará a festa de Nossa Senhora 
de Fátima, que cm Suas aparições recomendou aos três peque-: 
nos pastores a devoção ao Seu Purissimo Coração. 

Assim, toma especial relevo o tema para o Dia Mundial do 
Congregado Mariano, que hoje se comemora, comunicado pelo 
Secretariado Geral de Roma, de acordo com o pensamento do 
Santo Padre Pio XII: 

"A cooperação de todas as nações na paz e na caridade, pa
ra restaurar o mundo em Cristo, sob a guia e proteção do Ima
culado Corl!,ção ·de Maria, Rainha do mµndo e Rainha da paz". 

Nosso cliché mostra a imagem de Nossa Senhora de Fátima 
venerada no Sailtuario do Sumaré (fotografia do Revmo. Frei· 
João Demorty). 

cai-lhes a paz e recor..duzl~os ao 
· unico redil de Cristo, sob o unico e 

verdadeiro Fa.stor. Uin fim. de paz 
o de verdade concedei ú Igreja San
ta de Deus! Sustai o diluvio inun· 
cante do neo-paganismo, todo ma
téria e fomentai nos fieis o amor 
dá pureza, a pratica da vida cristã, 

~o zelo apostollco, para que o povo 
dos que servem ·a Deus aumente 
em merito· e em numero. . 

Enfim, como ao Coração do vos
so Jesus foram consagrados a Jgre
Ja e todo o genero humano para 
que, colocando nel~ toaa.g as suas 
esperanças,· lhe,. fosse um penhor de· 
vitoria e de S2Jvação, assim de-sde 
hoje, vos . sejam perpetuamente 
consagràdos tãmbém a Vós e ao 
"osso Coração Imaculado, ó Mãe 
Noesa e R.ainha do Mun<lo, para 
que Vosso. !il,illor e patroelnio apres
sem o triunfo do Reino. de Deus, 
e toda.! 116 .geraÇÕes humanas. pa
eificadas: :~ntre si e com Deu~.. a 
Vós proolà:fuem bem-aventurada e, 
convooco·entoem, de um polo a,,, 
outro da ,,terra. ·o eterno Magnif1- · 
et...t de gloria; amor, reconheelmev-
to a-0 Co~cão ile Jesus. onde ~ 
podem etiéontrar a verdade, :-, ·vtct., 
e a pazt1/,;(Consagracão ap Ima 
i'ula<lo . Coimç!i.o de Maria oonttda 
na me~g.em <lo Santo Padre Plo 
XII á ~áÇj!.o Portuguesa). 

INsTiivTo DE_S_E_R_ 
YJÇO SOCIAL 

No dia 8· pp., ás 20,30 horas tevo 
Iuga.r uma; sessão solene no I!Ulti
tuto d~ 1,3Jrviço Social, em ho!lk}

,'; _ nag-~~ a.,S~ _Jos~,_ l?adi:oeir'? ~~ _ 
·, i cipal :d·esse· ~tab~lecimento de eA· 

, . sino. O ato, que se reveati•1 ,· tje 

i;rande brilho, contou· com. a J>re
"ença de nu:nierosos alunos e •
alunos. Tomaram assento á me... 
os Revmos. :co11ego Antonio !Ama 
Machado; Àsslstente Ec~es!aat!CP, 
Padre José Varani, Leute · de Mo-

, ral, os srs. Dr; José de ~ecki 
Santos José Carlos Castilho d~ 
.Àndrade e Pr. José Fernando dt; 
Cauu.rgo respectivamente Preal 
e.lente, S~crQtario e Tesoureiro d:: 
ln,;tituto, e Dr. José Dalmo Belt<Y!"~. 
de Ma.tos, '~nte de Direito. 

Abrindo .a sessão, falou o .Revwo. 
Sr. Assistente Eelesia.stico, qtR 
mostrou a importancia da devoçã0 
a São :Iosê nos tempos que correm, 
e especialmente para os As~iste.n• 
tes Sociais. Após, foi dada a pala
vra a um representante dos.a.l11J1:H1. 

Terminado este discurso, o 
Revmo,· Assistente Ecleslastlco, PNI• 
cedeu â benção e entronização d.t 
imagem de Sã.o José, oferecida J>9• 
los alunos, consagrando, em segul
da. o Inatttuto d4'J Serviço Soda! 
ãq:ie1e Santo . . 

Em prosseguimento ao prognt
ma., o ReVJno. Sr. Padre José Va· 
rani pronuhciou aplaudida confa
rencla sobre Sã.o José e a solu~ãQ 
dos problemas da atualidade, En
cerrandó a solenidade, o Dr. Jo9' 
de Azeredo Santos lembrou a fi
gura do Pad.roeiro secundarlo d4 
InaUtuto, Sio Baslllo. 

dai ao· mundo em guerra a paz 
por que os povos sUSPiram, a paz 
na verdade, na jUstiça, na cari<la
oe .de Cristo.! Dai-lhe a paz da ca1·
.ne e das almas pãxa que, na txan
quilidade, da ordem; He ili.lato o 
Reino ile Deus! Estendei a V0ssa 
proteção aos infiéis e a quantos Ja
zem ainda nas sombras d!>. morte; 
dai-lhee ·a paz e fazei que lhes raie 
o sol da verdade e possam conosco, 
diante do unico Sal\•ador do mun
do, repetir: Glória a Deus nas al
turas e paz na terra aos homens 
de boa .vontade. 

Aos povoa pelo erro e pela dls
cordia separa.doo, nomeadamente 
áqueles que Vos professam stngU
lar devoção, onde não havia casa 
que não , ostentasse a vossa ~e
randa icone, hoje talvez escondida 
e reservada para melhores dias, 

Falecimento do · Sr. Dom 
frei Lui"z Maria de Sant'Ana 

NOMERO AVULSO 

CR.$ 0,40 

No dia 6 p. p., a Provlncia. 
Eclesiastica foi abalada com a no
ticia õo falecimento do Exmc e 
Revmo. sr. Dom Frei Luiz Maxia 
õe sant' Ana, Bispo Diocesano . de · 
Botucatu, ocorrido ás 21,30 horas 
desse dia, no Palacio São José, da
ouela sede episcopal. . Dom Frei Luiz Maria de Sant' 
Ana da Ordem ·'dos Fra,des Meno-

• des Capuchinhos.· filho de Luiz Cul
turato e Jacinta Boldrlni Cuitu
rato nasceu na cidade de Sant'Ana. 
pro~ .de Pá,dua,, Itália, aos . 21 

·c1e ~o de 1886, Contava a.penas 

<1ois anos de idade quando, em 
1888, velo para o Brasil, em com
panhia de seus pais. 

seguindo Os impulsos da sua v~ ~ 
cação, in~rnou~se em. 1899, no Oo
legio sera.fico dos Missionarios ~
puchinhos, em Taubaté. Ali mesm-r 
l"ecebeu o hábito franciscano, µlJ 

clando o seu noviciado aos 4 de fe 
verelro de 1904, Adotou. desif 
aquele dia, o nome de Frei LUiJ 
Ma.ria de Sant• Ana, Terminado o 
onoviciado e feita a. profissão d:OO 

(Conttnv 

' 
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Traduzida p ara o português a VII 

Edição Francesa · do «Mês de Maio de 
Nossa Sen~ora fio SSmo. Sacramento» 
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Ca1ólicos 
Comprem exclusivamente . suas jóias. e se_us presentes D2' cônlit-cÍ9a 

. JOALHARIA 

CASA. CASTRO 
Pe. Primo Masson, S. S. S. RUA 15 DE NOVEMBRO N.o li . .. . .. OFICINAS : : :1 umcos ~ • ,.,,._ 

.,. <E-.qwtlà da R\18 Anchieta) : : : PRóPRIAS : : :.1 . MADOS relógios ~-
.. De :Maria numqu!Ún satis" 

Mil.Ca ~ fula dcinasiad a.cerca die 
.Mar.ia. ensinam os S:intos e Dou
&ores da Igreja. 
~ a pdmeir;t razão qu.e justiíi

ca esta tmdução do frances das Me
ditações sobre No.ssa Sc·1hora do 

SSJDO Sacramento, extraídas dos 
esor:itoS dó Apostolo da Eucaristia. 
0 Bemaventurado Pedro Julião, 1 
Eymard íundadr da ·'Congregação 
dos Padres do SS, Sacramento e d·1 0 : 

Servas lo SS. Sacramento. ( 
E' 8"la obra original, como são 

alw, todos os escritos do Aposto
io da E11cari~tja, o Be~to Eymard; 
um peQUCno tratado sobre a devo
ção 2. Nra. s.-a. E. Sacramento 
iisad,J a fazer grande bem a, a.mas· 

E' fato doloroso, porem real, en
tre: nós, da quasi absoluta carencia 
de livros soure Na- Sra. do SS • 
Sacrame'.tto, e iato não somt:nte do
J.ros, mas t..muem pr.ejudicial, para 

apie<lade e a vida cristã, que se 
i·es~nte em muitas almas do co
nhecimento d..is relaçõ,e entre Na. 
Sra. e Jesus Cristo Sacramento. 
Qui7.ermos em poucas pa,a vras re,
Jah1.r o mal imenso que representa 
,-ara a piedade cristã, esta ia !ta de 
..ri cntação e1,1caristico·mariana. 

A dtvoç:iv a Na. Sra. do SSmo. 
S;:icramento é uecessaria, posi que 
liesorriJ1a ás almas n'ovos t1,:,rizo·1-
tes dt• piedade de ::t.pPstolado, e lhes 
r<:1·c,u inesgc;ta veis re·cursos de dou 
trina e de ene.rgia p":ira os maiores 
en1pr, e.:dimçntos e ~~criíicios. Des 
co!·n·-Ihcs, ainda novos aspectos Ja 
,,utt:cbde· de ~cs,;a -S-enho1·a, Mãe 
~a Vida, em $!.laS rçlac;ões profu:1-
à;is e teológicas coni'" 'o 11:sltcio da 
'vida, o SSmo. Sacramento. em 
lo1--10 do qual gravitam todos oS 

misterios e prl.>lemas <la graça, da 
l,ü-denção e salvação. A devoçào a 
t,,ia. Sra. do SSmo. Sacramento, e 
:1ma das mais teológicas e fecundas 
que se podem cultivar para éom Ma 
ria s .. utissima; é o.-w:olongamcnto 
da s1,1a divina Maternidade, Mater-
11,i,dMie que constitL1c o funclamen<o 
SOJÍdL) C divillO de ,todas aS d,ema:S 
deYOç(;es que a niedade cI"Í$là gu.ia 
-. pelo Espírito sa,to lhe consa
gra Ainda mais: esta devoção é a 
m~i, att111l de todas e :i mais neces 
raria enfrc nós que vi'(emos no ·5e
eulo ,da S:mtissirna Eucaristia e da 
Ação Católica, pocquanto, é por 

meio de Na. Sra, do SSmo. Sacra
mento q1,1e temos livre acesso a Je
sus Euraristia, e é ix>r Maria, Mãe 
Modelo dos Adoradores, que rece
bemos todas as graças que dimanam 
~ Cor(lção Eucàristieo de J~s-. 
·E• a Virgem a<;lotadQZ'a que nos en
siaa a adorar, a amar, e servir dif<"-

. tellM':OM' a Jeaae ~ 5-.:nme~-

Dá. DURVAL PRADo-1
1 Mm>ICO OCULISTA 

_._. Sena~or Paulo Egídio. U 
• I.º aDd. • Saiu 512 • 13 • H. 

··«.q. ela Rua José BónifácioJ 
C...:' 14,30 às 17,30 horas 

· ,-a.: z-ma 

4ado cm eu trono da Adoração Per· 
petua. 
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'"A SSma. Eucaristia é Jesus 
Cr;~to pre.:e e pasasa dv e futuro é 
centro di: toda as ~raç~s. é o Sa~i
ficio da Cruz que se renova perpe· 1 
puatnente na Santa Missa, verda
deiro Sacrif:cio propriamente dito, 
como o definiu o Concilio de Tr<?n
to. Aplicação atual e u-:1iversal de 
todc,s PS mer~cimentos e satisfações 

ele Jesus Cristo Crucificado, anti
doto costI:a toda, as infennidades 
t>spirituais, fermento de imort1,1!ida
de, cmo é chlltllado pelos $4ntos 
Padres, a Arvore da Vi4a. o }.fana 
da Nova Lei, o T~statnento do amor 
in{inito do Sagtad(é) C9ra~lio E\'lca
:ristico de Jesus, g penhOl' da futura 
rc:ssureôçiio •• , 

Ora, Nosu Senhora ·do Santissi• 
mo Sacramc,to e a irradiação de 
J~s11s Cristo Sac:amcntado, a· proje 
çã() luminosa da vida e das obras 
<k Jesus Cristo Eucàris1ia, a trans· 
parescia de suas virtudes e d.as ma 
ravilhas que realiza nas alms; Ma
ria SSma. 110 dizer de Santo Ag()s
tinho, é a forma de Deus "Forma 
Dd" um Cristo abreviado, seg\1in· 
<lo Bossueta; o molde Jesus Cris
to nas alma.,; c«1fonne São · Luiz 
Grignon de MQDtfort • 

E a Virgem efetua estas bras di 
vhas nas ;i.lmas, através ckis secu· 
los, em virtude da sul/. d·ependencfa 
d<! Jesus Cristo Saeram~sto, e de 
.seu pape-1 de Median~i.-a de todas 
as graç:a8; e ainda pelo se'II infiuxo 
de íntfrCt'ssão janto ç, trono de to· 
das as misericordlas de Eterno e 
Pontifici- J C$U~ Cristo, na SSma: 
Fucaristia. · · 

Eis algilJllas das 11;1.uitas ra..:õN 
que nos levaram a ~mpree'ld.er esta 
traduçlio e publi_cação daq belissi. 
mas e origi~a:s mc<llta<..ões do Br
rna venturado Pedro Juli~o Eymard, 
sobre a devoção a Na. Sra, ' do i 
SSmo. Sacramesto, a(ja,pt4_as para 
o Me2 de Maio. Alimentamos à c~
perança d eque est~ liV't'o, ~ pode 
diamns definir - "um i:nalfãál de 
educação , e formaçíió ~uç~i,stic,;o-" 1 

m::ri:::iaff,.- h:i .de fa1~ tjm 1:iém:lme .. 
~ a to4os os <l\tc t,iver® ~ 'fGfl• 
tade lê·lo e ~edita·!". 

São estes oc nossos 'iOtos ao en
treg~ ao publico cristã~ «!stc · ~o 
do Beato Eymardc pa:ra cOln -', sua 
M::'íe Sa. Sra. do SSmo. Sacramco· 
a qu~m ~e eosfcssa d:vedor de to 
do bem de sua vi.da. · 

Com as bençãos de De\lS, de Ma
ria SSma do ·Bcota Eymard e doos 
nossoos Sup. espcr::mos que os nos 
sos 'l"O'to, n :io sc:-ã ~ 

o valor dos 
selo~ usados 

Carta 
ordenando 

Pastoral 
em favor . do Brasil .preces 

Dom José Mauricio da Rocha, por Gra~ 
de Deus e da Santa Sé, Bispo de Bragança. 

Aq Nosso Muito Reverendo Clero, etc. 

< Oontln,uição > · 

na 1ngenuos que creem na evolução do comunismo. quanto, ao 
problema religioso. 

E' puro engano. Não evoluiu, nem pode faze-lo. 
Si deixasse o comunismo russo de ser inimi;o da Religião per

deria o nome, deixaria de ser o comunismo, que tanto mal tem 
.feito. 

Sua atual atitude é a mesma de sempre. 
s.enão vejamo-lo. . 
São de recente noticiario da imprensa as noticias seguintes: 

. Em Siroki-Brijeg os comunistas iugoslavos C:os bandos de Tito ata
caram os conventos e escolas anexas, mataram 9 Sacerdotes Fran
cisc~mos, 5 clerigos e 1 irmão. trancando-os numa sala, ensopan· 
do-os de gasolina e ateando-lhes fogo. 
, Grande nwnero de professores civis das e.scolas mantidas pelos 
Franciscanos {oi sumariamente fuzili..do. · 

O total de martires · Franciscanos da Província de lierozgovina. 
(Croacia) é de 44 Sacerdotes, 9 Clerigos e 2 Itmãos, alem de 20 
outros presos e deportados. 

Do grande Sr. Winston Churchill, em seu já famoso discurso de 
Fulton, são as seguintes palavras, que merecem ser meditadas pelos 
politicos brasileiros: ','Num grande numero de países afastados das 
fronteiras russas e por todo o mundo, as "quintas colunas comu
nistas" estão ativas, trabalhando pela unidade completa e obedien
cia absoluta ao centro comunista. Col:n exceção da Comunidade 
Britanica de Nações e dos Estad~ Unidos, onde o comunismo está 
~m sua infancia, os partidos comunistas O\l as "quintas colunas" 
constituem uma ameaça crescente ou um verdadeiro perigo para a 
civilização cristã". 

Vitorioso o comunismo no Brasil, para o que caminha, si lhe 
não for embargado o passo, outra não será a sorte da civlli.Zação 
1:>rasileira, uma vez que, em de.clarações d.ivulga<;ias pela imprensa 
no ano !indo, disse o chefe comunista brasileiro, ·Sr. Llüz Carlos 
~restes: "O ponto de vista dos comunistas é perfeitamente _se1;ne
lhaJ1te ao .. ~otado na Russ_ia com relação á Igreja". 

* * * 
Na Russia, enta:-etanto, é necessarlo distinguir entre povo e 

comunistas. 
· O povo russo é c:.e indole profundamente religiosa e muito tem 

sofrido com a perseguição a suas crenç~. ._ 
o povo russo não é com\JllLsta. 
Em face da imensa população do pais, os comunistas · constituem 

uma minoria ínfima. 
Como, em geral, quem mais grita e, por isso, domina. são as 

minorias ousadru;, dai · resulta que a grande maioria do bom povo 
russo jaz escravizada sob o tacão da bota da minoria. que, apode·. 
rada da força, por ela se impôs ao pais. 

O mesmo poderâ dar-se entre nós. . 
Os comunistas são tps.ignificantes em numero, mas são ousados 

e agitadores, do que constitue. prová inconteste o depr~eJ)te pano
rama da atual Assembléia Constituinte. 

Podem, portanto, usando de suas costumeiras ta.tico._s, dar um 
golpe traiçoeiro e apoderar-se do governo, quando, então, teremos 
campo~ de concentração, fuzilamentos, amor livre e tudo o mais 
que se passou na Alemanha nazista e é usança. na Russia sovie"tica. 

Disso, aliás, já temos noticia certa pela circular secreta do Sr. A v~Ja ®S ~ r~l»'e
,e~ hQJ~ eu:1, ~ um ~a
ter de $Uma importancia co
mei-c;,ial,, po~ ~ Q'Q,e pa,:e• 
ça ~ poucx, ex~endQ, mµ1~ 
tQs gQv~mo., vive~ Q\l~Q ~
cluaivainente ~ venda dos 
selos ~-tal$, como a S1b.eria, 
Lle<:htenstein, Andorra, São 
Marino. Outras nações comó 
·· ,r&1>.ça. IWia, ~te.d~ UDi· 
dos, tam~m po.;suem im
port;mte3 ofiçµias fi4\telicas 
e l.enhamos ~m vista que o 
seu lucr<', só nOjl EE. tro., 
<J~c à mstalaçW .· da of1~
na tUateUc,., ~ el~vou a. 110 
milhõe3 de dolares. 

t Luiz Carlos Prestes, a que já Nos referimos, na qual diz que, vol-
tando á cena, como já voltou, desempenl:arã melhor seu papel e 

Deste modo se ~plica o 
porque de enviar os selos pa· 
r:;i as Missões. O mtss!Qnárlo 
infabgavel aproveita este e,i:. 
celente recurso· que não exige 
multo labor. Com o produto 
da venda dos mesmos po· 
dem os mlsslona.rlos cons
truir igrejas, · escolas, asilo$, 
etc ..• 

lll', pois, wn devêr de tod~ 
os antigos da2 Mi,ssões não 
descuidar deste meio que e 
tão facil e tanto pode fava· 
rer~r aos mlssionarios. Re
colher, pois, o maior numero 
possivel de S('los e enVia-l<)s 
para a · · · - · · 
Academia J\li>~ionaria .;._ S.-
rninario do l"'~irito Sao&o -
San1.0 Amaro ... São .Paulo 

<Capital) 

1 
abalarâ o Estado em seus alicerces. . 

E um ~raslleiro de tal quilate volta ao convivio social com direi• 
· tos, honras e prerrogativas, que não desfrutam muitos brasileiros 

t que trabalham sacrificando-se pelo bem do Estado, por ele tão 
ameaçado! 

E as nossas forc;as armadas, a quem incumbe primacialmente 
defender o Estado, esperam que seja ele atacado, quando é mais 
fa<.'il e aconselhavel prevenir do que punir! 

(Continua} 

------------------ --------.---,.····-o plebiscito francês .. , 
l Conclusão õa ~ltima pâglua) 

tle seu te~ritorlo, o que facultará a iudependencia egipcia. Ora, 
se o Egito se afastar juntamente com a India do lmperio, a que 
ficará esse iteduzido? A Inglaterra sem seu Imperio poderá 
continuar a fazer frente á Russia? Churchlll encarnando a vio• 
lenta reàção da opinião publica contra essa precipitada e perl-' 
gosa decisão de seu governo, chegou ao ponto de apostrofar os 
membros do presente gabinete de "desavergonhados" ~ outros 
pesados adjetivos. 

Agora que· a Conferencia. dos Chaneel!!res fracassou, como 
todos os entendimentos ami&1,veis com a Russia têm_ J:racassa:do, 
e que o perigo de outra guerra está novamente presente a.o es" . 
pirito de todos, a nossa ulth;na esperança de paz' está na for
mação de um -bloco americano e europeJI anti~co~uni$tà, ~etido 
este ultimo liderado por elementos · conio Churchill e De G:Íulle, 
e que !enha. por bem ou i>or.mat pjir fim á·aÍneaça russa con-
tra o mundo cristã,u. ·· -- - .. · · ·· · 

A. L. 
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N\l() é 116 entre nós que ~ fa.z se,n. 
· t.ir a crise de- habitàções. · Se é ver

(lade que aqui' está cri~ · 1<e d,eve 
principalmente á influencia .de éer• 
tos fatores . peculia,r~. co,no · por 
exemplo <> abandono dos. cam~ e 
o a.fluxo das populações p!i:ra as. ci
dades, per sua ~ con.seqttendà do 
fav~ritlsmo industrial e da v~a .. 
de~ perseguição movida â agTi~Ul
tura: em outros lugares o fenmµe
no foi determlna4o quasi , exélUSi
vamente pela guelTlcl- Neil) iie .,,fa• 
letn dos. pai~ atingidos.. . Pflos 
bombar<leios. R,efenmo~nos a~'nas 
aos ca.sos em qu~ o esforço de ~er
ra, a,baorvendo todas as atlvld!Ldes 
e reservas econoinfoas, paialJsoti, a 
construção norm.al de casas, · o que 
ainda foi Ina.1$ agrava.ao peJo des
locamento de . mas$as inteiras.· .. ,, de 
trabtt.Ihadores que e,ram . @.D.àllfa• 
àa.s para ~ 09\'\\S industrl.!v , ~licas. Fol o que acon~. aos F.sta
dos Uni<;los. Lá. corno aqui, à fal
ta de ea..<ias est4 a$1.U!llndo pro• 
porçõe,;, angustiantes, segundo. ~
torn1ai;ões veiculadas pela ImPl"ftl• 
sa. 

Ora. de todas as restrições ás uti• 
lidades essenciais, a que, sem dU• 
vida, mais a.caba Por enervar é a. 
que se refere ao této. Ha um11; pro• 
funda n~stdade psicologica: ,pela 
qual todos querem ter a !i!Ua: ~ 
mn lugar definitivo de residencia, 
em que se estejà ao abr:lgo. ® .· íil\lT• 
presas, de hlcomodoe, de ~ba
ções. Nad_a pior do que viver am9n
toa,cto, ou sob um teto de eruprés
Umo, ·proVisorio e precario, oomo 
áe favor, ·a ' ·mercê de um despêjo 
inesperado. Pois é isto o que· estão 
sentindo numel'Ol!OO americanos;· e 
a eonsequencia é gue, cónforine ·in
querito reefnte.mente realizado, me• 
ta.de dás pess~ aclia.m QUe a., ~o
lução do prob~Ina incnmbe â,9 Ç.;o• 
vernó · e não á iniciativa, ptirMJt . 
. Isto é -m~~ se~. 'ko,pa~ i'.da 
inicia.Uva privada,, onde ,.sempre Jol 
0lhada com des<:onfiança a, )JJ.µ'O• 
missão do Eata.do na . esfeni. ~ ~~
cular, pede-se a tutela . do 1il<;'t,ado 
para uin ·assunto nitidamente pártl• 
culai;. Não queremos negar que cJ 
Esta,do passa, e mesmo deva, em 
cl.rcunstanclas semelhantes. USjU' · a 

· sua ehami\da "~- · suplettva.r. 
Querem0s. isto $li, ~alar . e-St:I 
profunda m9().lficação . .do. çâl'at1"t' 
nmerl.cario. E esta mcidifie?-Qão. 
conforme tem. sido ob$e~·---~ 
se tJ.vesiíe · em vlstt\ 11.~. à ~ 
de a substituir uma eocl,edade de 14 .. 
po coletivista.E ai está o i,erigt>. ~ 
se tivesse me. vista a~nas a açã.1 

supetlva do ~- DâQ ha.vetl$.' . 
r.ada de. nuus. Porem, tnfelizrne;nte, 
a pertur~o espiritual ora · ret• · 
.nante não l)E!rmlte a i<k'1a nttld.t', ~ • 
ta ação supletiva eorrt ..,ui,_ devidod, 
limites. Passa-se, ~ ~Qã<>,. ~· 
exagero in<ltvid~ta .ao,.,~-

. -colétiv1$ta. . . . . ' : ·. . 
~ agn\Val' O ~; .existem 

es profundas ~--em poc .. 
tos Vitais da· econo~. ometl~ 
ocásfoÍl.a.das -PE!lo snr/ · I;ew!s. .. 'Este 
.chéfe ~ ·t.eild<) · · · ~ 
tuna verda®ira. di~ _sobre o 
operariado amerlca.DO, · atnetl.Ç'\\ •· 
tender tal ditadurs '!'!Obre todo o 
povo. Que sairâ d'} ~ ao e~· 
em que o sr. Lewb qúer lançar ot· 

Erlll-dOS .Unidos? . 
· Drt.e é o mal da ~ema g,J~ 
total: traz eomdgo Os prmes • , u-. cio Wa1'h:1;no, 4 



A leviandade de um cronista JOIAS Pltimas ~ovídaaes 
~-'-

em JOALHARIAS MODERNAS 
rqbis ~ 'brilnantes 

.. 
/ 

· Nll() some:otc os catolicos mas 
~ as pess.oa,s de mentalidade e
. !l?Uih"bnda se surpreenderam ao lei
'° artigo do sr• V. Cy entitulado 
·• Euclides e o Papa"., publicado no 
ll'Q Es1ado de S. Paulo", em 24 ulti 
mo. O artigo comp0rta expressões 
·ie· conceitos que ficariam bem. nurn 
jornal menos 5erio, mas nunca aesle 
org.io de imprensa. Os ataques e.n
idcreçados ás palavras do Santo Pa
!llre pelo V. Cy são destituidoos de 
!!!ualquer base de argumentação· e 
cconstituem sím,ples . '. asserçõesboi-
~ JtO ar. . 
1 Um espirito · mais atinado não ae_ 
g.uia ao -Papa a grande qualidade 
roue possue de aliccrça,r todas as 
jsuas palavras etn profundas o!;-ser· 
yações. 
1 Por intermedio de UOJ.a coutpa.ta
-~ claucl.ieqnte e l)Ql' demais longa 
preten<.lc a autor atacar ;i, 4,:1-eja a
ltini4ldo a pesso.. dQ Papa. E o 
.:taqqe é ba11taute · llli!-1 f'>rzunladv, 
~o~ constitue um simples ac;eno de 
iu,farmações sem ,:ienhtima wie 
f{'al.: ' ' ' . 
' o autor se CO.liil)f<l.&, em ~ten. 

.. ·.ga$ ()\)ll.$Íderações ·sobre.a gcomet•id 
~uclidcana, pqra dei,>,)IS verific<'r 
qu · com as descobe. tas da rela! ;v;
,dade de Eii.útein .• toda •,ta i,:er,;i,~. 
t.-'a se baseia ew ,,,::, ,tulado< de a
pli~"l\:Ío rtstrita, ~ n.';o <:m tese 
de valor absoluto. Com e,~:: <l~scn
volvimento de matematica compara 
então o autor as afirmações do Pa,r,a 
acerca de certos principios da vi.la 
sociál. Cita frases incisivas rio 
Santo Padre em uma das suas ulti· 
:mas alocuções - que Estado e Fa
:inilia constituem colunas mestra da 
isociedade humana apresanta a reli 
gião especialmente a religião cato
aica, o alicerce sobre o qual ass<'n
it;:i estas colunas. 

Pretende o autor insinuar que sc
' t)Ossivcl uma socicd,1de human:i 
·:Sem Estado. Que significa isto? 
Haverá portanto conforme O sr. 
Y. Cy uma s0cicdade huma'.1a sem 
qua!qucr autoridade superior do~ 
índividuos? Desaparecerão os povos 
;nas suas diferenciações formando 

. :uma só humanidade? Mas não se
'!l"á então esta humanidade orde~ada 
_te goven1ada por uma autoridade 
estatal? cha.mar esta autoriàadc de 
;;overi10 estatal ou governo central 
oé que s t ão. i m-1) r o f ilcilula 
ide palavras .Em todo caso ha
.ver~ · autoridade suprçma. s~ja de 
varios estados, seja de um só. O 
autor pretende evidc,tcmcnte insi
llluar ·que 4 humanidade poderia vi-

- ;ver ..sem autoridad~. esteja. <'lª nas 
:mãos de üm 's'ô governo ou de' va
:riós, Pois à necessidade de um es
ta1o seria um mero postulado, uma 
iex1gencia relativa a condições his
:torica$ qu um dia poderiam s.:r 
dispe'nsadas. 

Não é preciso 1•cfle1ir muito so
l>re tais afirmações para compreen
der o scntido'nihilista e as conse
q;:a..,cias d<'strutiv.as de tal concep
çao. 

, . Em que_ baseia aliás. o autor esta 
·' asserçãó ?, No artigó todo não se cn 

CC\ntra uma alusão a um argumento 
· sctja historico seja filosofico. Pura 

af1rmac::ão gratuita. Julgamos verda 
deira leviandade difundir tais ideais 

. ,1lO povo brasileiro de hoje. 
Insinua o· autor -qile se poderia 

.itrn dia realizar uma convivcneia 
<ios homens sem este \'postula.do" 
de uma autoridade estatal. Não sa
be ele ·que em toda historia não se 
Cota. 11enhum grupamento com an
s~a de 'governo possuidor de _urna 

'· -autori'rladê' sur,êrfor- aos' i11dividuos > · 
'.;· Més*!ó: nàs mais· ·prirriitivas trib11s 
.. en<:.ontraremos itina pessoa como 

,t)órladora ·de autoridade sohre o, 
·outros compon-entes da tribu. Su

:. gere que _haverá _num dia. ideal, uma 
.. lmma,nidade sem .qualqu_er espccie 
--{de autoridade. e portanto liberta de 
. 111tt~isquer o~-rigações. 

Podcriamos nós concrber um pro 
· wúso materfal ou espiritual sem 1 
~tadó admhisthldo por poder su-

, i,erior? Mera utopia, já rejeitada 1 
. ~1as' mentes um pouco esclarecidas. 
:; o simples olhar para a vida prati· t~ énsina-nos a irrealidade déste 

GILBERTO BUENO 
fato : que os haw.ens em qualqtter 
zona da terra pudessem trabalhar e 
progredir em franca harmonia, sem 
se submeterem a uma yeradeira au•' 
toridade superior. 

Se um simples clube de futebol 
não consegue manter ord~ entre 
seus membros :;em :regulamento• 
sem diretoria, em outras pa4,cras. 
~cm uma verdadeira autoridade á 
qual os associados devam óbedecer 
<1ue absurdo sonhar coni_ uma h-u· 
manidade UJ~4°a capaz de Yiv<lr de 
uma forma digua humana sem au· 
toi:idade I E o sr. V. Cy yislumhra 1 
wna sociedctde eiicie:nte, formada 
por homens e governada poi- impul
sos i.mlivicluais ! Evidentemente o 
autor se esqueceu das aulaas de p$i· 
cokgia, onde s-e figurava os homens 1, 

com seus impulso, suas paixões, 
suas tendC'1cias divergentes, com a 
prepollderancia da vida sçnsitiva 
:;,obre a razão e tudo mais. ! 

Aliás, não é a primeír4 vez; que . 
lemos tais afirmações. Citamos .o 
creador do sistema tnais nihilista 
que existe: - o comuni~o. 

Lenin diz textualmente: "Procu· 
ramos como alvo final a eliminação 
do estado, e com isto, todo e qual
quer poder organizado e sistemati· 
co em geral. O Estado poderá se 
rxti-iguir por inteiro desde o (n;:;
tante em que as crcatura, se tenham 
tornado concientes das regras fun
damentais de sua vida comum, i:,a1·a 
que elas cxpontaneamente, em cor• 
respondencia com as suas aptidões 
se ponham a trabalhar ... , A distri· 
buição dos bens do consumo torna
rá dcsncccssario O estabelecimento 
de normas peia sociedade para cad1 
individuo da massa que ha de vi,, 
cada \tm ha de poder tomar liv~e
mcute tudo o. que precisar, ele acor
do com suas necessidades." Vemos 
r,ois que o sr. V. Cy está cm bôa 
companhia, e tambrm o "Es:ado de 
S. Paulo."· 

l\'ão meu caro sr,. Não precisa~ 
mos dos profundos estduos para cOm 
prec·1der a necessidade de uma au
toridade, estatal, !;asta ob$crvar à . 
natureza humana para não correr··· 
atrás de sonhos utopicos. E si o po· 
vo brasileiro tem que escolher eritre 
dois que pontificam. dará certall\en 
te prefcrencias. ao Santo Padre, que 
costuma, póriderar suas palavraas e 
exprimir uma sabedoria acumulada 
durante seculos, ao sr. V. Cy, que 
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1-IA ? CERAÇõES 

Pre-gand<? 
e mârtélâ:DJao 

Co]:!ledia:· _. O culto de Maric1, dá i nos,;,a 
fé, á. nossa religião, um enca,n,
to, um calor, uma poesia suave 
e admiravel, uma força e bele-
za que não encontramos em 
qualquer outra religião. 

Culto 
Maria 

Virgcin·'l\lãe, filha de tea 
filho. A mais humilde e ·M 

~esmo tempo a ma.is t;!lcvada 
das criaturas Sois o mcridiatl4. 

~l da caridade. 'Vivo JJ1an11n· 

ci3l de esperança Sois tão gran· Corresponde ás aspirações e 
necessidades de nossa alma. E', 

, uma expressão -desta vida de familia tão comum 
ao homem na sociedade natural e imprescindível· 
tambem á nossa yida sobrenatural. A fç1milia 
catolica tem Maria. mãe solicita e carinposa. 
Vive sob o seu .olhar, carinho e proteção. Daí 
vem o encanto e o entusiasmo com que as mul
tidões em toda cristandade louvam e bendizem o 
nome da mãe de Deus. Desde a profecia; 
Beata me dicent omnes generationes - Todas as 
ge1·aç.õcs me hão de chamar bemaventurada. 
Desde o canto do Ma.,gnificat "Nossa Senhora é 
cantada e bendita em todo Universo. Nenhuma 
criatura foi mais louvadl~ nem mais amada na 
terra, Dante cantou no "Pa.raiso" de sua Divina 

de e tão poderosa que si alguem 
deseja.r conseguir alguma graça e não re• 

correr a Vós, quer que· o seu desejo voe 
sem asas. Vossa benigni<Jade não socorre ap~nu 
os que vos imploram mas .s13, antecipa muitas ft• 
us espontaneamente a s .. plica, Em vós estiíe 
juntas a piedade, a. miseric9r(Jia, a. magJJ.ifj~ 
e tudo quanto de bom ba n_âs criaturas". 

O louvor de Maria teQl ll,8.$ palavr~ do geme 
de Da.nte a expressã.o viva da mia r~o de .ser. 

Sim, a misericordià. junto ao PriVilegiÓ ill• 
comparavel da Maternidade divina, são as b~ 
deste monumento de gloria que ha vinte secnloo 
~ geraçõe.s levantam. a Ma.ria. 

* Mo D s. ASCANIO BRANDA'O :.a.:·' . 
.JI{, 

~~:f~~~I,f..~::?;1~~:: ! Intenção de Maio doApostolado da Oração 
Num momento cheio de odios e 

dissenções· como que atravessamos 
tanto mais destruidoras e absurdas 
e,tas palavras de um senhador uto
pieo. 

Faltava-nos apenas que o sr. V· 
Çy n<'gasse necessidade da cxiste;1- · 
eia da familia. Declarasse a exi,_ 
tenci;; deste org-anismo apenas l!m 
"postu'lado". Mas vê-se que ele te
n medo das consequencias de suas 
proprias a firmações, pOis logica. 
mente dev<'ria concluir pela dcsne· 
c~ssióadc da existcncia da familia. 
Em lugar dis:o fala apenas de uma 
outra forma forma de familia. Que 
jogo de palavras! 

Seriá de fato absurdo clcmaib, 
seria a 11egação da natureza huma· 
na rcfut;ir a finalidade de dois se
xos. criados um para o outro, ten,!o 
para fui1<;:ão dar a vida a novos se~ 
re~ nun:ia sociedade estavel. Afir·· 
mar uma huma11idade sem Estado 
é o mesmo ahsurdo que afinnlll' 
11ma 11·11manidá'de sem Fan1i/ia. Am .. 
bos, fütado e Familia. constituem, 
não ~postulados", mas forma, e;~ 
sendaes da co·1vivenc:a humana. 

Os leitores catolicos certamente 
tem outras co,ncepção da responsa
bilidade do jornalista moderno. O 
autor faria muit_o bem cm ler a5 pa 
lavras do mesmo Papa PioXII diri 
gidas aos homens de imi;rcnsa a-
1nericanos,, e nas quais certamente 
encontrará sabios co'.lselho~. 

Ler ~ tc-mar a sério, para aprc<'•J
cler um pouco daquelas sagradas rcs 
ponsabilidades que pezam sobre o 
homem da p<'ila hoje em dia. 

Para que se combata com mais ar dor a depravação de costomes-
Neste mês de maio oonsagrad,, 

cspeciálmcnte ao culto da Vir~em 
Imaculada, purisslma Mãe de :Peus 
e dos homeri°s, deseja o Santo Padre 
que os fieis _peçam a Deus cnm 
muita insistencia que so digne, cm 
sua infinita mlsericordla, de Q~a
pertar os brios do povo cristão a 
fim de que este oponha maior re
sistencia á crescente depravação da 
costumes. Esta disposição honra 
muito mais a Virgem Santis11ima 
do que todas as manifestações 4o 
culto com que neste mês procur11,m 

· os fieis enaltecê-la. Honrar sua11 
ima1,ens, cercá-Ias de ·flores-. e_ tle 
luze:,, recitar o ter<:;o, tomar parte 
em . piedos~ peregrinações, tuJo 
isto é coisa boa e louvaveJ. M>J.5 
é necessario !a:i:<;,r tais coisas e não 
omitlt· outras ainda mais agl'ada
veis a Mat·la. Devemos praticar o 
bem e combater sem tre;,ua o 
mal mo'nuente hoje quando a de
p1·a;ação· dos cos.tumes pelos llvro11. 
ilustrações, ra\lio, cinema, teatro, 
modas e escandalos dados peJ•Js 
proprlos catolicos -· extingue ou 
impede muito bem, corrompe a 
juventude tão cara. á Mãe dos ho
mens e conduz ·finalmente nii.ó '>ló 
á perda da esperança e da. carjdd
de, mas tambem da mesma fé, 

1 1 
Pe. Arlindo Vieira, S. J. 

da. sobre ~a. lauta. mesa.. O prs,. cativas e. :rp,uitas vezes por .._ 
zer é organiza.do como jamais o I mesm.os, wis de 1-,• m:i.~ " 
foi até hoje; .n11-nca houve tanto1S l mostratn inca.pazes, ,,· falta. • 
lugares oncle ele ae oferece a to- coragem, de. edu.:ar s"u f!Ulo OII 
dQs os precos; nunca. foram eaties os dois on três .~e se dignaram 
lugares tão usediados, E o que f., ~ .receber.·· 
pior, nunca. as conaçienciaa ae :Porque gozai- é o ~ d& ~ 
sentü·a.m tão á vontade, excitadu ganhar <linheiro é a. s~o PJlll'o· 
por- tantos pregadores do mal que, CUPll-".,á.o, visto QUe o pra:;ec-" c:;om. 
no teatro, no romance, em discui·· pca. ., se comp.r.;1, caro. Nã.o o1>4s· 
sos inflamados ou a.inda em pre• t.attte nunca ter esta,4o p c'm!lleiN 
tensas exposi<;ões ctenti!ica.s, M til.o diesvalorfaa.qo, é inconQC!;)iftl :, 
insurgem contra a. velha moral e sofregid,dão com que o ~ ~ 
exigem em altas vozes, para tod-:>a homens e o 4ispendem loucamente, 
os instintos o di1·elto de 118 sa.t.1!!!• Aba.la.da~ as ba.$es da. sociedade 
.fazerem poÍs a vida não tem outro logicamente . a p_olUica. se ~ 
sis-nlflca'.do razoavel senão o prazer. compJ.acente pa;rà. com a. deeord&ll.L, 

A lei segue naturalmente os coe. Os má.is loucos qeséjoo se atAll.am 
turnes e se plasma. pc:,r elêi!J, Tor- na alma popular; a.. anarqaia

1 
trl• 

na-se indul~ente para com a.s J>lti• uítfa.n.té na Russià, Jlã.o cü,;mlmw, 
xões e se mostra cheia. de aten- séu designlo de m•a.são wiversa.,; 
ções para com elas. os .;ovemos "'deDM>C,ra.tas", eai no• 

Ent1·e nós, alem' do cinema. im,::,• me de uma· falsa. liberdade, ~a 
rallsslrno, do te1J.tro decil.dente e ousam fazer para. deter a propa. 
corruptor, q~e só se alimenta de ganda . .subversiva e eUmiuar o, 
torpezas, ha as revistas infantis, !oeos fo~ no ~ l!IO-
salpic.adas de sangue e de lodo, que . cial e que, à seu tanpo, ~ 
vão corrompendo toda ~ 11\ocldade. dissolvê-lo. Um dOEI a:intanvie deate 

mal é .a. tebre de Ç021G: ~ Qàa-
sam e riem ~ pm:a e111 neQl!C.' q 

- ma.1 •. 

CAUSAS DA OR1SE ltORAt, 

... Auto~ Viação Bragança-São Pawo 

Que a deprãva!;ão dos costwni-~ 
se alastrá sem peins por .toda. a 
parte é coisa inegavcl. Estadeia-.se 
eom tal impudencla. que os· mais 
cegos ou os mais ingenuos não a 
podem ignorar. Parece que a 
guerra esgotou as reservas de ener
gia dos l)ovos pa1·a o sacrificio. 
Após a prlrneh'a conflagração ra
gistrou-se em toda a parte uma 
lamentavel dcca.dencla moral. Ho
je, a.pós novo e mais tremendo ca
taclismo, verifica-se o mesmo !e· 
nomeno o com a agravante de :it: 
enca,ntrar a socicda<'!ê bem debt:1-
tada peros go~p~s vi_ôl<!ntoil do P!I · 
sanlsm~ triuntante. 

Todas rui nobres campanhas 
contra· esses cancros sociaiJJ tra.
ca.ssaram ruidosa.mente. Ninguem 
se atreve a ir contra a onda cres
cente de imoralidade e o mal se 
aprese_nta de ca9e,;;a er.,..uida. Os 
que o combatem são considerados 
retrógados, inadaptados ao secuio 
presente e por esse motivo dign~·s 
de comisera<:;ã.o. 

Ha ca.ma.s gerais, as ._. de 
sempre: são as ;mãs inctina,g6es QIN 

estão ng coraçã,o do homem, 6 111 

demonio, o mundo com, suas poa.. 

i)all8 as suas viagens de Bragança à Capita] e viee-versa. Sir• 
vam-se dos cohfortaveis ,onibuis da EMPRESA AUTO
,. ·vIAçAo BRAGANÇA - o percurso é fel~ em três horas 

PARl'IDÁS DE BRAGANÇA: PARTIDAS DE SAO PAULO 
Dias tlt.eis: 7.00 e 16,15: do- D1;µ; uteis: 6.45 e 15.f5: do.; 
m1ngos e feriados: '2.45 e 18. m1ngos e feriados 6.45 e lt,lb. 

Ponte em Braganc,a: Ponto em São Paulo 
PRAÇA R,AUl. LBMB N.0 10 BAR ESTRELA ..:,. Rua Mauã 

I'Ef.J!:ll'ONE 1~ n.' 630 - 'I'ELEFONB 4--6905 i Àssemélha-se esta a um jejuà.d.>r 
ln.'."(Jiunt.&r.io 12ue ~ a.tira. (ieaa_tina.-

São apavorantes os resultadoa 
deste transbórdamento da il:1fqui
dàde. A familia está a braços CODt 

uma Cl'ise que ameaça arrebatá la 
no ,·ortico da comp!Na dissoluçãl: 
o divorcio ou o desquito generall• 
z;;tdo a dispersa; a csterilidaje 1'~· 

Juntaria e culpavel lhe tira tua 
razão de ser e nos conduz ao anvir 
livre; a autorldad·(r dos pais está. 
mina.da. oelas ~ teoria.a 60.u-

pas e obras ·xnaligJl&S. ' 
Mas ha oµtras causas que " 

juntam a estas e an\pfiam Q 1-
perio do mal. 

Entre as ptinclpais colocamos 

1> M lndnstrtaa maisâ& 

O corpo to! divinizado e eete flS'e 

gastulo da alrna, na linguagem 

<Cono1.1ae .u. -4• J?!IIIM-1 



.;ff f.. E G T O N X R 1 O São Paulo·, ff él~ 'Malo· We ·nm; 
,....; _________ iiliiil_iiiiii __________ __;____ --------------------- ·---·------- ----

:ni~g;;;~se,_.pois, os ~iscípulos: ~::ve~::r cel:e;:.::n, ds. ~ds~ 
de terem V I s t o o s e n ~ o r}) 1 · . . . . a Pe. Adalberto dé Paula Nil\iêi; s. D. s. 

Pe. Joaquim Brito, S. S. S. ~~:;:gr~~~0::~~tri==a:~r =~u=;~e~~~~ ~:n=d=tsP::7: 
SACERDOTES ADORADORES! lhe é. muito grata por relembrar-lhe perto de Paderbom. Educando ao mãnha. Agora; .a Mun;tue, · onde, 

1 

o dia aniversario do Revmo. Pe. mesmo tempo os filhvs do haráo, estabelece a redação ca. revista "O 
Fc~.ventnra Luethen, primeiro filho o nco-sacerdote foi um modeJ.c, aca- Missionaria" no convento dos Pa,. 

Com muita alegria tenho a subida honra de E:~piritur,l ·ao v. FUndador e. coluna- bado de virtudes sac~rdotals. Dis- dres Franciscanos. Finalmente. em 
~ungir-me respeitosa e cordialmente aos meus mestra da Congregaçãr, nos seus puzera toda a sua atividade gegUÍl· Abril de 1884, Pe. .Boaventura 
Irmãos AdoradorE!s do Santíssimo ~acramento, primeiros anos <lc prova~ão e de do um hora.rio que foi escrupulo- Luethen fixa residencta em Roma. 

lutae. · sarnente observado. um dia. de ca- onde .. continua a éditar sua. revis• 
justamente no mês mais querido ao coração sa- Num bosquejo rapic!o, focaliza- da mês reservado ao reeolhimento, ta. missionaria, juntamente com 
cerdotal, que é o mês de Maria Imaculada, Mãe remos alguns aspectos de sua Vida- á prestação de contM ·espirituais. outras em lingua italiana: "ll Mo-

Em· tempo mais oportuno tentare- Seu apostolado foi p..roflcuo ·e rea- nitore Romano", "L' Amieo dei Fan· 
e Modelo dos Adoradores (invocada tão filial- mos aprest>ntar a n0ssos leitores lizador, .a despeito da sua- ~ande e ciulli" e a revista do ~Jero, em lin-
mente pelo nosso Bemaventurado Pai e. Funda- traço., biográficos mais acentuados da perseguição· de "K1,11turkampf". gua latina, "Nuntius Romanus". 

e circunstancias mais. pormenoriza- Mais tarde, surge outra revista -.. dor, l'.edro Julião Eymard), Nossa Schnora do "d d · te Em 1875, a convite do celebr('> jor• .-~ 
, das da v1 a esse emmen , sacer- balil:ta Ludwig Auer, insta.la-se na ra as crianças de lingua ruemã: 

Santisshno Sacramento. dote salvatoriano. Por -0ra, ficare- "Manna". 
· · mos apenes no seu arcabouco bio- casa. editora "Ca.<1sianum" dt' Do- Desta data em dian"- não - a•• - Dia 17, sexta-feirâ; será realizada a Vigilia Eucaristica men- grafi'co. - · nauworth, na Baviem. EdUC'ador. t , d Ci ""' = .. 
'· xun· u nf' 11 1· - · a senm. mais a dade dos papas. sal do Revmo. Clero secular e regular desta Arquidiocese. os ANOS DE INFANCIA , e "' co laln- ie a , 1r~ç::w e . · · · 

~ de uma revi.st:i de educa- Sempre ao lado dç, ·. V. _Fundador 
Venite, exultemus! Portanto, com alegria, correspondamos aos Estévão Bernardo Luethen - é ~: "Ambrosius". sm pcllll. jor- é ó'·a.mtgo confiante de todas as 

.desejos paternais da Autoridade Arquidiocesana de S. Eminencia, o O nome de batismo 10 nosso bio- naustica já se manif<.>star!l à-nte· ·horas: nos ·momento<i ·de v!tôdàs e 
. grafado _ nasceu em Paderborn. rio?'lnente. quando dh-igiu O perio- de sucessos: Mais ainaá. porem,''nas 

·senhor Cardial Arcebispo;,,n. Carlos Ca.rmelo' de Vasconcelos Mota, vesfalia, no dia. 5 de Maio de 1846. ctico "Monika", órgão ofici':u de horas de abatimento, de persegui. 
que: ln Sino .Jesu, convidá.ó seu querido Clero aos pés do Trono Eu- A vida de piedade e as eximia;; mn,1, Associação de senhoras que ele tão moral. 

,.. · - vi:r~des que orna:rom sua. !;!J.ma, ""'"'i<la.ra' no n~~telo do ·ba,.;;" von Do cara.ter suave, 1!11¼ energico Cari~tico do Divino e Sob.e·· ...... ·· no Rei, na séde da Adoraçao Perpetua. d L th d · fato Luu = ·- ciso · , 
1 

ri .., ..... evcu o Pe. ue en a 01s - Bremken. · Foi um apostolo ardo- quando era pre , to, e e o p • 
- Dizia S. Eminencüf o Senhor Cardial Sebastião Leme, cte' sau- 'res decisos e prepo!lderantes nos raso da boa imprensa. um a.cvoga- melro ·C'duea.1or aà nm"~l c,o,ngre-

do»a e santa memoria, o ,it\t'cebispo da Eucaristia: ". . . Quem tev~ anos de sua infancia: 0 ambiente do intemerato da cau,·\\ da Igreja. ~ção. Primeiro Perfeito e Reitor 
relir,ioso de seu lar e a esmerada da dignidade e santirlade earerdo- <lo COlegfo internaci0m1.l da Casa 

a honra de ser chamado~para a. Adoração Noturna, tem o seu nome educação que recebeu de seus mes- tais da pureza dos costumes e de- Mãe de Roma, foi tambem o pri-
profundameute gravado no Coração Eucaristico de Jesus". "Pode tres, no colégio das P<1.cr~ Jesuítas fesa. da moci<lade. Dn.i a acetação melro Mestre dos Noviços. Estes 

. d de sua cidade natal. universal e o prestio-io da sua revis-. podiam ver em seu lVfeS'tre o livro haver a to mais nobre, mais honroso, mais digno do que ser a ora- ,,.._ nh· 1 s us pais no .,. d · t" "'berto ã 
"'·" compa · 1ª e e e • ta. Em breve. ~u r-ome toma-se a asce,,e cris "'· seffiT)re "' 

dor?" "Nenhum dos meus atos é comparavel áquele que faço aos meio de familia. Bernardo. como conhecido ein tods, a Alemanha, sua· mt><lltllção, Em T"!dri foi ele o 
"és de Jesus Sacramentado ... " (Palavras de S. Eminencia no en- era conhecido pelos· se'!.:s. não viu nrincipalment<> entre o~ mt>mbro,, bra,-o direito do V. ?-md:ulor, Qtte 
., a.penas uma mascara de religião do elero ~lar, a quem ele se lhn · dPvot::iva uma santa e· sineera 

•éen-amento do XV Aniversario da fundação da Obra da Adoração e 'um.: arremedo de virtudes cristãs. Mdicara de corpo e alma, promo- amizade pelas virtu!les. sacereotais 
Perpetua, no Rio de Janeiro, no Santuario Nacional do Coração Eu- Seus pais viviam r0almente 3: fé vendo péla imprensa pda p::tlavra. que a!lornavam a SU'.t 'llma. -

que professavam e a transm1t1am r mais ainda pelo exemplo de sua Su:t morte. sentida ;l(>r todD<". que 
caristico d-e Jesus, Matriz cie Santana). 111tegra1mente aos 4 filhos. Na- vi<la. uma crw..ada nela santifica- 0 conheceram. ocorr~1 em Roma 

Imitemos os Reis Magos: ao tornarem a ver a m1Stcr1osa estrela, c<Uele ditoso lar. faziam-se as ora- ção <los saeerdotes. qut> deviam ser no dia 11 de r,•ovembro de 1911. 
1 t d d d i · h 1 ÇÕ€B em comum. A :ls5:stencia dia- modela-"o.- s"~.·· n"o o co1-d"o de tendo destarte a pena cer eza o ver a e ro camm o para o ugar -•- · · Pa·'r da " ~ ~~-u " ·"'-'' 

ria á uw:,s:t na igreJa ch>s u es Je~=- pensaria ele qu~ estav,i. lan-
óncie se encontrava o Salvador recem-nascido, encheram-se de gran- Companhia fazia parte do hora.rio cnndo a semente do "f!aba<lo do 
de alegtia. E após haverem voltado como fugitivos para seu país da familia. Nos me,es marianos 8acerc1nte". C'U.io fruto· só mal~ tar-

<Maio e outubro). recitava-se O ro- <le sE>ria c0lhino por um futttro 
natal, ficou-lhes esta alegria sempre viva na mente, por· todos os sario da Virgem. irmão cl!" habito, 

0 
~-,vmo. Pe. 

dias de sua vida. Dirijamo-nos á Adoração alegres, como alegre QUando :a,crnardo não .estava em Pascoai Schmid. SDS.? 
casa. 0 lar era substituído pelo co_-

se ~ncontrava Nicodemus na palestra noturna com o Mestre. Com legio doo Padres Jesuítas E aqui. SACERDOTE RBLIGIOSO 
que santos e profundos sentimentos ele voltou para casa, após esta ele nun",. encontrou 11ma interrup- A Providencia divina guiam. os 
visita noturna? Alegres como Maria dE;? Betania ao ouvir:, "O ção á f,0rmac;ão int~lectual mo- passos de um sacerdote até n. casa 

, ''>-, · ral o rclio-iosa de """11 lar. como editora de Ludwig Auer em bo-
Mestre está a te chamar". Alegres como 1v1aria Madalena ao pros- tambem em casa não havia . des- r'luworth. Viera de Roma infla-
trar-se aos pés do Ressuscitado, dizendo: "Raboni!" "E' o Senhor", continuidade ás lições '1º boa con- mado de ·zelo pelo gloria de Deus 

h "Ih t c1uta que recebia no coleg-io: Dcs- e pela sava.-ão das almas. Ha,,e· ndo disse João a. Pedro naquele romper dalva, ao recon ecer a s1 ue a •- d I ta pa1• e ·m,,s ~ 
""' me o. a:r ,e 0 sco , · ' s · - viajado por diversos palses, até 

de Jesus na praia. Sem a veste superior saltou Pedro na agua, e tres. foram º" arquitetos das suas . mesmo , do Oriente, tin'1a um co-
correu para Jesus. Que alegria! Sim, é esta a devida disposição virtudes. do seu carater. da sua nhecimento perfeito das neccsslda-

perRcnaltdaae. deg da Jg-reja. da falto, de padres 
com que devemos fazer o sacrificio de passar uma noite por mês em Aos 1::i anos cte ld:3.rle Bernardo em muitns nações e cl:t ignorancia 
companhia do Divino Amigo de seus Sacerdotes .. "Vós amici mei fez a sua primeira c,,munh!'lo na religiosa que tomava t0r1-eno por 
estis". 

Quantum potes, tantum ande "Nenhum esforço te seja demais 
ao tratar-se de adoração mais fervorosa ao ss. Sacramento'1 • Mes
mo quando quiçá não sintas atrativo. Este pequeno sacrifício serà 
largamente recompensado. 

Um otimo meio para este fervor, encontramos na Associação dos 
Sacerdotes Adoradores, 

A hora semanal que se prometeu passar em adoração diante 
do Tabernaeulo é uma hora de alegria e reconforto. 

Festa de Nossa Senhora d, 
Fátima no Santuario do · 

Sumaré 
A Confraria .de Nossa Senhora 

lo Rosario da Fatima, ereta no 
Santuário do Sumaré, comemorará 
~ojc e amanhã, o 29.º aniversario da 
primeira apariçl-0 de sua exelsa Pa
droeira. 

Hoje ás 6 e meia, e 8 e 9horas
haverá missa rezada come comu
trhão geral; ~s 10 horas, missas com 
acompanhame·1to do coro; ás 17 ho
ras. resa do santo terço, ·procissão 
e benção com o Santíssimo; ás 20 
horas, procissão luminosa com a 
veneranda Imagem de Nossa Senho 
ra de Fátima que percorrerá as nas 
principais colinas do Sumaré. 

Anianhã, dia da festa liturgica ele 
Nossa Senhora 'do Rosario de Fá
tima, serão celebradas mh:sas ás t 
meia, 7 meia, 8 horas 8 e mEia e 9 
horasa; ás 15 horas, be:ic;ão solen!: 

("Carismas do Sacerdocio") 

com o Santissimo Sacramento, de
dicada aos doente~ que puderem 
comparecer; ás 17 horas, procissão 
com o andor de Nossa Senhora de 
Fátima, pelo trajeto já conhecido; 
ás 20 horas, recitação do santo ter
ços e jaculatorias de Nossa Senho
ra; ás 20 horas e meia, sairá a gran 
ele procissão de luzes, em união 
com os peregrinos de Fátima, a 
qual percorrerá as avenidas princi
pais do Sumaré- Ao recolher. s~r:í. 
dada aos fei5 a bt'·1çáo c<'m u San
tíssimo Sacramento . 

Nos dias lZ t .}J, haverá qucrmc, 
se cm benificio das o';ra, do hov" 
Santuário. 

A condução para o Sumaré cor
tintta sendo feita pelo onibus 55 da 
linha Sumaré. com parada em fren 
te a igreja, e pelos· bondes das li
Av. Dr. Arnaldo, Phhciros e Fra· 
que C.,utinho, todos com parada cm 
frent<' ao portão do cemiter,o do 
Araçá. Dai até o a ntuario. 0 pe 
so e feito em 12 minutos. 
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ns MELHORES PREÇOS 

PRESUNTO 
BISCOUTOS 

E A MELHOR QUALIDADE 
e FRIOS VlNBOS FINOS. FRUTAS. 
e BOMBONS - G~OS ALIMENTICIOS 

í 

igreja de i;-ua paroquia. que era con- toda a parte. Esse sacerdote era o 
, fin.cl a ii.0 zelo de senil ,educadores. . d 

Coroinha c>,Xemnlar. e0t2.va na igre- ·! Revmo. Pe; João Bat:sta Jor. an, 
, · posteriormente o servo de Deu.~ Pe. 

ia: todos o,, <iiai:; · para a}udar ª i Francisco Maria ela ,:;rúz Jordan, 
Úma ou mais missa5 • 1 fundador da Congregação. do 

Os estuclos nunca lhe intc-rccp- Divino Salvador e das T.rmã.s Salva-
taram o caminho d'a · oa<sa de Deus, torlanas. os dois homens de l)eus 
como tambem jamais !he moth'.ª· se encontraram: Jordan e Luethen. 
ram um dh ÕE> faH-i ás mie,sa. dia- Trocaram-se idéiaP. d;scutiram-se 
rias Sua piefüt<lC>. 5ua apllca,:Ao. ª problemas ,transmitin>n-se planos 

1 t<>mn.,rn ri<> :>?11 C".rati>r lhl" vale- e ambos chegaram as '?lesmas con-
ram o apcli,lo ele " r, ryequ<'nn Je- clusôes. anotaram as M~'m!M idefas 
suita", 1 que seus meStres lhe de- e, perceberam a ldentl<lade de seus 
ram · OS ANOS DE F..'..5'!'UDOS pem;amentos, a comunhão de seus 

plan0s e a harmonia de seu5 genios. 
Antes de entrar no cotegio di).s :, Era o · dedo de De11s que indica-

Jest'itª"· Luethen fii,,ra ·seui;, Eis- =· ,-a ao auerido e simpatieo redator 
tudos pi-eparatorias numa escola de .. Ambr-os!us" os d'!'S'gnios de sua 
gr~tnlta da nia Werb0 :r. Providencia. 

Quando se lhe abriram as portas 
00 cole~o da companhi:l o "Tiwo- Em Julho de 1881 I.uethen des-
clorianum ", seu irm5o Carlos já pede-se, com grande <'or para L. 
vinha csturlando no T-··smo e.~tabe- Auer, da redação de "Ambro:.:ius". 
lccj,ncnto de €'l1Aino nara o sacer- Dirige-se para a abadia beneditina 
docio N,'to s<>ndn rlc,,s, .~cu~ pais de Ottobeuren, onde fa.3 seus exer-
reduziram as desnP?'l•· ?.o mmimo ciclos espirituais e começa e redigll" 
e trat:>a!ha;ram ain,fa. mais para , por ordem do P. Jordan. a re-
manter os em;udos e½ <io1s filhos e <vista "Der Missionaer", "O Mis-
pOSSibmtar-lhes O jng-res,<;o ao san- r,ionario,.. Em Dezembro do mcs-
tltal'!o, para. 0 qual :se sentiam Dlo ano. atendendo a - um chama-
a:t.-ai<lo~. · «lo de seu diretor e-'1'iritual., Pe. 

Inteligente O apUcato. Bernardo Jordan, procura a Cin:lde Eterna. 
, Lnethen p:is.sou por to,•a.s as elas-- onde, no dia 8 de Dezembro de 1881 
isc>' ginasiais com a nota '"õt!rn.'I.". toma parte na Fundação do novo 

, Sabenrlo qu<> sPus ePt11dos nao se- Institúto. Juntamente 00111 seu di-
riam prejudicados. d,:,u-se ao es- retor ~ um terceiro sacerdote .que 
tudo da D1U.~ica, aprcn,'ell a tocar não perseverou nos seus ideais, 
harmonio e fez um em·so de este- emitiu os votos particulares d~ po-
nografi::,. Para auxf!la r seus pa.Ig, lbreza, obediencia e castidade. na 
abrlU aulas pD,rllcnlares em casa qe- capela de Santa Brigid::i .. onde, ou-
lee. l)i:iri:tnwnte, U'tt fl"UPO de trora, falecera a grande ?anta da 

.· crmnç:i.s e mc-ni.m>s ai O proc:irava. Stécia. E o Pe. Bernardo Luethcn 
pa.ra. que lhes fo.;sc•.n mimstra.• 
, 1.,1f as prlmefra.s noçf,es de gl'ama.
t' .,,__ historla. a.rltm etlos.. etc. . · 

C"()m o mesmo zela. e A mesma. 
iinli<''.lÇão, eontm11(111 L"ef:hen . os 
f'stuclos superior<-" nR. Acuuemin. dio.. 
C'esana •Alma Mater" _ O exeesso 
<:e tmttd·os ,s0mado á a.plicaGã:o e ás 
m1las particulares que continuava 
a dar em eMa, abalou-lhe gra.n. 
<'('T"l"nte o sistcm::,, nervosc. 

.., 

SCIENTIFICAMENTI 

AS SUAS l'ERmAS . \ 

• Pomada secaUva São Sebas
tião combate ctenttficamente 
toda e qualquer afecção cuta-. 
nea, como sejam: Feridas em 
geral. Ulceras. Chagas anti. 
gas. E<-zemas. Erisipela. Frlel. 
r:,s. R=has nos t,lle e n09 
~elos, Espinhas. Hemorroides. 
Queimaduras. Erupções. Pica.
dás de mosquitos e insectos 
venennsos~ 

DR. DURVAL DÔ . U" 
VRAMENTO PRADO 

Clinica de moléstias dos olhoe 
- Cirurgia ocular - Cons.: 
Av. lpiranga. 313 (8.º andar> 
- Tel.: 4-4581 - Res.: "'•· 
Angélica, 1408 - Tet:: 5-9275. 

EMPóRIO MONTENEGRO 
BUA AUGUSTA, 1559 (F.sq. R. Luiz Coelho) - Fone: 7-0035 

,T4 trouxera do lar um a!~-, con
C'eito d~, dia-ni<bd~ 6acerdotal e da 
Pl'ntl,1a.de de vida Qtta ilevc -res.. 
nlr!nrlccer nos i·eprooentantes ,1e 
Deus entre o,. home11s. os ~stttdos 
-<'11r>"rlore5 confirmar:im-lhé ainda 
mn is e<>.,se conceito. Santif!Cll,r- E>e, 
Pi<; a stta pr-epar'.!ç5.o para o sacer
<lof'io, apesar da .,ran,ie a.P,itação 
r,r,lH.IM. " reiiciL'S"". cme rein~va nos 
Ç'C:-T"iritn~ {1p TYPli.f.1"1~ fiJ'hns (1 ... T..,-,,.f)-iA, 

Acabamos de receber grande va
riedade de filmes mudos e sonoro~ 

MFRtJ:~RIA AVENIDA 
AV. BRIG. LUIZ AN'l'ONIO. 2098 (Em frente 

lmaealada Conceição) - Fone: 1-S.53 
ONICOS DISTRIBUIDORES DA 

MANTEIGA "BANDEIRANTE". 

Fr<i n n~Pmmcio ilo "Kultur
J,-::imnf" c•1,-, s,, prn;,,•~va nos céus 
n\thlndos il~ º'"'· n<1t~1q_ 

sA..r.ERnn~ 
~l"\i o~n'("r,SlMn c:o-,,.,,,rdnt..o 11m ann 

(1f':"r.,-.f~ rlp C:e->1l ;.,..,,....;; "\ rarlos. !10 

cJj" 1!; rk Mnir ÕP 11172. 
: : ~- cónseqtiencia c1é sua., ' rlÍ,ttt~~ . ~. 



1!"rt:'ltJW X-1' t O 

Novo cisma no meio dos cismáticos 
d a «i g r e j a b r a s i 1 • e I r 8>> 

Par am uaa, 'llelll-me ilr, máCJ& o 
~ d& "Guda .. ele sexta fei
:,a, i ele abril. e at na pag. 11, co-

"'Edificou sua easa sobre areia, e . . . foi 
grande a sua ruma . ., ':' (Mat. VII - 26.) 

mo se se tratasse de uma infor- "Le,gionario" 10 de março, acres-
mação. de Pouca importancia, no centavamo.s: "O sr. Salomão para-
meio das sensacionais noticias da rá aí? quem pode saber? já que 
luta ao "cambio negro". deparei a.manhã ••• " como se vê, iomo,; 
esta curiosa informação: " •. ama- fuce.is profetas .•• 
nhã, ••• na capela "episcopal" da De fat,o o sr. Salomão não pa-
rua tal-., etc. ~Por cenveniencia rou ai. Num cantinho c:..i. "A Gaze-
de ordem geral, rea.5SU~ esm dio- ta" o funda.dor da nova reuglão, 
cese a denominação de Igreja ca- vem agora publicamente nos aiz.er 
tolica liwe, como é ro~ido o que ele volta a.traz, já que, leita a 
movimento desde o congresso Ca.- cxperiencla pratica, acha melhor 
tolico livre óe 1936 ". rer chefe, a seu modo da Igreja 

".Risum tenea.tis amici"l Esta pe- catolica Livre, do que partilhar a 
quena noticia, da qtia.l o gra.1l.de chefia da Igreja. Catolica Brasilei-
publico, ocupa.do noo ncgoci<>s e ra. com o ex-Bispo de M.:mra. Mas 
a.fazeres da. vida., naia. terá com- então, qUe valôr tem a.. gran<le 
preendido; ou á qual não terá dado "Mensagem" da. Igreja. Qatolica 
a men<>r importa.nela, tem para nós Brasileira, que o sr. · Salomão es-
wn grande e, •• simb<Jllco valor, já creveu ao... povo de São p.aulo 
que confirma ainda uma vez a pa- nas 6 colunas da pag. 1'7 µa ··Fo-
lavra. de Jesus: "Edüirou sua casa lha. da Manhã" de dómingo 26 de 
:sobre a.reia... e foi grande II t1Ua a.gosto de 1945? -:- Que conr,ança 
ruina" (M.a.tt;. VII - 26). pode merecer wn conJunto ·.de dou-

Estão vendo? O ,;u;ma produziu trinas, que nem ao proprio mestre 
outro cismai Isto este\ na logica e fundador aa,eguram a p,erseve-
<ia.s cousa.s, jâ que a divisão só po- rr.nça para o dia de am,ànilã? 
<!e produzir divisão... "Igreja Catolica Livre" _ «Igre-

E' o principio fatal do Protes- ja catolica Brasileira" só tx>l:>a-
<.antiamo, que a histor'..i. di, todos gens para iludir os incautos: Já 
tempos tem confirmado a ciw.a mo- que o proprio chefe não sabe que 
mento. Não passou um mês e nos- escolher como cousa melhor... e 
sa facil profecia de ha. puuco re vai seguindo os varios ventos ..• 
realizou. A confirma,;ão veio mais conforme as varias estações do 
depressa do qUe podíamos esperar! ano .•. 
De fato, devem os léitcroo do pre- ''Um só corpo em Cristo" escre-
zn.do "Legiona.rio" le~brar-se que ·;-eu o sr. salomão no seu curiosis-
nos numer<>s doo dias 3 e 10 de mar- simo Brazão ... E~tamos todos ven-
Ço deste ano (refutancto os nalitos do a ... "unidade" deste corpo eles-
erros e contradiçõ;,s da ultime peda<:ado... entre oe d0is funda-
mensagem cismatica do sr. Saio- dores de cl~ma: 0 sr. Salomão e o 
mão) escrevíamos: "O que é cl)sur- ex-Bi~po de Maura.. · 
do, não é o dogma <la bfalibilldade • • • · 
papal <atacada pelo snr. Sa- "Risum tencati~. amlci "! E bas-
lomão) mas o fato de qUc ele mu- t.a, assim ..• Em vez .d<> rir. tenha-
de de religião, como se muda de mo 0 compaixão. e não p<>rcamcs 
casaco. De fato o Sr. Salorr'-<tO, na ma.is tempo com tantas t-0llcc>s ... 
sua imensa sabedoria, não chegou cada palavra da pequena informa-
8{:har a verdade, á não wr pas;ean- ção da "Gazetà" vale um "bijou 1 :· 

do por todos os erros c'a gama pro- Ouvi<"t2is? "Por convenlencla de 
test:mte; já que ante-ontem ele era crdem 1tera1·• (diz o sr. salomão). 
presbiteriano. a vcr,::ul.'! portanto _ Não "de or<l<>m v,eral": mas 
era presbiteriana; ont,,m ele era -de 0rdcm· muito articular ... jâ que 
episcopaliano. a ver<la<lc portanto vi ~ nin?uem !ntcr ... ssam :.s c1iricul<H1-
rou episcopaliana; ho;e ele se diz des pessonis havida~ entre os ao1s 
catol)oo livre. a ver.lacte ta:nbem Comuadres. de heresia 
virou •.. "livre·"!... "R.ea1,-s11me" ... tinb'l então, .ele 

Livre ao ponto que o seu catoli- perclido o titulo her:,Jdico ... para 
cismo deu-lhe licença de fundar fazer novas experiencia..s .clsmrtl-
P<>r oport:mismo, junto com cutro cas: ... mas visto que a cou,;,0 .não 
cismatico a Igreja Catolica Brasi- dava certo.achou bom «.reassumir" 
leira. Eureka! Foi oortamente ee- o casaco deixado. o qual talvez Jhe 
l;a a mais· estrondosa das inven- prooorcione melI,or fortuna .• 
ções hu.manas no •· an:> de 1945 ... ! "F.sta diocese", - continua ele 
E é por isso que o sr. Salomão, - Qual diocese( nin!\uem sabe de 
quiz nas colunas "a pedido" dos narla ! a dloct'ee de S. Paulo? mas 
Jornais. dar a maior divulgaGllO, ao esta tem jâ 200 anos de existencia ! 

clvico-religiosa,s de governo e povo 
realiza.das para. celebrar o "bl·ce..'1-
tena.rio"· da. dioeese de São Paulo? 
- Nesta na verdadeira diooese na -
da tem que "reaesumir"! ••. o sr. 
Salomão vive em São Paulo 0:1 nos 
sertões virgens do Mato Gre&so? 
''Tu qui es"? ••• 

E basta deveras assim! Um olhar 
de compaixão á Igreja catolica bra
sileira. do sr: Salomão. Fundada. 
com muito barulho artificial a 26 
ele agosto de 1945 (Cf. "Folha da. 
Manhã" desae dia), morreu no 
berço, antes de chegar ao uso da 
razão. já que viveu · apenas set.e 
meses e meio! "Requiescat" ..• 

fe~eraç~o ~as CC. 
·MM. ~e S. Paulo 

AGREGAÇÃO A' PRIMA PRI• 
MARIA 

No .dia 6 de Janeiro ultimo !oi 
agregada á Prima-l'l'imaria de 
Roma a Congregação Mariana ce 
N.ª sr-,.. do Monte Carmelo e São 
Luiz Gonzaga, para homens, na 
Matriz do Carmo, em São Paulo. 

FEDERAÇÃO l\IARIAXA DE 
TAUBATE'• 

Transcrevemos abaixo uma carta 
endereçada ao sr. José Villae,· Pre· 
sidente da Federação Mariana de S. 
Paulo, pelo sr. Ansel_mo I<'erre!ra 
de Moura, D. D. Presidente da Fe
deraGão Mariana de Taubaté: 

"Sr. José Villac. 
Salve Maria ! 
Saude e paz em N.ª Sra. CoJ1-

forme lhe prometi há. dias, qu'lro 
dar-lhe algumas noticias da nossa 
F. c; M. de Taubaté. Vencendo 
inume1was· dificuldades devido ao 
desastre com o "Cruzeiro do Sul", 
cheguei aqui no dia 27 ainda com 
tempo de ser empossado no car~o 
de Presidente. Cheguei mesmo na 
hora; No dia 3 deste presidi a pr,
meira reunião. . Graças ao bom 
Deus todos os presidentes estão de
monstrando a melhor boa vontaue 
de·colaborar com a Federação par.., 
o progresso da nossa obra mariana. 
Terminamos a nossa campanha do 

. 
.PRÊ•1iNCOLHI.DASRÃO !ENCOLHEM MAtS1 

~=n.:b~~mo1bam 
Tohganíente a casimira. os avlamen'tos, e qualqo 
~ça. ainda que seja um pequeno fundo de bolso 
tRc-sulta· <:fe tais ê:uidados que as nossas roupa, 
s.ão pré•cnC'6h'iidas oíercccnd.o plena. gat'antia dd. 
nenhuma dcformabilidadc futura... Queira faze,, 
\;,,a ·visitá·, à'_nossa Seção de Roupas Feitas~ 

concluirá . ·'!}'• ~ uma inovação. pojs ain~ 
,ião se ··empregou 11>aterial de tão alta qWI( 

lidadc :·:ttà- · Confecção de RoÚpas- Feita\. 

terço nos presépio!!. Essa carn o·:
nha foi iniciada pela CongregaG"-v 
de. N.ª Sr;i.. do Rosá,rio,•' do Sa-i
tuário de Santa Terezinha, no Na
tal de 1943. No primeiro ano fize
mos umas cento e tantas visitas a9s 
presépiÓs rezando o terço, lad 1.l
nhas cantadas e outros hinos. O re
sultado foi acabarmos com muitas 
das tais rezas de capelão que sem
pre acabam em tererê. Muitas fa
milias nos prometeram e cump•·i · 
ram a promessa de continuar re
zando o terço em comum. Muit:'rn 
pessoas que não faziam a Pâscoa, 
fizeram-na depois das riossas visi
tas. (j melhor foi que nessas visi
tas arranjamos inumeros candida. 
tos para a nossa Congregação, tn
cl:usive um. _rap_az .<_J.ue já. ia ser ba· 

• Em:\<fi,agamel)tos.pelo ;,Plana Suava•• 
./, .. ; , .. 

-- :-..:~~ 
· 1;7,it\J·I' numa baluca protestante de 
t').r.i911< e é até hoje ótimo Congre
gado: No ano passado já subiram 
µar:i(206 visitas que eram feitas Ai; 

v~ês(debaixo de chuva em pon~.of 
di.:;~artes da cidade. Este ano fl~ 
mo_s;.ap.enas 116 visitas porque 011-

tra_;/'bongregações seguindo-~os u 
exeinjílo, lambem realizaram mu!
tas. visitas. Pretendo, agora, como 
Pr'é,ndente da I<'ederação fazer 
llnl<J-'..propagancla para que 'no pr~
ximo., Natal todas as Congregaçõee 
dl(D·iocese adotem esta campJ.
nh"rL ;Tá estamos tr[lbalhanclo p,:ir5 
o iíosso Retiro que promete ser 
con·corrldo. 

Pedimos suas orac;ões e dos sem 

(Conclue na 6.3 pâgina) magno a.contecimento. Mas no Não sabe o sr. Saloi:n5.o da.s. festas _____________ __;...;;._,;.;,_;_ ____ _; ___ _;_ ______________________ _ 
E 

M sua luta contra a Cidade de 
Deus, o pai· da mentira nem 
sempre é original, - e cos-

tuma incidir âs vezes nos mesm >>S 
artifícios e nos mesmos processos,. 

Assim, por exemplo, à tat!c" 
ultra~noderna e aerodinamica à~ 
combater a Igreja de preferenci.,. 
por meio.s indiretos, com ares de 
Quem pede desculpas pelos danos 
a contragosto causados aos que se 
postam no caminho da "civiliza
ção" e do "prógresso" - esta ta
tiea é- velha de varlos seculos. 

E como Deus suscita Santos com 
peculiaridades especiais, conforme 
a epoca em que aparecem e a ta
refa que deles espera, vejamos su
mariamente o modo de agir d,e um 
Santo que.já. no .seculo IV da era 
cristã, teve pela frente, em s1,a 
essencia, os .mesmos problemas de 
estrategla apostolica que os catoli
cos defrontam no mundo de hoje, 
pois enfrentou a mesma especie de 
inimigos - os que mordem e so
pram ao mesmo tempo. 

Efetivamente, São Basilio viveu 
(lm uma epoca 1dentica ã nossa 
com a diferença que se achava 
numa fase da historia uu Cristia
nismo que corresponde ao crepus
culo que antecede a aurora, en
quanto tudo pare'ce indicar que nos 
achamos num momento que cor
responde ao crepusculo prenuncia
dor das· sombras da noite, da es
pessa sombra totalitaria, neo-pagã 
e socialista que ameaça o mundo 
moderno. 

O gránae Doutor da Igreja do 
Oriente assistiu aos ultimos ester
tores do paganismo, como bnil> 
assistimos ao seu renascer. 

E nesse estrebuchar do paganis
mo não vemos apenas os esforços 
de~perados de um néo-pagão do 
porte de Juliano Apostata e de 
todqs os seus aulicos, mas tambem 
o terror das heresias que faziam 
causa comum contra a Igreja com 
esses remanescentes do cesarismo, 
tal como. Jaoje herejes e cJsml'l.ticoa 
111e aliam ao. bolchevismo totalita.rio 
em sua luta contra a civ!Iizac;ão 
~ollca. 

NOVA ET VETERA 

São Basílio, Sunto ~e nossos ~ias 
'·; 

O arianismo havia pro!undamen. 
te perturbado o mundo cristão • .Ao 
lado de Bispos'fieis â Igreja, pia

. dosos, caritativos, amados do povo, 
havia os bispos arianos, prelado• 
da corte semi-pagã, que favore
ciam a persistencia do paganismo, 
do mesmo modo que um Deão de 
Cantuaria

1 
um Duarte da Costa. <>1J 

um "patriarca" ele Moscou favo
recem o despertar . tio pi.gunismo 
no. mundo de hoJe. 

• • • 

Entre os imperadores romanos 
e do Oriente que após a co,1versà.o 
de Constantino tentaram restabe· 
lecer o paganismo, Juliano A Pos
tata é o exemplo mais exprc:;siv-:i. 

E em sua tatica vemos os mes
mos processos hoje usados pelos 
inimigos da Igreja, sejam eles libe
rais ou totalitarios. 

Com efeito. Juliano, precursor 
do Estado leigo mod.erno, com<'<,;a 
por dar liberdade não somente a.o 
catolicismo que iã emergira das 
catacumba; com o advento de, 
Constantino, mas a todas as 11eitas 
cristãs dissidentes. 

Com este gesto visava ele a 
mesma finalidade dos nosos ini
migos de hoje, O pagão Marcelino 
perfeitamente compreendeu o em
buste: - "Juliano agiu de tal mo
do que a liberdade que parecia 
conceder degenerasse em licença e 
aumentasse as divisõs: - obtido 
esse resultado, não mais tinha e, 

temer, para suas empresas ulterio
res, uma resistenci aunanime d'JB 
cristãos". 

A hipocrisia dessa · liberdade de 
cultos nij,o tardotJ a se revelai:- com 
a persegtJlc;iio QtJe moveu contni. 
Santo .A.~n;uiio e na protecão q•Je 

concedeu aos herejes, 
caso dos donatistas. 

* • • 

como 'no 

Em Juíiano Apostata vemos os 
mesmos esforços no sentido da im
plantação do néo-paganismo <le 
que Hitler !oi o exemplo em nos
sos dia.s. 

E entre outras analogias, podia
mos aplicar indiferentemente a 
um e a outro a tatica da corrup
ção, mediante a negação de empre. 
gos publicos aos catoliqos, con
forme nos mostra a historia n•:> 
caso de Juliano Apostata ~ a "Mie 
Brcnnender Sorge" 
Hitler. 

no caso cte 

'l'am.bcm no laicismo escola.r t;;,
mos em Juliano .-\postata um pre
cursor da mo,derna perscguic;âo tl. 
Igreja. i,; assim como a legislação. 
escolar,. qué lentamente promove o 
monopolio dó ensino pelo Estado, 
é a mais ierrivel arma usada pelos 
inimigos da Igreja liberais e tota.
litarios, do mesmo modo esta foi 
a grande arma desse imoeradur 
néo-pagão. 

Em suas leis que estabeleciam 
o monopolio educativo do l!:stado. 
dizia JuÚano: -

"'.rodos aqu_eles que u:.1erern pro
fissão de lecionar devem ter a alma 
imbuida das !inicas doutrinas que 
são conformes ao espirito publico''. 

Bem podemos avaliar o que Ju
liano entendia po·r esse ''espirito 
_publico", como bem sabemos o que 
quer dizei· hoje em dia a "neutr¾
lidade" escolar. 

..... 
!'ois fo_l num mundo assim mi

Jiado pelos mais satanicois metodos 

de perseguição ao cat_olicismo, por 
isso mesmo que hipocrltas e vela
dos toi nessa epoca em que huma· 
na.r:iente falando a causa da orto- · 
doxia estava perdida, foi nessa. 
epoca que viveu São Basilio. 

Ninguem melhor indicado do qU(l 
ele para promover uma larga po
litica da mão extendida com us 
néo-pagãos e os herejes. 

Com efeito, em Atenas, l<.1n~'-l.
niente con1 São Gregorio ~u.zian
zeno, sentara lado a lado com Ju
liano nos mesmos bancos escola
res. Jl} era de natural µacÜico ~ 
retraido. 

Entretanto, resolutamente, rei•.e
radamente recusou-se a aceitar o. 
convite para ir á corte de Julian'l, 
como mais tarde enfrentária o 
imperador Valencio quando este 
começou a persegui-lo devido ~ 
sua 0 posi<:ão ao arianh;n10 e á s~.ª 
recusa cm aceitai" em sua l;-reJ>t 
esses mesmos herejes. 

.... 
Mais do que o SajtO da aGãO 

social, mais que um precursor d_o 

serviço social em seu aspecto mo
derno, devemos ver no gran".le 
Bispo de Cesareia o campeão da 

Fé, o defensor da ortodoxia, o ho

mem da Igreja. 
E e'ssa pureza de doutrina, 1>s,a 

santa intransigenc;a em materia de 

Fé e de costumes é que são a. 

chave de sua obra no setor soei¾!. 
1 
Conforme diz o Evangelho de sua 
festa, "se o sal perder sua força. 
com que se ha de condimentai'?" 
Se a meta do serviço social é fa.: 
cilitar á sociedade os meios nE:c~s
saríos para que os seus membros 

possam. desenvolver plenamente 
sua. personalidade, se o sumo bem 
que podemos aspirar para o pro
Ximo é a realização de sua missão 
sobro á ·terra para que conslgr,. 
atingi·r a bema\·entúrança eterna, 6 
claro quo sem .essa chama da Vi<l,, 
interior seria ,·ã toda a obra de 
assistencia social desenvolvida pei~ 
grande Santo, 

• • • 
São Basi!io enírentou o tota!lta. 

rismo do Estado do mesmo mo-Jq 
que os ·catolicos do mundo de hoJé 
terão de fazel' perante os novos 

impet·adores néo-pagãos e nãv· 
coroados, sem vacilações nem coni

Yencias,. sem concessões a.o er,·o, 
sem mutilações da doutrina. da 
Igreja .. sob preLexlo de pro:,di'\i~

mo no campo contrario. 

Só assim podemos lmlta.r o 
grande e Santo Doutol' em sua 
desassombrad:.. intel'venção a favor 
dos humildes, dos fracos, dP, todas 
as vitimas da arbitrariccl:ule, d.a 
tirania, rl;,s injustiças soí!iais. 

Hó assin1 r,ode1·e1110s cdffícar, n1,1.S 

cidade,; d~ hoje, aquela verdadei,·a 
cidade de assi~tenc>ia soe'lal por elP 
eon:,truicl>t ás portas '1e Ccsar'lta.. 
Só com esse verdadeiro 'conceito ele 
Caridacle, é que poder,..mos traz"r 
á Igreja as multidões desgarrada., 
que hoje se debatem o.o meio <la 
mais completa miseria, prtncip.tl
mente · espiritual. 
r> S6 assim teremos a~ noliso !ai',> 
aquele mesmo povo que sai tum11t
tuariamente peias ruas, ao saber 
Que São. Basilio se a·ehava peran•e 
o t-ribunal do prefeito imperial de 
Cesa:rehi;' que o ameaçava com a~ 
acusações mais infames,' ease mPS · 
mo povo,- a cuJa frente, segundo a 
narração ele São Gregorio Nazia.1-
zeno., sec achavam os operarios das 
fabri~as~ imperiais. brandindo os 
instrumentos de seu oficio e exigin. 

. .do .a Iib'ertação do seu bemfe!tor. 
S6 imitando as verdadeiras vir· 

tudés de São Hài:ilio ê que estare,. 
mos· cer-tos ele ·1rnyer c.om.batido o 

.-···bom ci'oinbate no" campo· socW. 

I 
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Intenção ~e Maio ~o Apostola~o ~a Oração 
(Conclusão da 3a. pa.g. > 

cristã, converteu-se em !dolo que 
substitua todos os mais. 

Excogitarn-se mil meios para. 
explorar as . má.s tendencial! do ho
mem animal. 

Dizia um industrial a.mericanQ 
que o corpo humano é uma mina 
de ouro. 

Esta mina {' vilmente explora,,a' 
por milhares de industriais. Com
baten1 a ·modestia cristã e tavo1·c
ceru, nas diversas classes da socie
dade, excessos da carne, allru'êll
tando as fontes do vicio. 

Neste particular nada compara
veJ ao cinema. o cinetna é hoJe 
essencialmente passional: tala s::i
bretudo do amor sensqa.J. Mais que 
o teatro e o romance, o cinema 
sublinha, acentua, amplifica os ele
mentos contagiosos e perniciosc.a 
,l:o prazer dos sentidos. 

E o cinema é o pão do espirito 
em que milhões de eria.turas vão 
buscar o alimentq das piores tan~ 
denclas que ha no homem. Crian
ças, jovens, pais d,i fàmilia bebem 
a plenos ha.ustos nessa. fonte en
:venenada. 

Os modelos de liollJ'wood vão 
sendo servilmente hnitados pelas 
nossas moças, pelos rapazes e até 
por muitos pais de familia que de 
cristãos só têm o nome. Desgra
çadamenté é o cinema essa grande 
escola de ,vicio que vai solapando 
pela base o· inestimavel patrimon1o 
da moral cristã. 

A literatura, que tambcm so con
verteu numa industria, se pôs a 
serviço da ma.teria e do vicio. .Já. 
não falamos do romance. Ai está. 
ao alcance de todos nas livrari::i.s 
e nas bancas de joctials, a iitera
tura pornografica. "Ai! escreve o 
P. Sertillanges, em "Nos vrals en
nemis", é uma industria, e quã:, 
ativa e prospera! E' a industria 
dos grandes caminhos, que organl. 
zam os salteadores da pena ,;, do 
pincel. • • Desorganizam as almas 
como um acido desorganiza a car• 
ne; maculam, mediante os olhos, a 
imaginação, o coração: e mediante 
Ó coração a propria vida. E' a t,,_ 
do isto que a Igreja chama um: 
escandalo". ( •) · · 

2) Ideias dissolventes 

• Mais eficientes que as forças ln• 
dustriais são as ideias. As ideias 
levam a corrupção até o fundo das 

··. almas. Nossos· contemporaneos j~ 

não querem aceitar as leis da de
cencia eristü.: rcvoltara1n-so t.;ont:-a 
as tradições, as restrições e as con
:vençõe:s que a protegem. Porque? 

Po:rque não "l'OOm a necessidade da 
todàs essas pelas morais. Consid~
ram o jugo odioso e antiquado: 
ju1ga.m-se bastante !orles para evi
tar as quedas sem evitar os peri
goo. Consideram a virtude como 
um mito e logicamente rejeitam 
como ridiculas e hipocritas as pre
cauções que ela exige. 

A causa. desta revolta está. na 
mesma perversão das ideias, na.a 
concepções modernas da vida que 
em nada diferem do puro pag'l.• 
nismo, em suma, no natur<1llsmo 
contemporanco. Rejeitado o des
tino sobrenatural do homem, este 
se degrada a.o nivel do animal e 
passa a viver como animal. Nada. 
maia racional ou irracional que 
isso. 

"O homem animal - diz São 
Paulo - não entende às coisas de 
Delli!". Esta concepção da vija 
vai-se ln!illrando po1· toda a parta. 
Governa ou perturba muitos cris· 
tãos. E' pregada pelos jornal,s ma
tutinos o vespertinos, pelo radio, 
pelo cinema, pelas revist~. pel,:,s 
exemplos de mllhares de pessoa.s 
que assim concebem a. vida. 

( COntmua) 

(º) :VoJa.-se, p. ex. estes anun• 
cios da "NOJTE" da Capital da 
11.epubllca, numcr.o de 18 de fevo
reiro ·deste a.no: "DESQUITES E 
ANULAÇÕES DE CASAMENTO. , 
Advogados especializados. - Ser-. 
viços no :Brasil e estrangeiro. -
Av. Rio Branco n.0 •••• , Sala ..• ," 

E mais no mesmo n.0 de jorn-3,i: 
"EXPOSIÇli.O Dg QUADROQS A 
OLEO (N(;S ARTISTJCOS). A se!" 
inaugurada brevemente. Procuran1 
contrato com a) Pintores q•.ie 

queiram expor seus quadros. Inte• 
ressam-sc somente por ntls. b)'. 
fotografas. c) modelos". i 1 

CD NGR[G ADOS 
CAPAS E GUARDA· 
CHUVAS EM VARIOS 

PAGAMENTOS 

Plano 1Vimar 
em prestações suaves 

DE 

Vince, Marques & Cia. 
Rua Libero 6adaro. 488 -

'l.0 andar - Salas:· 68-69 
TEL.: 6-5949 - S. PAULO 

~--,------------------------------------------------- , , , 
~ Representação eu. ?1~to Alegre - R. G. Sul ~ , , 
, Acha-se a representação nesta cidade a cargo do Sr. , , , 
: Hastimphilo Costa, Rua Gonçalves Lec.'lo n.0 278, Partcnon, : 
, para tomada e reforma de assinaturas. e venda avulsa. , 
': : 
~,,,,,,,,,,u,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~,,,,,,,,.,,,-

FEDERAÇÃO DAS CC. 
MM. DE SÃO PAULO 

Conclusão da 5ª pag. 
Congrega.dos pelo êxito da. nosaa 
Federá.cão, subscrevo-me de V. 3a. 

Servo em Maria SS. 
(Taubaté, 7 do Fevereiro de 

1946)." 
OOMO MORRE · tJM OON

GREGADO 
Extra.imos do "Monitor Diocesa.• 

no", de Botucatú (9-2-46), a se
guinte noticia: "Causou profunda 
impressão em todos que o conhe
ceram o falecimento do nosso Con
gregatlo Artidoro Contl. 

Jovem, em todo o vigor da sua 
juventude, "Dorinho" (como era. 
chamado em !amilia) havia recebl· 
do em fins de Dezembro o seu me
recido diprloma de professor e 
havia sido o orador da. turma na 
sua !esta de fonnatura. 

Poucos dias depois, assaltou-o a 
terrlvel enfermidade que em pou
co tempo haveria de lcvâ.-lo ao 
tumulo. 

Artidoro era membro exemplar 
da congregaoão de m09os da Cat-,
dral e presidente da Congrogaçã.:> 
da ca.pola de São Benedito. 

O padre Diretor visitou-o vârias 
vezes. Uns dez dias antes de morra 
confessou-se e recebeu a segrad.i
comunhão. Houve senslvel melho
ra. Mas foi rápida. A doenoa assai -
tou-o com mais impiedade. S~u e~
tado era gràve. Internado na Mlse• 
ricordla, o padre Diretor confeeou
o novamente, "Dorlnho" pediu pa
ra comungar no mesmo dia e Jh-3 
!oi ,;lada a comunhão em forma ele 
viátlco. Em seguida o 'padre Dire• 
tor lho administrou a Extrem~
Unção que ele recebett com grande 
piedade, em perfeito uso dos se.:i
tldos. 

Poucos dias depois sua bela al
ma voou para a eternidade. 

E' mais um exemplo da morte 
edificante dos filhos espirituais de 
Nossa Senhora. - Salve Marial 

001'-GREGAÇ,\.O MARIANA no 
DIJ\CULADO CORAÇÃO DE 

MARTA 
Esta Federação recebeu da Con• 

gregação •l\fariana elo Imacula/lQ 
Coração de Maria o resulta.d.o d•is 
Adorações Noturnas daquela Con
gregação, realizadas no ano pass-i
do no Santu{trio do Imaculado· Co
ração de Maria, á Rua . Jaguaribe. 
O resultado das aludidas Adora
ções, que foram feitas por cêr<".t 
de 56 Congregados Marianos, a-

. tingiu e total de 244. 

BEJ:,o EXEMPLO 
De um rolatorio que nos foi en

viado pelo sr. Presidente da Coo• 
gregação l\rariana da l<'azcnda Du~ 

_ mont, cm Ribeirão Preto tivcmo~ 
a lnforma,:ão de que dentre os 6~ 
Congregados existentes na mesma 
comungam, mensalmente na Miss<1. 
que se i;ealiza uma vez 'por mez. 
cerca de 90olo de seus membr'>s. 
Nos outros domlnqos em Que hão 
se celebram Misas. todos os Con
gregados ~zam cm conjunto o 
San to Terço. 

Indicador Profissional 
A.D VOGA D OS M.É D I C OS Dr. Celestino Bourroul 

Dr. Vicente Melillo ·, 
,Praça da Sé, 23 - 2.0 andar 

Sala 215. 

Dr. Plinio 
de 

Corrêa 
Oliveira 

Rua Quintlno Bocaiuva. 176, 3.º 
andar -Sala 322 - Tel,: 2-7276 

Dr. Francisco P. Reimão 
. HeDmeister 

.Rua s. B~to. 224 - 1.0 andar -
Sala 3...:. 'l:el.: 2:.1543 ~ S. Paulo 

Dr. Carlos Morais, 
de Andrade 

Rua Benjamim Constant, 23 
4.0 and. - SI 18 - Tel.: 3-JSSG 

ENG E N ff:E I R O S 
Amador Cintra do Prado 

ENGENHEIRO ARQUITETO 
Arquitetura religiosa, colegios, 

residencias coletivas 
Moa Lib. Baclaró, 641 - s. hplo 

1 

Dr. Vicente de Paulo 
MeliDo 

CLINICA GERAL 
Consultório: Rua Aureliano 

Coutinho n.º 109 
Das 13 ás 17 horas 

Dr. Camargo Andrade 
DOENÇAS DE SENHORAS -

PARTOS - OPERAÇÕES 
Da llencf. Portuguesa, da Mater

nidade de S. Paulo 
Cons.: R. Sen~ Feijó n.0 205 -
Tel.: 2-2741 - Das 14· ás 18 hs. 

Sabado: Das 10 ás 12 horas. 
Res.: R. Rafael de Barros, 457 -

Tel.: 7-4563 

- fR¼COS :, 
AHt:MICOS 

TOMEM 

Grande Tan1eo 

Res:: Lgo. S. Paulo, 8 - TeL: 
2-2622 - Cons.: Rua 7 de Abril 

n.0 235 - Das 2 ás & horas ,, 

Dr. Reyna]do Neves ' 
de Figueiredo 

. DO HOSPITAL DAS CLINICÁS 
E SANATORIO STA. CATARINA 
CIRURGIA' DAS VIAS BILIARES 

Cons.: R. Marconi, 84 - 3.0 and. 
- Tcl.: 4·8717 - Das 14 ás 16 ~. 
Rc:.id.: Av. Pacaembil, 1.0(4 -

TeL: 5-2625 

Dr. Ãrlur Rezende Fillio 
Médico homeopata da C.&.P. 
da Soroéabana. Diretor cJimco 
do Ambulatorio Bomeopatieo do 
Cal\Jllo - Cons.: R. Sen. Feijo, 
205 - Tel.: 2-0839 • Res.: 8•64'11 
- Marcar ho~; das 3 ·is. 6 ho-

ras pelo ~efone: 2-0839. 

direito da 
o direito 

greve 
natural 

.Jlenio Costa 
(Contfnu~lo) 

Aqui e acolá não faltaram vozes para negar aos opera.rios o df• 
reito á greve. De nos~ desprcteneiosa exposição, porem, cada-um 
pocl'e com facilidade verificar o absurdo de tais afirmações. O dl• 
rcito da greve, garantido pela lei natural, segue cõmQ corolado .lo
gico do direito a uma justa remuneração e dignas condições de vida, 
que cada homem possue. A este direito corresponde a. obrigaqão 
E.Strita por parte dos patrões de pagar aos seus empregados um 
justo salario. · · 

E' notorio, que os governos totalitarios costumam resolver o PfO< 
blemma das greves de maneira muito simples. Tanto ,na -Alema• 
nha de Hitler e na Italia de Mussolini, como na Russla; C(lllJ.lÜii~ 
as greves eram proibidas e todas as tentativas de promove·las f~ 
ram severamente punidas. Pois. o Estado totalitario, usuri,ando· !)a 
conciencia do individuo ó lugar de DEUS, considera. todas as medi• 
das, que possam resultar em prejuizo das industrias dQ. respec1i,ivc 
pais, como violação de seus proprios direitos e isso, porque o Estado 
totalitario, que se apresenta como fim ultimo dos individuos, é enr 
ultima analise ta.mbem o patrão de todos. E deste ponto de vista 
é tudo que o Estado empreende sempre. sumameJJ.te justo. · 

Ha. ainda um outro grupo de objeções contril, o direito da gre,"e. 
São as daqueles, que dizem, que as greves eram apenas justifieave!s 
naquele ,tempo, quando não hàvla ainda :,:epartições especlaliiâ4a,s 
do Minlste.rio do Trabalho para resolver os litigios cl~tas. H:oje 
em dia., porem. as greves jâ. não têm mais razão de ser. 

A .resposta a este grupo de objeções não é dl!tcil. O direito 
· da greve existe em virtude do direito natural e este ultimo. não de• 
pende da evolução historlca, ma.s é eterno e imutavel baseando-~~ 
na lei divina. e na. propria natureza humana. E' indubitavel, .que 
é sempre preferível, como já dissemos acima, que se resolva.tn ~ 
dissenções trabalhistas por meios pacíficos, isto quer ~er, na maio• 
ria dos casos, pela arbitragem. O Esta.do, por sua finalidade, que 
não é outra sinão a de promover o bem. comum da sociedade, na· 
turalment;e é o mais indicado, para servir. atra~ês ~e seus. or~ãos, . 
como arbitro <,lestas desavenças. Bons e conc10nciosos funciona• 
rios podem promover muito a causa da justiça social na sçlução sa• 
tisfatoria de dissidios coletivos. Mas, infelizmente, podemos tam• 
bem imaginar, que haja funciona.rios maus, que prejudicam o bem 
comum da sociedade, quer por sua incapacidade, quer, porque $e 
deixam subornai{ por- uma das partes ou porque seguem as suas 
paixões em vez éle seguir as normas da justiça. Para prot~g~r os 
operarios contra tais e semelhantes abusos, devem-se a.dn11t1r as 
-greves, como ultimo recurso, depois de tei:cm falhado as tentativas 
de reconciliação pacifica. 

Para o Brasil o la.do pratico do problema já estã resolvido de 
maneira satisfatoria e em conformidade com a doutrina social da 
Igreja pelo decreto-lei do dia 15 de março de 1946, que regulame),lta. 
a suspensão coletiva do trabalho. A lei em questão, abolindo os 
abusos oriundos das divergencias sociais admite as greves. qt1ando 

· os· recursos á arbitragem não têm resultado satisfatorio, re~'WJU'· 
dando, porem, os interesses do bem comum da sociedade. - \ / . . 

··o~~.,..,...,... r"1"'1'11:\<: u ,_ t ~xo:.ri:nuxn x:u:x x:;:··n-rxTr·:t"'X"x .. u:xu:t,;---· .,· -

. EMPRIZA AUTO-VIAÇÃO.·· .. 
São Paulo - · Santos\ L1dç1. ' 

Cr.$ 20~00 
ónibu.s diariamente àe hoza em hora entre São' l"awo--Santos 

SANro8 S. PAULO. 
Baa cio Comérdo N! D Rua Maú N.0 1'20 

Fone: i-m Foae 4-Mt 
-~-1."X""X-X,.i ... X"'X .. S' .. X·m:rnn.z:x* U IX X XXX X XX rxxm:u X X X U Xi i 1.x:u,. 

, Preserva a tua saude 
Porque estás. gozando sande, não penses que nunca serás 

vitima da. Sifilis, ou dó reumatismo. Estas doonças, sempre 
acabrunhadoras e gravissimas. pelo estado eruel a que redu
zem suas vitimas, podem atacar. ou melhor, atacam de sur
presa. E, para evita-las, devemos nos proteger contra elas, ...... ~,~e;~ã~ 
auxiliar no combate a Sifilis, QUe depura o saµgue, tonifica. 
. o orga.nismo, aum~ta · as forças, excita o apetite, m:rma. pa
lavra: - Dá sa.ude e energia. Recomendado ha mais de 6t 
anos, como o depurador mais eficaz. · 'üsai-o para VóS de· 
fender do maior algt>"ll · da humanidade, que está á espreita 
para ferir traiçoeiramente. Oi. 148 EO) 

/ 
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Falecimento do Sr. Dom, 
frei Luiz Maria de Sant'Ana 

1

1 

(Conclusão da. l." pãgina) lizaçã.o das sa.nÚ!s missões na sede 
,otos simples, aos '1 de fevereiro de e ~ ~ das paroquja,a e. a .do 
1905, veiu para s. Paulo, onde re- P:z:ime1ro congresso ~co 
oebeu ordens menores de Dom J o- Diocesano, celebrado de 1. º ?, 8 do 
Sé ~nd~ Homem de Melo, a ju~o de ll,41, com a participação 
ia ue jQneiro ae 1907. Fez a pro- d<:_ "'· E.Kcla. o Sr. Arcebisp,> de 
:fi~o. tlos votos solenes a 26 de . São Paulo, Dom JOSé G~ de 
àf~ 4'é 1908. Foi ordcnauo Afon.9eea e Silva e ma.Is nove pre-
$~ por Dom Duarte Leo- lados. • _ 
~ ~ _$U,V'I½, tl:.\ ~ de .s. paulo, Pertenceu a comlssoo E:p~pal 
~- ~ de júlbo de 1908; Diácono, Ue Vl.gilahcia do ~o êentràl 
e.os 19 de setembro dó m~mo ano da 1Iuac1.llada Oonceiçao do !pi~ 
e Presbistero aos 6 de marÇO de ranga_ 
19()9. Oeiebrou a sua, primeira Mis- Acometido por w.ma grave enfer-
$a 110le?lê em Ara.taqUàra aoa 14 do ir.idade, de um nll.o a. esta parte, 
mestnõ mês. vinha recebendo cuidados m~iCOliJ 

Tenninà<los os estudos, passou a especiais tendo ultimamente . me-
dedicar toda à sua a.tlvida.da aos lhorado o seu esta~Io de sa.ude. 
multJplOs traballws do m.inietérlo e Com º. d=parec~ento do, Sr. 

· apostolado sacerdotal, percor:ren<ló Dom Frei_ Luiz l'.far1a de Sant Ana, 
~de Parte das cidades do inte- a Provincia Eclesiastica. de s. Pau-
rwr dó ~tâdo. :Desempenhou na lo :perde um d?S seus mal,i cultos 
q~ várias ca.rg<1S de im.POtta.n- -e virtuosos Anti.stes. 
C)ff\. 

lilll1 1925 a dosigna,;:ão de ca:pel1io 
mi'Utar teçQ.iu em Fr. Luiz de sant' 
A~. flUe ~itou pront.ame.nt<, es
llJO ~o, partindo logo par-a. o 
~ das oPeracôes, lá. perma.ne
cehdo &tê o ti:nal da campà.nba no 
&tooô'dO Paraná. 

Fni LUiz M.aria de Sant• Ana foi 
·~O BlsPo de Ubernboa. por 
Sua $11,l\tidade o Papa Pio X:I, com 
~~ ~J\-~a de 2 de agosto de 
1921). Por especial in<lUlto 3.T,)0 <Jtoli
ÇO, a .sua ~ão realizou-~ no 
dia 4 ~ outubro, em homenage;n a 
São Pra.ncisco de Assis, na igreja da 
:tlnMu1ada OOnceiç.ão, em Sã.o Pau
lo. Foi sagrante Dom Duarte Leo
poklo e Silva aervindo de Assis
ten~ l)Ç){Ji Francisco de c:i.!"'l.poo 
Barreto, e Dom José carlva de 
Ag~e • . estando prE!sentes tam
bem Dol:b. José Maurlcio da Rocha 
e Dozn José Ma.ria. Parreira tara. 
TOÚl9U -po,sse solene da dioce-;e a 27 
r.ie outubro, celebrando-se naquele 
~~ a Festa. de Cristo-Rei, 

OS DIRÉlTOS DA TRA
DIÇÃO SECULAR 

(Conclusão da tlltufia Pit-ina.) 
{ô.anos, os gregos e os c<>ptas. Os 
jprimeiros, enquanto o~ francísca· 
nos estavam rezando, se apodera• 
ram da metade do Calva.rio e são 
quizeram mais larga-la 33.) Os 
gregos numa oeasião semelhante 
ocuparam uma parte da bi,silica do 
S. Sepulcro e o altar-mór da basi~ 
l;ca de Be!em. Os c0ptas, durante 
uma uasencia forçada dos religiosos 
l:itinos, construiram uma capela 
o,contada á eçlicula do S. Sepul
cro 34.) 

Nessas varias usurpações não 5e 
tratava de uma verdadeira questão 
dos Santos Lugares porque º• orien 
tais nunca pessaram em atacar a 
posse e ct, dreitos qne os Frascis
t i n h a m nos Santua:rios 
mas quiz<"ram somente ter um lugar 
proprio para o livre exercido da 
sua devoÇão- E os Franciscano, por 
amor da p:iz e para não parecenn 
rxclus:vistas, cederam ª'Pesar.de co"' 
nervarani a supremacia gedal so
bre os Sa:itos Lugarea. ·, 

31) Niccolo da Poggibonsi 6P. 
cit- cap. 24. p. 90 e se_('!: L. de Su
d),Pim, p. II. e VI, p. 367. 

32) Castellani op, cit. passim. 
33) Verniero, op- cit. t. I. p. 

109 e nota; Lemmens, Çollectasea 
T. S. ed. Culo~vich, p. 149, nota 
6 e p. 311 •. 

34) Gassi_. op. cit. p. 168-

tom:i folego 
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antes de chegar ao 
comunismo cru. l~' o pon-co e.e 
encontro 'dos indecisos, semPI"3 
muito numerosos em momentos ele 
crise e violehto dlssidio de oplniÕe'i. 
Daí, tambem para este partido, um. 
suQeéso elf.'1tora.l. não pequeno. . "' . 

O Movimento r:.epublicano Po
pular se apresentava com urna 
sobr41, . coloração. catolica. Pela,s 
tendenciaa â. colaboração com a eb
querda, de varias de seus chefçs, 
era ele visto com alguma simpa
tia real ou não, en,tre. os socia
Ustlllil e conrnuístM. -P.or outro la
do, seu cunho cat.olico tranqui!i-
7,a\ra. a opinili.o · an.ti~c9munista, 
C<Mºta dlil que, por mai9re,s pçdas 
qúe o programa do partido impu
sesse a seus interesses, nio oheg'l.
ria ao exu·emo do eomutiismo. Por 
fim, muitos catolicos · radicalmante 
adversario2 da orientação do pro
prio Movimento Republicano po. 
pular, de que. suspeitrun, entendt•
ram ser comodo votar nele, oom'.> 
meio de fMer face ao comunism,--,. 
Entre os votantes do Movimento 
Republicano Popular, ha de tudo, 
desde catol!cos á. Montalambert, ;;.té j
até catolicos ú. Veuillot, unidos nu~ 
ma l:l,l.bia frente, para contrabalan
çar a influencia de adversar:los co• 
muns; e Q.esde republicanos con
victçis, com fortes tendencias para 
a esquerda, até monarquistas de
vot!)lil, que tê~ os olhos e o cora
ção voltados l?ª"' o Conde de Pa• 
ris, ou par~ qualquer outro Prin• 
cipe da casa de Bqurbo~ 

• • • 
As oposic:iões conservadoras, tra

rnendame.nte dizimadas pela pro
p(J.ganda adversa, -que apontava em 

, catla um de seus membros um co

laboracionista; divididas interna· 

mente em grupinhos reclproc:unen
te hostis; mas com1tituinçlo aind'l. 
assim um contingente não despr<:!
zivt:l, e muito· heterogeneo, entre 
cujOI! vot!\ntes tambem se encon• 

Governou a diocese de m,eraba 
durante <JU3BÍ nove fillOS, até 7 de 
Jµnho , (le 1938. Percorreu-!!, e, por 
d!ve~s vezes, o vasto terltorlo <:m 
Visitas pastorais; proP-loV('tl a pra
tica das santas Mi"SÕE>~ .-m quasi 
tod9I, as paróquias e a reconstru
ç§.Q de varias igrejas; mt:roduzl.u 
llQ\'$11 · congrega.Gões de rcligt()oSOS 
como dOs Capuchinhos, dos Estig
rna.tln0$, das Missionarias de Je
sus eruclficado, das MiScs!.onarias 
de· N~ Senhora das nor"s e ctae 
~ P"'ronclscanas cl:J Egi
to e tncentlVOU S fundaçlo L'!e no. 
v95 Oolegios catollcos; dotou o bls· 
pado .de novo Pa,l~io Episcopal: aa
<iutrlu e montou oficina tlpografi• 
cs para o jornal d1ooes:mo; i."'liciou 
ss oor&s de reconstrução <la cat.c-

____ ,__ ________ -41-_,.__ __________ _ 

. ' óral; deu novo impulso á obra da.s 
VCll,!a~ e conferiu a ordenação sa
~~otal a doY.e alunos ao sem1na
:rio Diocesa.no. 

t>or Bula <latada de 2 de abril de 
l93JJ, o 'Santo Padre Pio XI. desig
nou a Dom Luiz de Sant' Ana um 
novo camp0 de .\rduoa labore!, 
transferln<lo-o para a sede eplsco
pàl de Botucatu,. no Esta.do de São 
Pa'1lo. Tomou posse so;enemente 
cêl:lsa Diocese no dia 29 de jwlho 

Pela melhor compreensão ... 

<iaquele mesmo ano. 
supera.das, galhardamente, as 

prbneiras e mais greves dificulda
des que · oferecia a situac:ão da no
va diocese, aplicou, ao mesmo tem
po, suas· constlµltes atividades 8-?8 
dive~ setores aa administ~:a.çao 
ãioceeana. oeu · grande impl,llso ás 
(Jbràs dê· construção da. nova cate
ãral; promoveu a construção do 
Mmt.eiro santa Gema Galgam das 
monjas Passion1stas; reformou ~ 
a.mp&u o préêlio do S,emin~ 
Diocesano; construiu novo ed!!ic10 
~ a cuna. Diocesana, com am
pl() salão para reuniões e· comeren
éia.." • criou na diocese as Vigara
rias' ~'Oraneas; fundou o novo or• 
gão de imprensa "Monitor Dioce
se.no", deu novos Estatutos ao Se
minario Men9r e a Obra da,, voca.

. çóes sacer~ota.is; promoveu a ~-

(Conclusão da ultima pagjna) 

ajudou foi wn :Bsipo d,o Amazonas, 
mesmo numa diocese missionaria., 

DR MÃOS AMARRADAS · 
Nós Padres, moramos numa casa. 

de madeira tão limitada, que o ai,.
tor da entrevista desde um ano não 
podia colocar uma cama ., devia 
dormir numa rede. Pela primeira. 
vez dormi numa cama durante a 
viagem a Sã.o Paulo. E' heroismo, 
que e~ge a pastoracã.o de nõs. Há 
cinco anos que não podiamas com
prar uma batina nova e a melhor 
que possulmoa já mostra remendos. 
Mas apesar das dificuldade..s cor
porais amamos es• a vida. de po • 
breza por Cristo e o seii retno. O 
que nós. sentimos ê unicamente. 
que temos às mãos amarrá.das no 
trabalho. Deviamos construir cape
las. -Mas como? Deviamos mandar 
professoras. Mas com quais recu:
sos? E os protestantes chamam e&-

· Bronquites (Adlllto" e c..-lançlUl), Prlsllo de venire, 

A'S MA Dor de c,abeçn eronlea1 Colite", ID.aonla, Choro 
fzu,il, Reumntlnno, C1atlca, DeRDJÚJDO, ManJn de 
"ulcldio, ete. Tratnmentos prnntldot1. - SG por con
trato. Medicina poli1tlvn de combnte ú ea1111aa e nilo 

•- &liltomna. Tratrunentos por proee"""°" rapldoa para todas 11.9 HOLES
TIAS JNTERN,\S, NERVOSAS, MENTAIS . e para - da PlllLll1 de 

e- Interna 

DR. ARAUJO LOPES 
Jlaa Mareonl, 131 - s.• - Sala• 804~. Da• 14 6-' 1s. Aoa anbados, 
claa 9 ú ll - Fones, 4-=os e 11.671'1 - Re11ld.t A:renlcla Po111116la 11,,0 929 

SAO PAVLO 

,---
OPRESSO VIAÇiO SAI PAULO ITU 

A.VENIDA IPIRANG/", 1120 - TELEFONE 4-4841 
~'Vito nlpiclo de panageiroa em oonfortáy419 

· . Lir.nouainea de luxo 
~TIDAS DE SÃO PAULO E JAf 

- - 10,00 -13,30 ~ ~ 
_ PREIOIJ' - \ lfl/J1WI PAULO A !TU ... , ... - ..... ~"" 

SÃO PAULO A ·CABREUVA ... ta 111 ,.. 

SÃO PAULO A PIRAPORA ,._ "' ~ ,. "'_ E 

da ano 6 ·professoras de s. Paulo, 
e.nquanto nõs apenas podemos Pa• 
gar uma no nosso Coleglo Imacu
lada Conceição. E' posslvel os ca
tolieos possam deixar-nos tão des
amparados no mato? Nós que te• 
mos sacrificado tudo, cultura e 
conforto? Não é sacriflclo para um 
sacerdote que depois de ::ier centro 
do movimento catollco se enterra 
no mato e numa viagem de doJs 
meses não pode abrir outro livro 
senão o breviario? Sera que os 
nossos catolicos não compreendem 
a nossa situação larnentavel? 

UM APELO AOS CATOLlCOS 
l<J os ind!os? Sim! Temos 5.000 

índios de um nível baixo de cul1o 
tura. E os protestantes que com
praram quase todas . as eh~ 
em redor do posto dos ~dlos, se 
acham em condições privilegiada.e 
para fazer obra de proselitismo. 

Ja temos relações partieulares 
com os indios, sobretudo com uma 
tribu, e· temos batizado varios de
les. Alem diuo os µidios tora do 
poáto gostam muito dos Padres. 
Mas que dificuldades de chegar lia 
moradias deles, que em geral m(l• 

ram dentro do mato e mudam 
muitas vezes de casa. Devíamos 
construir eseolas, Jgrejas, orfana. 
tos. Mas tudo isto ê impossivel sem 
auxilio. ( 

Sera que este artigo despertara. 
algumas almas que se ofereçam 
para padrinhos e madrinhas õa 
nossa. paroquia? E' posslvel que se 
achem benfeitores generosos que 
,mandem ao Leg!onario auxilio pa• 
ra a construção de capelas? Pre.
ciso, salientar neste. lugar que não 
temoa subvençilo a.:lguma e toda a 
noBSa obra. ·m1sslonaria eonsiste na 
DOSl!a propria iniciativa. 

• • • 
Aí ficam, portanto, a exposicã.o 

das dificuldades encontradas por 
esses denoJados missionarios e o 
apelo que fazem no sentido ·ae que 
ns orações dos fieis em favor das 
Missões, sejam acompanhadas de 
~ obras, de awdlios para a 
realfe:aQI~ ~--- ._. ~~lilU!le.-: 

u·avam conservadores de toda es
. pecie, consutu1ram wn bloco rea
(;lon~-l"io que V@1u ·a aer a. !,!llOSii.i..,. 
pa.r.uw:1.euuu-.' . ·"' -~ 

Evidentemente, a colígaçi4) e.utre 
_ catollcos, socialistas e comunista.<! 
nãu pudia ser senão provü;oria • .E' 
passive! que teúha havido ilusôcl.-, 
a e.st.e respeito. Mas o fato, o gran
de fato é que a formul:,, --caLOu
cos-e.squ,erda" provou Jnal, O aper
Lo ele m[Lo parece rulo Ler ag;t·adcJ.-

pectivamente, a evoluQão da poJI. 
tlca fra-Jesa apresenta isto de 
tundan.ental, que os eatolicos, que 
apareceram no inicio da Consti
tuinte ligados â esquerda, vencem 
a,,;ora ·.~ eleições, ligados ú. opo.si,
ção, El esta linha· evolutiva,, os ca
tolicos não a percorreram · aob 111 

leaderança de algum grupo ulra,

montano, mrui ::iob a direção de 
'"leaders" muito inclinados á cola,• 
boração. 

E, uma vez que o grande pe.so, 
do, ne1u a catolicos, nem a, ,;ocia- 0 peso deciBíYo é a opinião cato. 
lüsLas e co1uunistas. b: é m'--'srno ' lica é importante ver em 
ü1,ko que a cullga1,;iio se ue1:1flzl',;:,1e tidd ev91u1ri1. 

que se~, 

tà.u rapic.huutHne, qu.uuto os dhJ" Mas parem.os aqui,. um insta.nt.e
1 

l.neuto,; que lldtrc1.va1u o .Movimen-· .. e assinalemos o fato. Nenhuni., nem 
to Republicano Popular cQn.;i~i- -·ae longe, e ~b nenhum as:tiecta, 
t.Uirun t>$ catolico11 Ue tnatiz p1,li- _,- $é Ih\! iguala em 1nipo:(tancla.. No 
tko-social nial::i pr~vieio a tal co• . '· pafs que fez· a. Revolução O peso 
laoor:<;::1o . .l.ssim, em,aiuda a cola· '_ i( político mais forte ê, hoje' em dia, 
boraçao em coh<.llções arqui-r.ipl<i,l· ,, 'à opinião catollca. 'I'udo passou, 
mente ·tavoraveis, ela viveu meu•j\! tudo Virou pó. Só a Igreja est:i de 
que a.s roS<l,,S que segundo o ~oe«i, pé. "Stat crux dum volntur o,rl;)i.!!"~ 
duram, a.pena.. "!'espace d'Wl ma- · 

* .... 
Registrado este aspecto do pro

blêma, qú.e tanto conru·.u,a os Po.n
tos ~e vista d(l ·· Leg-lon.:u-10 '', 'pa.g .. 
~<p.tUo:,; adiante. 

¼' bé.rll de ver q1,1e, setldo Ini

po~vel u.u,,.a coligaciio duni.vel ea
u-e as 3 facções govei·na~1et1tals, 
e1-a :t\ecessario discutir con1 que,n 
!icavaw. as re<les do governo. :Na 
ap,u·encia, a questão· mais candP.n•, 
te dila que s~ debate1·am na As
semb)e.ta foi constitucional, .. ve1·san
uo -sQbre atribuições do Poder Le
gislativo e Executivo. De fato po
rem, nenhum francês reconh~cera, 
a es.tas que;,;tões, aliás muito ilJ.t~- · 
ressantes lJO campo teo1·ic0' dQ Di
reito Co11stitucional, o va.lor in~tln
seco de questões-cha11e do pensa
mento e da. vida da l,'rll.n,:a <:m 
nos.sos dias. Atrás de:;;tas questões, 
lie ta.to outi·a se punha, imensa
me.ute maior. A ,;iuen1 · querià. ~ 
1<'1'ança pertencer? A coligaçíl,o so• 
~ta-co.muni.<ilta? Qu ao .M;ovi
me.Qto de Representação Popt.1lar? 
Aiais p1·eclaamente o siguiíicado 
real do plebiscito ~ra. este: ~sini 
cu.1 não: a b..,.ra.u~ .~Ue.J" o c.on;u1~ 
:uismo?" , 

'I'~to isto é verdade, que ··o 
mundo i.Q_telro como que su.s11en
deu a respiraçiio, para ouvir- a re..~ , 
posta tla ,})'rança, :Nas 'vesperaa do 
plebiscito, durante as horas angu.s
Uosa.s da apuração, nas ale!f;ri;'l,3 . 
posleriores do triunto, tu.\l"> lh> 

mundo ticou pequeno, e nada do 
t,i·~v.lal quoUdlano conse1·vou imtJu~· 
tancia. Só uma coisa interessava; 
<:ui. que iienUdQ iria a Friwça pro-
DWlciar-se? · 

Leiam-se Oljl jornais, Tollos eles 
estão chéios d.e preocupaçôes clÂ
rà.s ou veladas 1;1ob1•e as conseque,1-
cia,s dg plebiseito :Q.a p'olltica in~er
na da Italia, 4a Espanlla, e. 4e 
outros pa.!ses. 1-lvldentemente, nã.o 
se trata de saber se estes pai~9'3 
vão ter um senado, ou não: e se 
seu chefe de Estado terâ estes ou 
aqueles poderes. Nada disto tr-.te
ressa, ao mundo, e não é por f!l:l!e 
puro problema domestico que tan
tas repercussões se desencadea.ria.:u 
no mundo inteiro. 

A espectativa mundial, o jubilo 
dos que venceram o sonoro mau 
hui'nor do silencio ~m que se at:un
daram os derrotados. tudo isto 
mostra bem que a quest&-o foi ., w
munismo, sim ou, não". E que o 
alcance desta• questão e::a mun• 
dia.1. 'l'anto é verdade, comv sem
pre acentuou esta. folha, que hoJe 
em dia as questões politieas não 

• • • 
. E, antes de prossemir, faÇWnos 
· out.t·o c.omenta110. E é a · solldarle
. da.d.e dO$ sooia~ com as ccmu-
ti~tas ~té contra. os ~'S mode-ra

cl.QIS doa ~tQJ.ie0$. 
• • • 

~ A ques~"º pode ser vista 
. _, rob um a n g u l o a.inda mais 
. v~to. Pa.ssa<io ó entus1aSmo pes

:so!\l de<\!perta.cjl:) peloe elementos co
munistas do movimento de resis-

. tencia; P'l,~n~qo perante o mun
<io inteiro . o domini.o que q. tJ1IBS 
exerce sobre os vartos pa,r-tldoa 
comunistas; anulado pelo imperia
lismo insolent.e doo s0vietioos o 
"superavit" de sitnpatia que suas 

,. vitorias contra. o nazismo lhe va
,, _leram; justicia~os os che~s cola

boiw:lon~tl¼i e elimiml,dQ O' pert-
. · ~ "cagoulard ", - oa comuni,stM se 

verão despojados de todo,. os seus 
!atores efemeros ao eXito, e aws ' 

· vo~tes .serão s6 seus coITel.igion&
, ,~ ~ quantos serão?. ' 

•••• '-

. ou ainaa: º Pa,rt1do Soota.tist& se 
.,identmceu praticamente com os 

çomunistas, coligando-se a estes 
. : contra os cat.olicc\s muito m0<1e.ra,
. dÓS do M. R· P. Pergunta-se: á 
, Vism clisto, OS moderadOg do Parti-
do nã.o o a.ba.n<tonaráo? E os in-
trans!g_entes não wssa,rão de ftll 
para o comunismo? 

• • • 
., .. , pOr ,f1m, dos votantes do M. R, 

p., qnantos continuarão em suas 
fileiras? E' absolutamente certo, 
que multou catolicos só votaram no 
M. R. P. oomo em uma taboa. ~ 
salvar,ão, ma.e ,d~rdam de sem 
chefes em multQs pontos nãQ sem 
intportancla. o-que prevalece~? os 
chefes do Partido terão a hablltda
de de evoluir, sa.crlficando muitaa 
de . suas potslções para conservw a 
unidMe, a pTéclosa, unidade que foi 
a cba.v eda vitoria? Se isto não se 
~. até que ponto será po,ssivel a 
exWiencla. de ca.tiolloos disSidentes 
ela -direção do pa.rtldo, dentro do 
M. 1?. P,? E se, em c,cmsciencia. 
lhes tar imposslvel ai permane,ee!', 
pàra. 'onrle ruma.tão? Mais para a 
esquerda? Mais para a rea<.:ão? 

E a. reação, ela mesma? Não se 
avolumará ~ todos -OS elemen~ 
()Ue o eom\lnlsm.o parece est.a.r per
<lt'Ildo po,: wa inhab!lidade pal~ 
mar? • • • 

E por fim a. pergunta. 
e De Gaulle? 

são puramente internas, e só pt.>-
dem ser compreendi\las em tunçào 1 
con::itante da. politlca interua.cJ.011~. i .• • ~ 1 Medicação amillar ao trata• 

E, jH. que tratamos ,;lesta um- mento da sifills. versa! espectativa, pe:rmitam-nos · _______________ ,, 

oo leitores mai.'i uma observai;ão, 
Durante tantos anos de $~);)se 
francês, sempre nos esforçamos I!º-" 
acentuar o papel impar da. cultura 
francesa. no mundo hodierno. ?.Iul
toa não nos entenderam e julga 
ram , nossa insistenéia tã.~ desint,,_ 
reasante quanto se dissertassem":. 
sobre os molusços da lndone..s!a ou 
o tamanho da. piramide de Keops. 
Qualquer coisa, pois, de muito me
nos interessante que a mais re
cente luxaçii,o rio tornozelo d~ r.eo: 
Ilidas. Outros nos chamavam r~
trógrados. As geladeiras, discos, 
qorrachas, molas, conservas e ba-
nheiras americanas haviam substi• 
tuido com vantagem coisas tão an
tiquadas quanto os monumentos da 
clvilizacã.o francesa . .Agora, bastou 
que a França abrisse a boca, 9am. 
que o mundo inteiro se voltasse 
pll.ra ela. o que dirãi;> a isto certod 
leitores? Doentes da dura doen~ 
do "adesionismo", com certeza já 
estão fazendo fila, entre os adml• 

radores da França. 
• • • 
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EGIOXA.8."10 r Pela melhor ·compreensão 
1 das dificuldades com. que 

missionários 
ANO XIX 1 São Paulo, 1Z de Maio de 1946 1 NUM. '118 

lutam os 
MEMORIAL SOBRE OS SANTOS LUGARES 

Os direitos da tradição secular 

FREI JULIANO LAUER, EM ENTREVISTA\ AO 
"LEGIONARIO", FALA SOBRE O 'l'RABALHO DO$ 

PADRES FRANCISCANOS NO TERRITORIO DE. 
J.>ON,'I'A.PORÃ 

O eatólico, 4ue mora. nos grao
d.e.s centros, ten1 pouca compreen
são das enormes dificuldades q:.e 
enfrentam oa m.issiona.rio.s no nosso 
.. hinterland ", dentro da. ma.ta. vir
gem. 

Publicamo,, hOje o n•1mc:o IV elo 
"Memoria! sobre os Santos LugarcS 
composto pela Ordem f,'ransiscana · 

,IV. OS DIREITOS DA TRADI-
ÇAO SECULAR. 

A Custódia da Terra Santa se 
esta:eleceu como a Jegitir,ia herdei-
2·a dos cruzados e do que· esses tí-
11,bam feito pela lil>crtac;ã 0 rt?-c<>ns
lu-ução dos Sanharios. Para provar 
li.Sta conthuida<l,e de ideais e de 
i,bras existe toda atradiç,10 ~te 
,eze.s secular, que atesta a presen
ça dos Franciscanos, aísd.a no meio 

da.; maiQres dificuldades e a des-
peito d<1s mais sanguinolenta~ persc 
gu'ções, perto dos Santos Lugares. 

Os peregrinos que da metade do 
século XIV cm diante estivéram na 
Palestina, puderam co-:istatar en· 
tão sempre a presença dos Fran· 
ciscasos, especialmente em J erusa
)("!U. e nos arredores. E não só a 
presença mas ainda a propriedade 
o uso absoluto e o culto que· ali t'

txerciam, sem ser molestados por 
competições ou invejas. 

Possuiam de fato inteiramente o 
Sa)liO Cenáculo ,:J-0 Monte Sião, o 

NAZARE' - A IGREJA DA ANUNCIAÇÃO 

NOTA INTERNACIONAL 

O plebiscito 
política de 

-----------

lrancês e a 
Churchfll 

Quando o então desconhecido Cel. De Gaulle, logo após a 
derrota de Dunquerque, em 1940, partiu de avião para a In,la• 
terra, fez com isto um ato não só de heroismo e de confiança 
no espirito altivo e combativo do povo francês, como fez tam
bem um ato de c0nfiança na política inglesa, isto e, no Sr. 
Winston Churchill. Desde então a amizade, senão pessoal ao 
~enos política, entre o estadista• britanico e o general fr~ncês, 
MIDentou de ano para a.no e resistiu a todos os vendavais, in· 
elusive a pressão norte-americana a favor do General Giraud e 
portanto contra o General De Gaulle. O fato de que esses 
dois grandes homens, que parecem talhados para chefiar a 
reação mundial contra a ameaça russa, perderam a dire\'áO de 
seus respectivos países em favor de governos socíalist.a.s, foi o 
acontecimento político mais Iamentavel do nosso seculo, após a 

. :vi,toria do nazismo na Alemanha e do fascismo na '1talia. 
o fato mais importante da semana que acaba de findar, isto 

é, a derróta dos partidos comunista. e socialista na França, veio 
mostrar ao mundo não só que o povo francês está em desacord'o 
com os pri,1cipios socialistas da Constituição posta em plebis
cito, como tambem que apoia novas eleições e portanto novo 
gabinete, o qual pos~vclmente será chefiado por De Gaulle. 
Po11cos dias depois da noticia do resultado do plebiscito francês, 
isto é, quinta-feira passa.d- o Sr. Churchill, talando perante o 
Parlamento Holandês, preconizou uma aliança anglo-francesa, 
eu por outra, o ingresso da França >10 bloco dcmocratico anti· 
russo pelo qual ele vem se batendo ultimamente. Por o,utro 
lado o Partido Trabalhista Inglês na pessoa de , seu chefe, o Sr. 
~. prometeu ao Egito que a., .lngla.t~rra re~irará suas forças 

' ,, " _(CoDcll1e n& 2.• ·p,~,). , 

' 

S. Sepulcro da Virgem no Vale de 
Jos:iiá e o Presépio de Bekm, dC• 
scuvolvendo sem s,e.i·em 1,:>ertu.rbado,; 
as suas íanções sacr,u, ex'>!~·cenclo:> 
seu miui~terio e acolhendo os pere• 
gri110s que de todos o.s la•los pata lá 
se derigiaxn, 

Qus os .Frasciscanos fossem os l· 
gitimos e exclusivos possuidores da 
queles Sa.'.lí.O Lugares, demonstra-o 
ainda o, fato de que as reconstru
ções e os continuos consertos se exc 
cutaram por iniciativa e.x1elu.siva
mente deles. Assim durante to<lo 
esse periodo houve varios consertos 
extraordinarios e dispendiosos, na 
basilica de Belem no S. Sepulcro 

· ia:ito na edícula central e na l>a· 
sílica, como taml>em nas , outraõ 
grejas. E tudo isso·é·ates'tado por 
yma serie de rescrito, dos sultões 
e dos governos, que e, que se con
c-ervam até hoje no Arquivo de Je
rusalem. 

Eses são portanto edes séculos in 
teiros de continua e pacifica posse 
dos Santuarios por part,e dos Fran· 
ciscanos. Ni'.lguem duvidou daque,a 
.sua propriedade, nisguem a pôs em 
discuàs,ão singuem avançou pre,,en 
sõe~ sobre ela. Com o p::ssar dos 
sectll!os nunca , sé a,pres,ctou 
n i:1 g u e m par a • ci v i n d i e a r 
ant;ga posse dôs direitos concuka
dos, desejos insatisfeitos. Tanto as 
autoridades mulçumanas como as 
comunidades orientais reconh,ecc
r:im os direitos d~ que gozavam os 

,Re,ígicso, ocide,tais; · 
De fato, para tornar a coisa mais 

evideste ainda ; é preciso notar, que 
todo aquele periodo de três se,culbs 
o clero ,ocidental da PalestÍna vivia 
em J erusalem e em Bel cm unido em 
relações pacificas com os Francis
C'~no~ · Eram eles os gregos 0s geor 
g1anos•, os armenios, os jacohita,• 
os sírios, os ,abissínios, os copias é 

os nestoria·.1os que viviiam no< seus 
pequenos moteiros. Esses tQCios 
sem pretensõe, participava1JJ d<: 
boa vostade nas funções rel:gíosas 
que os Franciscanos celebravam nos 
Sa1~tuarios ou q,>m permissão deil's 
faziam tranquilamente as suas pro
prias. 

Sem ?uvida, naquele Jo,g-0 perio
d,, surg-ram de vez em quando atri 
ths ou questões entre Franciscano,, 
< or:~nlais. coisa essa muito faci! 
d: ccmpr<'esder em pessoa, de for 
c;ao e culttira tão diferentes. Os 
documentos árabes que p0ssuimos 
se referem de fato a alguns dissi
dios de cara'er local que se ,leram 
entre eles por varios motivos mas 
qne facilmente se resolveram 32.) 

As questões mais imr,o,tante<. 
o:aque)'!" t~rnn, 11 ·ll\n~ !:°(, m ()~ ~f'or 

CConclue na 7.• pag.> 

Eis porque b Legiona.rio julga d-9 
suma. importancla, para a propa
gação , do Reino de Cristo. escla 
recer os seus leitores sobre ess.JtS 
reais entraves encontrados na obr~ 
de catequese que, de Nóbrega e 
Anchieta. aos nossos dias, vai ;e-
vá.rido aos nossos sertões a 
civilizadora da Santa Igreja. 

SENTINELAS AVANÇADAS 
IGREJA • 

DL\ 

Sabendo da passagem, por S<io 
Paulo, do missionario franciscano 
Frei Juliano que, juntamente- com 
frei Higino, ocupa o posto de se,1-
tinela avançada da Igreja em Dou
rados, 'l'erritorio de Ponta-Porà, 
obtivemos de S. Revma, a intere:;
sante e substanciosa entrevista .:le 
que passamos a. nos ocupar, sobre 
~ dificuldades que encontram em 
seus trabalhos missionarios. 

O mato de hoje, iniciou !rei Ju-
liano, será, no ,desenvolvimento 
rapido da nossa cultura, tP.rreno 
de controversias espirituais de 
amanhã. E a semente que se lanGa 
hoje ao solo, será o· fruto de ama
nhã.. Semente catolica., - fru~o 
catolico. Semente acatol,ica, - !ru 
to ·'acatolico, espirita, protestante 

, O destino ,do Brasil de a.manhã 
não se decide na grande cidadP., 
mas com certeza naquelas vasta.; 
regiões prontas e prestes a ser 
cultivadas. o Brasil é em primeiro 
lugar potencialmente o celeiro \lo 
mundo e não· um ,Parque indu.s: 
ti·ial. Por isso é verdade que nós, 
Padres. somos as sentinelas do e~
pirito catolico no mato de hoje e 
nas colonias agrícolas de amanh"l. 

OS FILHOS DA LUZ E OS 
Fll,UOS DAS 'l'H,h;V AS 

.!-.-las para sen1car a idéia e vidi:\_ 

catolicas encontramos grandes <.li· 
ficuldades. 1;:m primeiro lugar " 
imensa extens.ão da nossa paro 
quia. l\fais de 14.300 km.2 perten
cem ao campo do nosso pastnreio. 
E' a metade do Estado de A:a 
goas. dois terços do Bs11,l'ito Santo 
1,; mais de a metadi,, d;,1, paroqt1h 
é mata virgem habitada por 2,~ 

mil habitantes e 6 mil indios. Tr4· 
bulhamos ha cinco anos com dois 
missionarios e até hoje não con
seguimos visitar todôs os, pont '.l! 
principais da paroquia, contudo 
~,m dos padres está viajando sem• 
pre. Temos um só cavalo e esce 
jâ ê um anciã.o de 14 anos Que 

/ 

quase não aguenta m:ds as vSa. 
g~. Agora pela generosidade ga 
Propaganda. da Fé poderemos çom. 
i>rar uma motocicleta usada "~ 
tacilit.atã as nossas viagebS. Mas, 
é somente um au.x.i.Uo e Dão u~ 
S()luçã.o do problema. pastoral. ~Is 
ha muitos lugares onde ~ pflS.aa 
nem auto, -nem motocicleta. ~ t,a• 
ra chegar a um ponto da no~sa 
paroquia onde se encontra a. un1ca 
c:a.pela, temos que fazer 60 legwl3. 

Os protestantes em contra.ri{) 
possuem os mais modernos 'meloa 
de transporte, caminhão, auto a.tia! , 

charrete e cavalos ou'mos. Álem 
disso não dispomos de terreno para 
da.r pasto ao nosso cavalo. O uul
co quintal que é de propriedade da 
Igreja é de 25 por !iO metros e 
está. ocupado pela Igreja e casa 
pa.roquial. Há 5 anos podia.mos 
comprar uma chacàra suficiente. 
por 10 mil cruzeiros, mas não :i
nhamos dinheiro á. nossa disposi
ção, pois vivemos, nós dois. com 
300 cruzeiros por mês, ainda hoje. 
Que ê isto em comparação corn 
12. 000 cruzeiros que ganha uw 
dos ministros principais dos pro• 
testantes? Não se pode admirar 
que eles estejam sempre um passo 
antes de nós, construindo hospit.al, 
escolas, ete.. E tudo isto não ao
mente pelas subvenções norte-ame
ricanas, uma grande parte m<tn· 
dam benfeitores brasileiros. Asalm 
se sabe que no começo do ano 
chegou um ~a.ininhão cheio' de 
material para a escola protestan~e. 

UM VERDADEffiO MILAGltE 
E nós catolicos que fazemoà? ' ., 

Sim, somos gratissimos ás ora.çõ~ 
dos fieis das grandes cidades. Agra
decemos também âs homenagens 
que. de ,vez em quando a.pa.xecam 
nas revistas catolicas acerca do 
heroismo doo; missionarios. Mas -
podemos com isto impedir e pro
gresso do protestantismo sem es
perar um milagre? Sim, é mesmo 
um milagre O fato de obte1·mos 
otimos resu1tados · espirituais. Qu,i.n 
do chegamos ha cinco a.nos, com'l 
primeiros vigarios, freque,ltavatu 
3 o pessoas a igrejinha., prestes Q 

cair; hoje são frequentadores cons· 
tantes na cidade 300 pessoas com 
mais de 8.000 comunhões p1,r ano. 
Temos 34 Marianos fervorosos, fi
lhas de Ma.ria que exercem um 
verdadeiro apostola.do, um Aposto
la.do da Oração e a Cruza.da Eu.• 
ca.ristica.. E em vez da Igreja. cal -
da, uma nova Igreja_ · construll.la 
pelos esforços sobrehb.manos dos 
proprios Padres. O unico que nos 

(Continua na 7.a pa,g.) 
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lllfelizmente, é .fora de duvida 
jQ-.e os Aliados estão cometendo 
!8l"l'OS não pequenos, na .Alemanha. 
~ Empenhados em fazer brotar das 
;~ do nazismo uma Alemanh::i. 

1:i:H,va, deveria.ni eles apoiar, com 
jtodos os meios, as correntea de 
~,iniã.o e a.s forças sociais que se 
~,>unham e oporão sempre a uma 
:N-nazificação da Alemanha. Est.l. 
;J everia ser sua preocupação essen -
~,tal, mais importante do que todas 
~ questõea territoriais, ou .repar;i.
, ções de guerra. O nazismo não 
~.orreu. Prova-o fartamente a con
. tra-ofensiva do neo-fascismo na 
,lJtalia. Se o fascismo ressurgir, te-
1,Temos nova guerra. E o supremo 
<>bjetivo da politica contemporanea 
9eve ser precisamente de evitar 
tosta desgraça. De tal maneira é 
,Ssto importante, que sobreleva até 
,a todas· as questões retrospectivaa, 
"l,Ue a guerra passada deix<Ju atrt..<J 
. ~e si. 

Todo o orbe cristão homenageia 
Nossa Senhora de Fàtim,a 
Alocução do Santo Padre-As celebrações em Fátima 
- Comovedora homenagem da Holanda 

Ora, com imenso pes::i.r, o que 
:vemos é que as forças vivas da 
;Alemanha, em lugar de serem 
1t,poiadas, estimuladas, desenvolvi
las estão sendo combatidas com 
;..,t ran_sigencia. 
' O qÚe esperar depois disto? 

• * • 

Fazemos este comenta.rio meln.n
't!olico â vista da noticia de que 
torard suspensas pela pol!cia de 
ccupação as atividades do Partido 
:Monarquista na 'Baviera. 

Ha dois nomes que sempre cau
iBic..ram nos nazistas o efeito de agua 
t,.,nta em demonlo: Wltelbach e 
Habsburg. 

Os autenticos precµrsores do na-
" zismo teram . os._ Hohenzollern, -· so- . 
1,(,ranos protestantes e despoticos, 
oue submeteram a Alemanha ao 
rtgirr.e de caserna espartana, àe 
que saiu o Relch nazista. 

O espírito catolico e tradicional 
da Alemanha sempre reagiu contra 
4'Sta orientação militarista e des
.tumana. Sobretudo, a Austria e a 
Baviera continuaram a realizar 
<>bstinadamente dentro do mundo 
germanico um. tipo de vida e de 
ciTUização'. de que se excluía a 
linha caracteristica da rigidez e in
clemencia prussiana. 

Tambem · na Renania, o espírito 
i,rotestante e militarista nunca pe
Detrou inteiramente. 

Ora, todas as tradições represen
'. t&das pela reação germanlca anti-

_(Conclua na 2. ª pâg.)_ 
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· Pastoral do Exmo~ 
Revmo. Sr. Bispo de 

Braganca 

Assumem a maior importancla 
as homenagens tributadas, não sô 

por Portugal, mas por todo o mun

do crist.c'io, á. Virgem de Fatima . 

no 20.0 aniversario -0e sua primeira 

aparição. Foi Legado do Santo 

Padre, Sua Eminencia, o Cardial 

Bento Aloisi Masella, que tambcm 
foi Legado ao IV Congresso Euca• 
ristico Nacional. 

ALOCUÇÃO DO SA~TO PADRE 

O Sumo Pontifica dirigiu as se
guintes palavras aos peregrinos re
unidos em Fatima: 

"A presenc;a. de todos vós em F.1-
+imu, para honrar a Vil·gem, é pro
v~ de 4~1e nossas orações !01·am ou. 
'\l;das. B::;ta é a cerimonia da gra
tidão e do amor simbolizados pela 
coroa com. que a Virgem toi coroa 
da. E' a cerimonia da gratidão pf'
los benefícios recebidos durante se
cuJos. A Virgem Maria não nos f'S· 
c;ueceu. E· suficiente Jembrarmo-,i 
os milagres da Virgem de Fá.Uma .. 
nesta ultima dezena de anos. A 
grandeza do presente momento r~ 
lembra esse e outros grandes m,>~ 
.nentos em que a Virgem foi. 'cô~ 
r.vada DOS'-.ceus como rainha· de- to-,. 
·da Criação.· · · 

Vós experimentastes sua prote· 
c;:ão e sua bondade, pois ela vos 
salvou da guerra. E por essa ra~o 
vós a coroastes rainha da paz e d > 
rr.undo. E' a coroa da lealdade e 
da esperança no futuro, porquanto 
vós já. prometestes segui-la na 
<;Onquista do reino de Deus .e na 
(ti.fusão de sua gloria. O reino d.> 

rr-al usa de todos os metodos e Ja 
te,das as forças na destruição <1::.. 

moralidade e da fé no reino de 
C.eus Filhos da luz, não sejais me .. 
r,os ~ntusiastas nesta Juta. Hoje, 
vão pode haver neutros, mas ape
z.as catolicos integros, catolicos 100 
por cento". 

AS CELEBRAÇÕES IDI FATIMA 

LISBOA, 13 (R.) - Os sinos das 
tgr.,jas de todo Portugal repicaram 
hoj•· e numerosos aeroplanos espa
lharam flores sobre os 600.000 pe-. 
n,grinos, no ;momento em qu_e o 
('ardeal Aloisi Masella depC.s uma 
coroa de ouro na. imagem da: Vir
gem de Fat!ma na Gruta de Fati
'!la a 128 qull'ometros de Lisboa, 
~nde a Virgem Maria aparéçeu a 
três crianças, no dia 13 de maio 
h& 20 anos. 

A coroa de ouro massiço, tem 
tn~rustadas mais de duas mil pe-

-
· Secção de Consultas do "Legionario" 

Em nossa época, que traz a marca de 
um verdadeiro crepusculo da civilizaçã6 
cristã e catolica, impõe-se, mais do que 
nunca a necessidade de uma bem dirigida ' . -
orientação espiritual. Dar esta orientaçao 
aos seus leitores, é desejo do LEGIONA
IUO, que, para 'este efeito, abre hoje uma 
secção de consultas, que sairá mensal. 
mente. 

As consultas e pedidos de informação. 
podem ser dirigidos ao' LEGlONARIO 
Caixa fostal 147-A S_ã,o Paulo. 

Esta magnifica tela -de Rafael, conhecida · como a · "Madona 
Sistina" foi roul)ada pelos comunistas russos, Que ainda. a detêm. 
Trata-se de um quadro de incomparavel valor artistico, que só' a 
este titulo despertou a ganancia dos neo-barbaros. 

Não é esta a primeira vez que os soviets prÓfanam ou roubam 
objetos ligados á devoção · que. o povo catolico tributa á Santa 
Mãe de Deus. . 

Nossa Senhora, "que, Ela só, esmagou em todo o mundo as he· 
resias", estimula· todos os fieis á luta contra o comunismo. :· 

Disto constituem eloquente manifestação as aparições de Fáti
ma, presentemente comemoradàs em Portugal, em cerimonias re
ligiosas brilhantes, sob a presidencia de um · Legado do Vig-ario 
de Cristo. 

Peçamos a Nossa Senhora que esmague quanto antes a hidra 
comunista, unindo nossas preces á .piedosa multidão reunida em 
Fátima. 

1'< las e pedras precios::i.s e foi ava- , 
llada em 60.000 libras esterlinas_ 

posto _durante toda a noite, para a 
~raçãc dos fieis. ' 

COMOVEDORA •HOMENAGEM 
DA_ HOLANDA 

·LISBOA, 13 (AFP.) - Chegou a 

Esta capital a delegação de cin~ 
rolandeses que trouxeram de Pré
sente • Nossa Senhora de Fátimlll 
~5 toneladàs de tulipas e rosas. 

Os jovens holandeses e seu origi~ 
r.al presente vieram por via a·erea. 
Os holandeses foram recebidos pelo 
Bispo de Leiria, que agradeceu li 

17entil lembrança dos. catolicos ho
landeses ao deliberarem cobrir co'll 
... s formosas flores da Holanda a 
cstatua e os andores de Nossa Se
nhora de Fatima . 

Centenário do 
Pe~ ·Boaventura 

Luethen, S.D.S. 
No· <lomingo, dia 5 pp.. realizou• 

se ·no· salão de fest.a.'> da Ji>aroquia 
de No.ssa Senhora Ide Indianopolis, 
uma sessão solene comemorativa 
do .ceritenarlo de nascimento do Pe. 
Boaventu:i:a, Lueth~n s. D. s. pri
meiro Salvatoriano e intimo cola• 
borador ' do Furidâdor <la'. beneme
ri~ óongregação doa ·paares salva.. 
t6:rianoo: A· sesSáo, q\ie esteve COll• 
corrl<iissima, · fol presidida por S. 

:-,Ex~.· i:wmm, .. ~ollS; •. Jo~.>t. Marià. 
,. 'M:ont(,·irQ; Vigarlo , ~erat~ dá ' A;rqtíi" 

diocese de s. Paulo, obedeceu aq 
'seguln~ i:>rogràina: ' ', 

_!.a.PARTE 
1 _..:, Gloria et H-0nore . ..;_ de Meu .. 

erer - canto a ,3 vozes iguais: 06-
ro; 2 ...- Abertura - R. p. Burcllrdo. 
SDS., Diretor Local da PUCS; 3 ,
Conferencia - Dr. Plínio Corrêa 
de Oliveira . 

II.a PARTE 
1 - Hino ao Salvador LeLi-a 

<le Verghctti Melodia· do p. .oa. 
mião, SDS., ...- Côro; !:?' - Qnd::.s dQ 
Danubio - de Ivanovici: Dueto do 
Violino e piano; 3 - Ser Sacerdo-. 
te - Poesia poi:-- Nilce Rag!l.zzi;.' 
4 - Can_çã.o da Noite - canto ~ 
4 vozes iguais: Côro; 5 _ Na Pri
mavera - de Greenwald: Dueto de 
vi'o!Jn~ e piano;· ·5 - Hino do 
Fundador SDS. · Letra do fr. E. O. 
L., SDS. Melodia do P. 'Marlo, 
SDS. 7. - Tua Voqac:-ão - cena. 
dialogada - Letra do .Pe. Mari«t 
Gurgel SDS. por Odete e Helet>a, 
Nicolau. 8. - Prime· Rose - ~ 
Marrone: Dueto de violino e pla
no. 9. - Ramalhete das Virtu
des (Em honra. do R. P. Boa.
ventura. Ltiethen) , opereta: Letl'ff 
do fr. E. O. L., SDS - Melodill 
de eostamagna. - .Por: Edarci Car-, 
doso - Helena Nicolau _.:. -A1ciIUPI 
S:màoli de Mello - Rosa.lia Mal&, 
tro - Miria.m Mendes Vieir« 
Maria Irene Costa Lobo Barbosa, 
_ Brunllde Ramos - Célia Morei• 
ra - Lélla Moreira. - Ter€S!l. dt' 
Barros - :M:aria Muniz - - Amélia 
Dantas carvalho - Luizà. M::>.lstrt 
- Nair Formagio. 10. - · Encerra• 
m€'nto. · 

Todos. os peregrinos ·ajoelharam
!!<~ no vasto anfiteatro, enquanto •) 
N,rdeal Masella realizava a cerimo
nia. Em seguida, toda a multidã.o 
:at: manteve no mais profundo si
ltncio, para ouvir a voz de Pio XII, 
QU<:, irradiou p,essoalmente uma 
mensagem ao ''.Povo de Portugai. 
pi,,lo micrcfone da emissora do ~ 
ticano. 

O Cardeal Alois! l\Iasella foi en
,·iado pelo Papa Pio XII a Fá.Uma. 
romo embaixador especial, pai-a to: 
mar .parte na cerimonia da coroa
ç,fio da Virgem de Fatima. 

n imprensa católica polonesa critica 
a nacionalização Das em prezas 

Po~co .,.depois ãa meia noite de 
ontem, uma grande procis::;:lo de 
velas e tochas seguiu para o san
t~ario de I•'atima e todos _os que 
tela participaram e.ntoaram hinos 
li Virgem l\laria. Milhares de por
tugueses formaram a grande pro
C'.ssãô é todos rl'!nderain. homena 
gem e mar:lfestaram agradecimenro 
A. Virgem Maria pela protéçiic que 
deu a Portugal durante os anos de 
!"Uerra, 
t!1to. 

mantendo-o fora do COI\-

o· SantiaiJmo Sacramento tot ex-

A imprensa catolica polonesa cri 
tica a lei sobre a nacionalização 
\das empresas industriais votada pe 
lo. Conselho Nacional do pais, or-

NúMERO AVULSO 

CrS 0,40 

ganização 'creada pelo comunistas. 
Entre utro$, 0 Pe. Piwowarczyk: 

declarou no diario semanal univcra 
sitario Tvgo<lnik Pows7.cechny 

que lhe pa;cce duvidosa a eficacia 
desta medida, aplicada em tão gra·:1 
de escala. Não chega a compreeu" 
der, por exemp!o, a necessidade ne 
nacionalizar uma fabrica de bom
bons. que não emprega mais de s, 
operarias. , 

A Imprensa comunista respon«l 
de a es:a deduções de um emioen-
te sociologo católico com moías dt' 
desprezo. Ha que subliohar ~ 

" .(0on~D- la,..~: 

\\ 



I 

,. 

1 ltE1::11>lf 'l1'.1_-0 ____________ &_6'?á __ ~_-,;.,_"1'_. -~-:~_Sfõ __ 1'_e_N_._. ~->.---------------------------------- ·-
A POSIÇÃO DA MULHER 
NA SOCIEDADE CON= 

TEMPORANEA 
.(Conclusão da ultima pagina) 
portada do santuario recolhido da 
familia paz-a , o dominio vasto e 
:..gitado da vida publica. Ela exer
ce sempre as mesmas profissões, 
carrega as mesmas responsabilida
des e ~ investida até mesmo no 
domínio politico, do~ mesmos direi
tos d-0 homem_ Com impeto e vio
~. a torrente a.ubita desta 
tsanstormação destruiu os ·diques 
que a niatureza e os costumes ha· 
'9tam w:guido para a mulher. Ar
!)11.SU)U-a, aaalm, amea~do-a. de 
a,rra.nca.r-Jhe sua. ma.is Jlaobre digni.,. 
~ ao er1a.r entraves â sua mia
lliliio ~aternal. Seria inutil · reagir 
íou recriminar contra tal transfor
n..ação: Mas é preciso pelo meno'i 
ccnjura.r o ~ que ela comporta. 
'Eis a.o que dev-e te..der iguallnen-
ti:o vOlilSaa.Qâ.o, · 

Tende sempre a coragem de ex. 
por V<>ssas eonvic(:ões, de professar 
11<.bertamente vossa fé, seja qual f:;,ç 
~ lugar em que vos colocar a Pro
Vid encla. $.eja na adminfotração 
Jou.blie&, :ll.O serviço domestico, n~ 
10Scrltono ou na clinica Ol'.l.de qu.ar 
que estiverdes oferece{ o .. exempl,J 
-.'la juventude 'catolicamenté ativa, 
cunsciente de su;1, fé, que conhece 
p. doutrina e observa a lei daqueles 
Q\lt, sabem sustentá-la e defendê-la 
ciuando for preciso. Sem:· duvida, 
tato exige segurança e dqmlnio de 
a,. proprio e !orça para repelir toda 
a tentação inquietante e· suportar 
\oda ·a renuncia necessar!a e todo 
,. sacrificio fecundo, mas é o mi
.,imo que se pode esperar da 'ju
~-..,ntude catollca. 
. Em segundo lugar, c).evels ter 
-rr.pre · em mente a necessidade d-, 
atrair outras jovens para.vós, tan~o 
aquelas que sentem a necessidade. 
ee ter uma grande a:mna.de que 
J)ossa lhes oferecer seu a~eto, seu.s 
ue,nselhos e seu reconforto, como ol~ 
Q11e são apenW! ttmldas 'ou, ainda.. 
q.ue estão em perigo e queiram tão 
IS(>mente ser socorrtüas em sua fn,.
gilida.de. Tereis para. cada uma 
(lela.s palavrrui afetuosas, oportunas 
e ~ropria.das a. cada caso; exer- . 
eereis junto delas obras de miserl
cordia - DO dominio i.tualmente 
tão vasto do temporal quanto do 
-pjritua.l; talài-lb66 do epsto, tra
'lll'M as para. Cristo; rev~ ao eea 
.-spiritO e â sua alma a verdade ca
t.0lica em sua beleza, os horizonte.i 
r,a.diosos <la moral catolica, do ideal 
Que a.trai a mulher e a mãe, mas 
tambem eese ideal de pureza em 
~ perfeição maia ra.ra, a pure?.a. 
que renuncia aos esponsais terros
trt:S para. se entregar com todo <> 
am~ a Cristo, ao aerviço de Cristo_ 
para a.ma,r e servir' ao p.roximo em 
cnsto no aposto1aâo em suas dife
~t~ formas, para defender a jo
~ude Jl8S ~las e atender os 
, .Qtermoi e os que sofrem; ta.z~I 
PfNll que ·elas tenha.m conhecimento 
-. m-eru,agem da Igreja. Catolica: 
,r.eta mensagem garante, realmente, 
-. dignidade e o bem ver<la.detro de 
~ mn, DO sedo das tamilias e élo 

lf'I-VO inteiro. 
.Dev.tre '16s graA<le numero des

,sota. j{t. Ó08 direítOs pollUooll, l!àl· 
tretanto, a e:9se& direit011 correspou
dem à.veres. Ao direito do vot.>, 
eoL1"8SPODde o deTer ele votar M

â.eme nos candidatos e u.stas d~ 
ea:oãW:atoe que nã.o apreaentem 
,-,cm: se:s :vagaa .e ambig-uas, maa 

. +_IOe P'DII i,ed,ooAQl a. g:araaüa tlr
pe de qae lK!&Pe.lUU'ão oe d1re1to.s 
_., .Deul! e d&. Igreja. 

ArieDtai bem qoe - dever é 
~paravóe! 
·· Empenba.l V'OllS82 eon.sclenciM. 
~etei-vos eom Deus, por~u<? 
-.ri. -vossa. cedllla. tendes nas mà'>'I 
A:l :mt.eresses superiores de voSFJo 
~ tn..ta-se âe defender e conser
:,ar a. ~o erlstâ do vossa 
~. ~ar- a dignidade de sua>J-

- il\u1beres e . ao mesmo tempo da.w 
, IÍDi.es cristãs as suas familias. 
_ · A Jt.ora é gra.ve. Tende consclen
Ma da. vossa responsabilidade. Id<,, 
30ve.ns e adolescentes, ide iluminar 
~ vo;;so exemplo, os ign=, oe 
iacertos 05 hesitantes. lde instruir 
dto casa 'em casa, de fam!lla em f~ 
mUla, de rua em rua. Nao vo~ de,· 
xel.s ultrapassar por quem quer qu,-, 
eeja. em atiVidade, fervor, zelo, es
J,irlto de verdade, just!ça t: amor· . 
·. Que tal seja vosso Juramento a 
)l[aria: :,;ervir com fé ardente e co~
:.!iata exemplar a causa de seu d -
·-.;oo Filho, pela palavra, ac;ii.o e sa-

..u'iclo. 

. E agora, (, :Maria, Virgem 1'.'ode·· 
~

3 
:'liãe ,1e Mi8erlcorrlla,.abenço_at 

·uta~ cinerida,,.· filhas. Aben,;oai 'l.W 

J!'Omessas que vos oferPcPm com 
ted,a. a sinceridade de sua alma, 
!IOJll ~ a genero!<lrl,t<'le flp ,-u-1. 

~•• oom. wào ~ 1mp1o1lsQ de seu 

A investida sorrateira do divórcio 
nós. Voltemos á ~uestão da indissolubilidade 

do vinculo conjugal. Como já terão notada 
os nossos leitores, a instituição cristã da fa-

' . milia está graveme~te ameaçada pelas leis vi-
gentes, que, sob ·pretext0 de a defender, de 
fato a prejudicam profundamente. 

Assim, se a Constituinte não trouxer re
medio á situação, de pouco adiantará. que ela 
proclame bombasticamente a indissolubilidade 
do casamento. 

Já mostramos uüe'; por uma legislação ig
.nominiosa·. se premeia em nossas repàrtições 
publicas o lenocinio e se castiga a virtude. 
"Ent outros termós o fató de ter filhos ilegiti
mos é titulo suficiente para se preferir um 
funcionarfo, ao 'solteiro·' sem filhos, no uue diz 
respeito a promoções. 

o divorcio, enxotado pela porta da frente, 
continuará a ter livre circulação pela porta 
d()s_ fundos, aberta pelo ar bitrio e e~travagan· 
eia do Pod.er Judiciario. 

Ao lado disso ha o perigo da jurispru
dencia extravagante de alguns dos nossos or
gãos judiciarios. 

A lei brasileira p:,:~Íibe o reconhecimento 
dos filhos adulterinos. · Como no Brasil não se 
reconhecem os "'casaroentos" no tJruguai, 
México, .etc., con~aidos por brasileiros desqui
tados. são adulterinos os_ filhos havidos dessas 
umoes. A consequencia concreta é que os fi
lhos havidos dos desl!uita.dos nas suas primei• 
ras nupcias, unicos legitixoos. têm direitos que 
os adulterinos não têm. , 

E, para que a discriminação dessas mise
rias não seja incompleta, temos que lembrar 
aind~. que em outro campo a nossa· 1egio;laçáo 
golpeou a fundo a instituição 4a familia. Tra
ta-se de toda uma serie de leis em que se con· 
cede ás "companheiras" de trabalhadores, mi
litares, etc., os mesmos direitos á pensão. aue 
tocam á esposa. 

E' bem de ver que o divorcio fica com isso 
legalizado .. Com efeito, desde que o interessa
do possa abandonar a sua legitima . esposa, 
constituir com uma cumplice um lar adultero, 
e, apesar de tudo, legar á cumplice direitos que 
só á esposa tocariam, é pa,tente que o divorcio 
está praticamente introduzido · 

Uma vez que se nivelem os filhos nascidos 
de casamento sacramental aos que nascem 
das un,ões adulterinas; que erroneamente se 
chamam easamento, euuipara-11e o casamento 
legitimo a sua miseravel contrafação "uru· 
g-uaia". 

Se nossos constituintes quiserem fazer 
obra duravcl e eficaz devem fechar a porta a 

· todos esses excessos. 

Ora, nossos tribunais têm decidido por 
vezes, contra à expreasa disposição da lei, que 
os filhos adulterinos .podem ser reconhecidos. 
E' um passo a~igantado para a legalização 
das wúões "mexi~nas'' ou "uruguaias" entre 

Já. se .foi o· tempo em que as depfarà.ções 
bombasticas resolviam os assuntos. Uma so• 
nora afirmação sobre a indissolubilidade do 
vinculo conjugal de nada adianta, com a le
gislação que acabamos de criticar. E' preciso 
redigir de tal maneira a garantia constitucio
nal contra o divorcio Que toda a legislação ou 
jurisprudencia contraria fique implicitamente 
revogada. 
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Irmãs franciscanas db Coração de Maria 
1 

Pe. Breno Romeiro Cesar, S. S~ 
A Ordem que s. Francisco, o rico cerdote capuchinho que foi Frei 

· pobrezinho de A&sis, plantou no Lu17. Maria. de S- Tiago. A Regra 
jardim da Igreja. Ca.tolica, seculos a seguir nt.o seria outra que a da 
atrás, viceja ainda hoje e estende Ordem Terceira de s. F'r.ancisco. 
oous ramos pelo mun,JD inteiro pro- Modestos inicios, mas já nos pri-
duzindo flores de virtude:, frutoa meiros anos. a Congregaçoo conta-
de santidade. va com : folhas dedicadas, aman-

Quem lhe não conhece 0g filhos? tes do ideal sublime de se consa- 1 
Quem lhe não admira as obras·/ grarcm a Deus para sempre em o 
Quem pode a.va.lia.r à soma· de be- novo Instltut.o. 
neficios que a. ordem t.em presta- E as bençãos do Céu não tarda-
do á humanidade? ram a fecundar os trabalhos ela 

A Ordem Terceira. de S- Fra.n- fUndadora. 
cisco lança raiz.e.s onde quer <l.Ue a Hoje, clecoITidOs que são 46 anos, 
plantem; e os trutos não tardam. a congregação conta 27 ca~a.s. on-
Ainda ma.is: a Ngra dessa \Tenera-- de mais de 200 Franciscanas hu-
vel Ordem serviu pa.ra muit(ls fa- mlldes e ativas, prontas a qual-
milias religiosas que flore,$Ct!Dl em quer sacrlflclo, promovem a · glo· 
diversa,. regi~ embalsamando O ria de Deus_ e ee santificam tra-
ambiente .com: o perfume das. VirtU- balhando na educaçâQ. de crt•mças 
<ieS São nov0s. rebentos q\!:e COill>· pobres e no cu\dado maternal dos 
titúem uma prova· admirável da doentes e dos invalidos. Nos hospi-

. pujança da ar'VQI'e sete Ve"'..CS secu- t.ais de modo especial ::.tS vemos e 
lar da Ordem Franciscana. · as admira.moa. Seus pés tocam a 

• • • terra, mas a mente e o CJração 
Foi em Piracicaba, impprta.nte têm-nos nos Paraiso. otte prel!bam 

ciclade paulista, que surgiu, em vivimdo em união com Deus e t>xer-
1.900, um novo rebento de.$sa ar- cenilo, de modo verdadeiramente 
vore gigantesca: a Oongregnçiw das evangellco. a caridaôe. 
Irm5.s Franciscanaas d o Coração 
de Ma.lia! FUnd!ldora foi uma pie- Em Piracicaba, nao longe do 
d:osa damà pauliSta t!1'1'ceira' fran· Convento dOs Capuchinhos, está a 

1 eh casa que ~l'rviu de ber<:o. á Con-
ciscana, que. no Sl'CU O se amou gr""'""áo, que hoJ·e lhe faz honra, 
Anton1a Martins de Macedo.- e na ....,...., 
religião t.omou O n.:>me d~ Mi>,r.ia pois ai ~ formaram · essas Irmãs 
ceeilia do Có!'tl.çáo de .Maria .. Diri- exemplares, ''que. mode<itame11te 
gtu-lhe Os pil.,t'sos na inichtlo da sem alarde, desenvolvem grande 
vida. reliiriOSa aquele virtuoso sa- atlvidaile Pm favor elo prox1-

mo, - fazendo um bem inca1cula-
>.mr.r. Vós lhes inspirastes estas 
promessaii e ~ de vós qi1e elas 
~,gua.rdam a coragem para rnante-
1:..s com lmuLavel constàncla. Elas 
ob&decem ao impulso· do .seu cora
~ão e conhecem i.uas !raqu.ezas, 
c-onf!am em Vós. Vós lhes dareis 
Vossa !orça e lhes concedereis ~ 
Vitoria Abençoai ao mesmo tem
i: o. aq~ela:a rnesm'ae irmãs, -de todo 
(1 povo da ltalla e do. mur~o. a.rim 
1e que, por Vossa lnterc.e~ão roa· 
,ernal, as grandl>I! . resolu_!:õ.es .dP
h,je. tomadas Ji.elos h,ol'T!.l'Tlf .. res-

. r:onsave:s. possam condu:i:ir_.i:unành§. 
:; Paz. il. Nf'concllla~ão0 ,â ~enova· 
, :: o em San tlt'lade e Just!ça,. ao 
be-m " â Salv::u:ão temporal e 

vel. 
A sé-de da . Congi"('gaçúo. atual

mente, está em campinas. no con
vento Ave Maria, onde funcionam 
tambPtn o Asspirantado e o Novi
ciaclo; par aí passam t>Ssns Jovens 
ardoroisas que num desejo in~cla
vel de se consagrarem a Deus, no 
"Ave Maria" trocam o habito e o 
nomP. e, mais ilo que i~. bebem 
a la~ ~rvos o esnirlto franeis- · 
cnno. esptrlto de humildade, de. 
poJ>n•za. de sacrificios. e de j:ií 
voam para .onde mandar a . obe.:. · 
ilfencia. a espalharem o bem a 
manchetas. . 

E a· Congregação funcladl' em 
Plraciéaba floresce. formando .ao 
bel.o de tantas outras qUe traba-
lham no Bra..i,lJ. · .. , , ·· 

* * * 
No entA.nto, foi sO· a 20 de ~ 

de ·19.1 que as primeiras Irmãs 
se ligaram para sempre ao Insti• 
tuto, com sua profls&iio perpetua. 
Faz amanhã 25 anos. Eram 38, . so
brevivem 31. Motivos Sobej0g têm 
as Franciscanas do coração de 
Maria de renderem graças ao· 'To
do-Poderoso. Hoje em Campinas, 
sede da COngregaçã,. se encerrn o 
Triduo de Ação de Graças, e á tar· 
de, áR 31 Irmãs dirigem-se a Pi
racicaba. onde, am.annã. · na Cape
linha devotá . da . êasa-múe fa
r5.o a renovação solene· doe Votes. 
outro motivo as leva até o berço 
ca Congregação: vive alnõ:t em 
Piracicaba a Reverenda 'Fundado
ra Madre Ceeilia elo Coração de 
Maria. aue conta o bónito rol de 
95 anos. Rica de anos e meritoo, a 
Veneranda Madre Fundadora V!li 
rever o pasa<to <lo Instituto na pes
so~. <de suas primeiras Flll1as e po
de antever os triunfCJtO r.eservades 
n sua bem amada Congreg-J1ção, 
<;nc. por nll.o se ter desfiado do ca
minho oue se propôs. Sfi,?.lr. · t,e,1;1 
garanUdas ais bençãos .. ílo e.eu. 

• • • 
. Certo dia. vf~ltou n Frànl)i.~eo <l~ 
Assi,, tJm Pn<lrc espanhf)l, que. lhe 
rf'lat-0u a viria cxemn1ar d~ SP.US fi
lhos em terras de Espnnha. ,T<·r:eu 
os mais belos elogio~ a es~ vir
tnOMS frades que Frei Franc!sco 
envfara rle Assis a varias partes 
do mundo. 

ouvindo Ísto, Frarciso., de As
sis d~ ~çn8 a De•u:: -- "Senhor, 
<'U vos agradeço por ne haveraes 
clad'l frades como aquel~I" E de
pois voltando-se em t.!ireção dn Es
panha. abençoou com g-rande ~
nam cta Cruz Os seus fieis filh03 de 
longe, 

Lá do Cé!t, o Patriarca ~. Fran· 
cisco volva. o seu olhar ao Insti
tuto que nasceu ha 46 anos em 
Piracicaba e que é todo ..eu, parque 
leva o seu nome e \'ive, o seu · <'S· 
pirito, e mande uma gr<Ulie benção 
ás suas filbas esplrftu~i~ que do 
Santo Pai mtüto merecem. por ma 
virtude. por seu· zelo, pelo amor ao 
seu nome. , 

• * • 

Nesta grata efemérlde, fazemos 
OA m<'lhor!:'s votos. que a o:>ngrega-

1ciió das Irmãq Frmlcl<Jêanas' do eo
'l'Máo de Marta obtenba quanto sn
t.és da Santa .Sé o'Deeretn-d& Lon
vor a qµe faz j\1s, e de Deúa mui• 
-~~ (ljll~ 
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prussiana1 se perpetuarà.rii em'· tô~
:no da• dinastia. austrlaca ·dos: Hab!!'• 
burg e · a estirpe regia dos Witteig,., 
bach, da Baviera. E; por is!o, dés• 
de Bismarck a Hitler, toda a ·po• 
litica prussiana tem sido uma ofen~ 
s~a ininteITupta, ora. disfarçada.. 
ora brutal çontra estas duas ~ 
reinantes. ' · 

Se os aliados quisessem realmen
te desbaratar· o nazismo, nada d~ 
n-.elhor tinham que fazer, s~ão 
prestigiar de todos os modos, e 
acima de tudo, o movimento e&· 
t<.lico alemão. E, em segundo J.u: 
g::.r, favorecer a volta dos Wlttel~
bach e dos Habsbuf,g aos resp~ 
tf1os tronos, com a consequente· <Ü• 
minuição da influencla. de Beritrxf1 

Este seria um programa cora.', 
3úso, inteligente, e!icaz, para rii 

flolver com ideologias e forças s<>1 
!Cials alemãs, o problema alemã.o. 

Em lugar disto, o que vemos< 
Os Habsburg estão exilados d.Í 
:Austria, O Partido Monarquisw 
t>avaro estti. fechado. E, parado. 
"Xalmente, mesmo as coi.rentes tlt 
opinião· mais criminosas, teem lf~ 
vre curso e o direito de · grita.ti 
hafa vista a liberdade :. ·eoncéà.i1a 

. f.OS comunistas, . .. . " _ 
· -Se esta. politiea 'continuar, uma 

11oisa é certa: déritro.' ~iri · breve/_.~ 
11azismo terá· ressuscita.do. : ·· · 

* * • -
Recebemos com pesar e apre·en• 

:,,ão o novo embaixador sovieti<'Al 
r,o 'Brasil. Com pes;r, porque nãô 
i,odemos ver nele· o legitimo repre
sentante do povo russo, mas ape• 
nas o delegado de uma camarilhr; 
éle herejes e ateus., Com apreen• 
s'3.o porque,·. por tóda a parte il!! 
embalxadan sovietieas, têm Írlcto· 
c1:>ntro de espionagem e propagan, 
êa comunista. E, assim,· a questât 
comunista, jâ. tão dell~da. entri 
nõs, se agravarâ. imensamente coni:· 
e-ste noV<> incremento. 

• * • 
Em compensação, causou-notl 

fraternal satl.sf;l,Çáo, a noticia · dG 
que v!rlam para o Brasil os mem.i 
broa do· Exercito PQlonês, que 
combateram contra o DaZlsmo e ·é 
evmunismo. -

Trata.•se dos .ultimos ·deetr<>oêlt;' 
óas .forças: polonesas congl'~gitdiilt 
de inicio. contra os nazistas, ,.,q:~~ 
c.ombateram ao lado dos alia.d(!'( 
no front ocidental, e que se reé\l'"' 
saram a dobrar· a cervlz ante·· ·1,; 
~I'ania comunista. 

Remanescentes da gloriosã P-.·. 
lonia, nação d~plamente martlf 
r,orque sucessivamente JDa.rtlrlzad 1 
i·elos dois maiores inimig0$, eia 
Igreja em nossos .dias, o com~ 
mo .. e·o ~smo, QS poloneseá têm 
no Brasil ea.tollco. · uma se·gund• 
patria, qae os receb~ de b~ 
abertos. 

Venham eles fµndir seu trabalhd 
com o nosso, para a grandeza. da 
t~rra 'brasileira.. E nos juntaremOII 
1'.!0ssas preces âl! dele13 para· a J'e8• 

surreiç,âo da Polomà 'cat~ca. 

• • • 
Continua em eterv~enclai.··.ál 

Pl'Qblema a,rabe. Begundo. despa.eh~ 
43 AFP a jornais desta capità.J., q 
jomal . "Al Kokattan ",. do eauo, 
deelarQu que a Rnssla. ~uu.eeii 
•apo19 total". ãs :_ ·relvindica<:õell 
~ na 'l'er111,,Santa. O que: eq111.~ 
vale a, d,izer que a UlitSS apoia.. a. 
,.DIPUTeiçã.o geral das .·forgas, .ara.-. 
b..s contra a3 potenclas oeid~ 
na A,sla. . · · , .. :..,: 

Vel'emos ulteriorm._te o.:de.seAt.l 
:volvlmento 4eata. cravlssima qui» 
~ 
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O PAPA E O DIVORCIO 
1 

Uma 1 i ç ão de História ·• .. 
Pe. Adalberto~ Paula Nunes, S. D. S. 

/ () problema do divorcio vem 
',iendo Oà!0l'Oâa. o ~PàiXonadamen~ 
~cutido, dG$dé ttue !oi cionstitulda 
/!l Coml$Sã.o de Con:11t1tulntet. da As· 
jsembléla NàeionaJ. ôs chamàd05 

l;rei,~enta.nté!t do PóVo dtaseeam
~ em todo_lll óS sentidos, e diti· 
filiem-se u Ol)inlõêfl nol'! dois elas
~cos ea.mr,os doutrtna.rt0s: o,,; pró· 
/idivoroisw e os ànti-dlvorc11ita.a. E 
r,estea ul. timos (!Uá.."é todo11 integra.
~ ~r catolleos. 
, O:!I qite não podem fá.lar ~uéle 
i;tecinto nacional l)a.ra e~ternar seu 
;~e~r,_ l'é<;Ort"él):l Ma jornaie e á8 
rxev!stas, ou âS ostà.çõés de radio. 
IJ1l a questão do divorcio começa a 
f8er discutida llM coluná.S do8 jor• 
lbais e á.s é8~Õé8 de radio se in
iel,unbem de trà.nsmlti-la. a.os mais 
Ílúu!tà.dós Í)ont()s do térritorto pà.-
1:r:io. E "Os amigOl!I ouvintes" o "os 
!J.eitores. â.mavols" cH.1vem e lêem a.11 

ÍIWi-iS _désooncérta.das aíirmaoões o 
bs dlsr>a.r&têâ Ma.is inomlha.vels 

Ainda béln, qUándo esSê8 dlspàtJ• 
;9!!1l'ioe Ili.o aJ'irrnado11 e "firmados" 
~ pesso<13 levianru;, por escrltore9 
líd.e Projeção nula ou muito rasteil'à 
.ÍIIU PÓ?' homens de lett·as que ainda 
ibão fOrà.M laureados com o nimbo 
~ êiencia. Todo o mundo com
_S)reende. Porem, 11uando vemos 0 
~o centrarlo, formulamos logo o 
lulilema.: ou tais afirmações são 
lititada.s J)éla .mã. fé do autor ou 
~ela. sua. i_gnôráncia,. E aqui che• 
!!;amos ao ponto por que foi es
ícrito éste tnodeeto artigo que nã.o 
tem outi'a pretensão se~ã.o a de 
/defender a. verdade e' prevenir lel
·tores desprevenidos. 
· O sr. MauriciÓ de Medeiros em 
linn de ~US ol'l!;'inals de ~\ 'GA • 
lZETA de São Paulo, .ventilou a 
~agna. questão do divorcio Que o 
,l'tituiã.r da., catédra de psiquiatria 
oiõa trn1versldadé do Brasil tenha 
JÍBtt;l-3 preferencla.s divorcistas nada 
~ Qtté excite a admlra.Qã.o' uma 
F <tUé s. s. já. se têm decÍarado 
!idivorclsta I)or mais de uma vez e 

\F: 
n.rtas ocasiõés. o que, porem, 

s ca.wa. viva admira{;ão é que 
SU<lt!SSOr do prof. Henrique Roxo 

\'!!.· creva• um montoado de desarra-
o«, Mttté os quais queremos 
ar á. á.t~<:ã.o do leitor pa.r-<1. 

*uinu, ,passagem:_ "Esquecem
Í81) (0$ ca.tolieoiS) de <1ue a sua 
âgrejà. vai a.tê ã anulação do casa
imento,_quando as elrcunstanclM o 
blpõêtn, E:!óqueccM-se de varios 
-exemplos historicO$, em 11ué a 
~ja concedeu· divorcio por moti
~ Politicos". E ao démonstrá-lo 
ir, ilu11ire eiéntista, é sumamente in
~- Ei-lo: "Napoléã.o teve o seu 
~ehto com Josefina anulado, 
~ casa.r-se com princesa d& 
jsa.ngae réa.l e fundar uma. dinastia 
b,' fói o proprio Papa Que o !oÍ 
i:a,sa.:r én1 Paris" •. 
~ · _Li mais de· um~ VêZ pa.ra evitar 
~ ilusão ottca, porque tod-o gt. 
*'3s4',no bem o sabe qué a. aiserção 
Ido iluBtré medico está falha de ver
~ historica. 'l'odavia, eompülsa· 

E
- Varias obrM celebres de emi

tes hist()rJadores, quer profanos 
r eclesiasticos, afim de desco

algum .erro dos nossos com
JP,endlos de Historia Univel'l!al: 
lfl!weltgêSchiehte", 7, de Holzwarth; 
l"Ha.ndbuch der allgemeinen Kir
~n~h!chte", B. IV, de Joseph 
~~l ;HERGENROETHER; o 
~rh!dto Cesar Ca.n111t1, VO! .. Xll: 

· ~orla_ della Chiesa", de prot. Sa
{lrio;. *Léssieo Eeelesiastfco tllustra
..-; •Dietionnaire de Théologie", 
fàe Abbé Le Noir, ed. · de 18'18, e qne 
ítita· ~tores eontemporaneos; etc., 
lí!Jt;e. 

. · :roaos esses autores, principàl
jrl~~ a. obra erudita de Her.;en
~ther, ··com· à. ·-wa. · autoridade in
,t.iscuUvél QlU ~teria. de historia, 
~ o tato historico numa. es
tera iliameÍl'almente- oposta da d.:> 
jljlminente mestre de medicina. 
;\.]?rlmeiramente, Pio VII (o sr. 
:Maurfüo de Me«leiros não declina 
o· nome ·do Pontiflce que !oi a 
l>àriS fazer Ó "divorcio" de Napo-

. leão. 'Evidentemente se trata do 
· grande Ponttflce Pio VII, pois era 

, este·.o,Papà"itUG governava a. Isre-
aa, .dé Deus.em 1810) nunca esteve 
em Paris etn 1810. · Precisamente, 
porctUe ooJ.mórtál l>i<i V ir se encióD
t,rava, N'.esa. por otd~in de Napc,. 
:leão ·eti savona. de$de 1809. E pré
eq inootiUtdcav&l nffi,o so:ménte · do 

sua. pdimor Nã.o utando em Parhl, 
como P10 VII J)Odétta. ter féitO o 
cai!amento do ·Imperador dos fran· 
c~es com Ma.ria. Luiu? 

Em Ségundo lugar, Pio V'll não 
"concedeu divorcio J)ór motivos 
politicos» e\ nem "anulou o casa.~ 
me1Ho do l.mpêt'àdor cont Josefl• 
na. o sumo Pontificé não Só· 
mente não a.dmítiu a ptct<lnsa nu
lidadê dó -Cá.Sarnento de Napoleão 
com Jose{ina, como ta.mbem pro
testou, e, consoantê o l.nsuispeiUs
si.mo César Cautú "não reconheceu 
o cas;a.mcn1.0. 40 Imperador e exco -
mu.ni;.ou-o "~ - Por que Pio VII 
haveria. de curvar-se' perante o 
grande monarca., quando anterior
mente dera provas de sua. inquo
brant.a_vel resistencia a.os c.j.I\richos 
impe1;iais: recusou íecha.r o porto 
de Clvita Vecchia. ao comercio in-
glês; tiã.o aplaudiu suas violencias 
e nem aceitou aua e.iúgcncia. para. 
que um tcrco dos cardlais fóssem 
:fràncoses; em Maio de 1802 - se 
queixara da poliUca fraudulenta. 
de Napoleão; já havia reousado o 
divorcio Qe seu irmã.o Jerónimo; 
nã.o entrara não liça contra "os 
seus inimigos" para que houvess~ 
causa comum: levantou-se contra 
a usurpação dOé Estados Pontifi
cios o o excomungara em 4 de Ju
lho de 1807. 

Em terceiro lugar, o ca.sa.mento 
de Napoleão J'oi assistido polo seu 
tio, cardial Fesch. As novas nup -
eia.a com a princesa austriaca (as
tucia diplomatica do Imperador 
para aliar-se á casa da Austria) 
foram realizadas no dia 2 de 
abril de 1810, um dia após o casa
mento civil. 1'odos os ca1·diais de
viam estar presentes. O cardial 
CoIL'lalví e doze óutros purpurados 
não estiveram presentes nem no 
casamento civil, e menos ainda no 
religioso, visto reconhecerem no· 
Papa a unica autoridade compe
tente em materia do sacramento do 
matrimonio. E a }Iistoria conhêce 
esses treze cardiais com o nome 
dos "treze cardiais pretos", por 
que Napoleão proibiu-lhes as in• 
signias cardinÍtliclas, entre elas a 
purpura. Mais tarde, com a ;vacan
cia da sede de Paris, o proprio tio 
de Napoleão, -cardlal :B'esch, recu
sa a oíerta do Imperador para 
0<:upar a sçdo _de !'a.ris, dizendo
lhe (!Ué só recGbêria do l'apa! E o 
bispo de Moriteíiasco que o acei
tou nunca recebeu- a aprova~ão de 
Pio VII. 

Tndo isto õra o que Napolêão 
chamava de "in~ratldão"! 

M.ui, Plo VII nunca cateve em 
(Conclua na 6.ª pâ.gina) 

------------
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.~-.reg"an q 9 
~IÚIIzle.lando 

tfma tal Dona. !taquei de 
Quciro;i., c&critora, romancista 
e public.sta etc., etc., revela-se 
semprr uma sabichona désta:s 
de omn• re scibili et ... qtti
busdam ali:.s . . . Pois a ilustre 
e conc;.gxada literata pela. be
nevola ('fitica nacional, enfu~ 
Ieceu-se na defesa do divorcio 

fURtAS UE UMA 
,-oca, nanst,as de vomito só de 
ouvlres a voz da tua esposa, 
MATA-A. n,cu amigo, MATA-A 
E' · a unica saida Que te resta. 
St o Codigc Civil é ünplacanl, 
o ,Código renal é brando. Sei:n• 
pre .ha-v-etá um jurt:pront() à. a 
nc.onhece1 a privação de senti• 
dos OU a <icfesa da hOlll'a •• • ", 

. . 

DIVORCISTA 
e se atirou iudigna.c;a e -:;omc énergumcn:a e pos
sessa, contra a lei do Matrimonio indissol:uvel, 
graças a. Deus hc,Jc cor..sq;rada em nossa iegis- . 
lação, vki.o ter já pa.s~ado em Assembléia. A 
mulherinna esbravejou e amaldiçoou a nós to
dos, antidivorcistas. Responsa.bilizou Frades; 
Padres, Freirll.b Congregados e Filhas de Maria 
pelo fracasso de divercio. E num trecho de um 
artigo no "Estailc de São Paulo;; diz a Furia: 

" ... venha 011 não venb~ o decreto libertá• 
dor, o fato é que o povo Já tomou a lei nas suas 
mãos e instituiu o divorcio privadamente. E' 
uma questão de. dinheiro. Quem não pode 9~ 

ajunta, está acal>ado , . • Dr vez cm quando sur
ge um juiz e,aridc,so, aue abre urna portinha es
capatoria, facililando ann1a,õcs de casamento. 
Amigo leitor, não sou eu que te dou este co~· 
selho, é a lei~ quando -vires ciue não. podes mais 
tolerar tua lllulher, se eli, te engana com outro, 
se gasta o teu suado dinheiro com o que não 
deviil, se te insulta. se torna a toa vida um 
inferno ou, caso mais grave, se já sofres 
daquela antipatia sintomatica ente te pro· 

* .MO D 1 • ASCANIO 

lsto é coisa qut ···saia ds pêna de uma. mu
lher?! Por qualquer pausea de vomitos, lá se 
vai a pobre mulher para o açougue! Ai! Dona 
Raquel! POM &a.q1.:i~l!0 Que fél! 

Esettla 'Wrt1anees ·e toJicéS, mas não fa911 
esse pap@I:io ff·ic de. Jtva· Brauer. uma. mulher 
tem obrigaQãô dó se mostrar pelo menos hmna• 
na. E' a fu;:tosa dívót:ci.Sta aconselha o remédio, 
a solução pará o intri~cado problema das desa
venças do làr: rogo! ', depois. não faJta.rá um 
juiz velhaco q11c reconheça uma "prinção -a. 
sentidos· ou "dtfesa da bonra". Dona Raquel 

l 

vai ensinancfo decide já como arranjar um divor-

cio á bala.. Não vare. 3 pena. refutai os IU'gll• 

mentos tla Ftiria. · Estij.~ refutad~ por s1 mea
mos. tsto, é coisa que eséreYa uma filha de ~ 
uma eriátü~a do $e:íi:ô tle1icMo? ! Que árgtnn81t· 
to: "Quem ni;.o po(le, s~)1.j11nta e está aea~~ 
Bonito!! 1 ::.! um marm~njão desbriado escre
V'ê$$e tal coi~a eu Mntpreenderia, mas uma ima
lhêi' de soc1eaàdt. e tim.t· etcl'itorá?! Dona .., 
quel! Dona !taquei! ~~ que tanto feff 

BRANDÃO,.~ * 
Intenção de maio do Aposto.ladodaOração 
Para que se combata com mâis ardor a depravação dos costumes 

- ' .. ,,,. ~ ' . ' 

(CONCLUSÃO) 
11) llesfaJecln1euto dos Cl'1:rtáo!l 
Só dos verdadeiros filhos da. 

Igreja. poderia Vir a rea.<,:.ão contra 
tais iniquidades: -eslel!, na sua 
grande 11na!o_r!a, cederam ao n,al, 

· não se insurgiram contra ele. Os 
que se mantêm dignos de sua vo
car)i,o são lnfol17.mente excêções 
honrosas. Muitos os nos 
templos e !Unções sagra.aas; fora 

Pt) 1.- Atfmdo Vieira, S. J. 
dat vl\'~m como M tttt~ não t~m 
fé. Fala o Santo Pa,dre, falam os 
pastores àillgentês eontra uns ta.n
tos abusos socià.is, contra o mau 
cinema ,os maus livros, os exces
sos da rn.oda e esta voz se perde 

, no deserto, se não é que muitos a 
metem a ridiculo. 

fié\"lre d.eis :Leíctttrei!, à.88iftl - N'." 
·:rere a. 1nu.ltos jornais ea.toftcos de 
sea país; "Este$ jõmliÍI! que • 
ocupam de teatro (ou de cinema.) 
não se ocupan;. de tá.to ~ _,... 
inoculàr em seus léltOf'éS, Jato ,, 
nos elementos m.a.is sã.os· d& S<Jeie. 
dade em cristãos e cristã.$, o -.1z:,11 
e o venenti do teatro. Aseóeiam-ee 
ã eampa.hha de -depravagão que o 
teàtro empreendeu contra· a DM)ftl e o pudor, a santidade das alma.e, 
a dignidade da familia e o futW'O 
da ~a. Estes jornais 1)6ém 8'U 
publicidade, sua notoriédàde, ~ 
influencia, .não a serv.i,ço dos ca-

Os -ç,erdadeiros catolicos dev-eriam 
ao menos évitar o que traz o cunho 
da complacencia ou da punplici
da.dc. As festas ·mundanas e ~s 
chás dansàntes que eles. dão em· 
se.us· salões, . parecem-se com as 
festas promovidas por pessou in· 
teiramente alheias jj, religião. Em 
ambos os meios os mesmos qua
dros, OtS mesmos bronzes, os mes
mos llftarmores, .. mesmas obras 
pa.gãs; sobre as mesas as mesmas 
ilustrações e nas bibliotecas os 
mésmos livros. As mulheres cris- ' 
tã.s •vestem-se como as mulheres 
pagâs:rseue filhos e' filhas como •os 
outros. Entregl!,m-se aos mesmõB 
prazeres, ,á.$ mesmas prodigalida· 
des, ã.s meiini,as ,leituras, aos mes: 
mos espetaculos, 

t--. tolicos que neles deveriaJll encon• 
·,j:ra.r verdades que libertam e liç681 

M· vi1·tude · m.as, a soldo ~ cor
rupt~ v~lgares, estrelas de teà
tro, idel"'!l-S su bversivaa e exempios 
funestos. Em lugar de proteger 
seus leitores ,11ue neles puseram ~ 

Se ao menos 'tomassem a. peito 
o cumprimento de seus deveres so
ciais! Investidos de u-m mandato 
politico, de_ um ·cargo ou de uma 
autoridade qualquer, pre!e_!J:os, 
dêputados ou senadores, acionistas 
e administradores de sociedades, 
chefes de indústria ou comercian
tes, proprietarios de jornais ou de 

· imoveis, e·stés cristãos pt"0cedem 
como se não tivessem fé, associam
se aos fatores de escandalos, fa
vorecem mais ou menos incon
cientemerite a desordem e o Vicio. 

E' o eÍnpresar!o de um cinema 

confiança porque os. julgavam re
vestidos de \lln sa.c«'docio1 eate. 
jornais os kwam Pala os l.llgaa,es 
maus; entregam-nos,. m.ediante 
duas entradas gratuitas e wn Jllt,, 
nhado de dinheiro, âs m.ámpwa. 
ções dos liber:tin,os de sazget;a, e clocl 
comediantes lobricos". 

Poncoi, são os, eat.o1icos qae éN 
rato se ~ 11e1a JDOm1 pu. 
bliea. Ainda os Qae 'fflllllll:Q a. mai
sinar os excessos de ll1'Da ~i~ 
de paganizada, lhe dão c:k,ct· 
sivo apoio com seu ~- Pre
ferem abster-ae de Cl8ll!*1os ~ 
a combatê-los com í5. ~ •· 
mlnoso de mn :Ideal~~ 
mente vivido. 

Qtt&is sã.o ~s sinal!!l-qu& lllO& :i:,eP
initem hoje d!stiDguir nas ,
uma senhora cristã de outra; .-i 
não o ê?. Que-diferença.~ poli, 
entre uma e wtra? .ltts joouoene -e 
senhoras cristãs sabedam: eedà· 
recer este ponto? 

,1J!l11zu,o<crJ1iUC? co»u1 ~bem atá 
de .. seu _sécret&rlo partfcular. E es
llJa - -incomunicabilidade chegara. a, 

]>Onto de Napoleão manuu.t' 'tll'ar
~'º b~.ey.iaâo., })ena, é tinteir~ da. 

~'ILIAL DE SÃO PAULO - RUA ALEGRIA, 300 
~j~,, v.tnddS a.vt?refo - ,RÚa J_osj Bonifacio, 30&~. 

. cátolico qúlil por não ter â mão 
um tilA"e bom ou ace!taveJ, não 
hêsita em ·exibi?'· outro que. a cen
sura benevola · qualificou de res• 
trito para adultos de solida for
mar.ão moral e religiosa. ou sim
plesmente desaconselha.Vel para 
q u:'llqu-er publico. $~guiar itp<>sto· 
ln.do es!le que const~ ~m comba
ter o tttal cottt o mal e ~m um 
mal maior.· Elite escàndalo é in
cóm~.travelmente ploi, do quê o 
qadê> pór cinema.!! ciue ,·!vem .,,, 
exi>forar :ü; paixõN; humanas. 

O Pe.--Luj~ Eethleern, diretor da. 

6iCl1mOS o tremendo ~ 
de uma. 'mulhel'. A senboe:ft& de 
Salnt-Selne apreaentou :no õon
~resso de -Luxemburgo. • ma!o 
de 1906, um rela.tono eobl'6 a. ~ 
teção que se deve d!Sl)enaa.r â. jo
't'em, no ·qual' se leem estas 'llnhu: · 
"As principais culpadas desti!> 
transbordamonto de imoralida.dt• 

1 JCQncl.1,le ;ga. .j.• P6c-)] 
.-: . •,• .. 
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Carta Pastoral G E O P O L I T I C A 
ordenando preces em favor do_ Brasil 

Dom José Mauricio da Rocha, por Gra~a 
de Deus e da Santa Sé, Bispo de· Bragança. 

Ao Nosso Muitó Reverendo Clero, etc. 

Diante de tudo isso, que hav~mos de fazer, irmãos e filhos mui
to amadcs? 

Por i.330 que Deus não nos ctli,pensa- do emprego dos meios hu
manos, antes quer que os empr;;-guemos devidamente, sem esqueci
mento dos divinos, havemos à" unpenhar-:rios por que, nas proxi
mas eleições estaduais não ::.u.:eaa · 0 mesmc, que sucedeu nas fe
c:erais, que ofereceram ao ~nunàc, cristão e civilizado o· contristador 
espetaculo de cru;ninosos de cr:me comum passarem do carccre 
l)ara curulcs senatoriais da nossa Patria. 

Infelizmente, os catolicos não primam pe;.a disciplina, mesmo 
em materia de ordem comum, e muito menos em materia politico
partidaria. 

Quantos exemplos de indisoplna religiosa, de desobediencia em 
· coisas mínimas, de unica utilidade ~eles, no que se refere á defesa 
ta familia, para não citarmos outros? 

Não ha, portanto, muito a e~pe1ar das advertencias que se lhes 
façam- no caso. 

Isso, porem, não Nos mhioc ~e cumprinr,c,s o dever u;nposto 
,'Or São Paulo no insta opportunt- et impportune. _ 

A missão primordial da ~g1cJa é de ordem sobrenatural, por 
· i:erto. 

Mas, iaão o é exclusivamente, uma vez que seu campo de ação 
é a terra, que não é sob.renatural, :;f.u objetivo é o homem, que. si 
tem uma parte que gravita na ordem sobrenat_ural - a alma -, 
tem outra .material - o corpo - as quais não podem ser cuidadas 

~no mesmo individuo, .com uma separação absoluta. o que· redunda
·" ; -l'ia- em. m utilaçáo ess~ncial do hon.f..m, que, então, C::.eixaria de ser 

homem. 
Devendo cuidar do homem, e te.ndo este, pela duplicidade de 

~às substancias componentes,_ interesses extra-terrenos e terrenos, 
,~ão pode a Igreja alheiar-se por completo de seus interesses terre
)IOs, .entre os quais ocupa h1gar d~ :singular relf.. vo a vida politico-
:,ocial. · 

Aliás é esta a orientação do sabio Pontifice que dirige atual-/ 
mente os destinos da Santa Igreja, o grande Papa Pio XII. : 

Não. poc.~am ser mais oportunas, para nosso caso, as palavrás 
_"1e Sua Santidade no recente discurso que proferiu ao conferir a 
! 11gràda purpura aos novos Car<liais. 

"Hoje, como jamais, dii o Santo· Padre,. deve a Igreja prosse
Jllir em sua missão. Devi{ rejeitai, mais peremptoriamente que 

, mnca; aquele falso e estreito conceito de sua espiritualidade e de 
lUa vida. int1frior. que a cônfir'~~ ... a um retilo mudo e cego no 

_\ \ant.uario .. _ A Igreja não ppde i:;oiar·se no interior de seus templos 
í, ab;mdonar assim sua missão c.ivir.amente providencial de. formar 

· ,1 homem completo e, portanto, de colaborar incansavelmente na 
construção de uma solida ?:?ase para a sociedade'·. 

Por isso. como brasileiros, não podemos ficar indiferentes á 
,IIOrte de patrícios Nossos, cfµe, ca1ecendo dás luzes de uma instru
:í)ão superior, têm o direitd_· de exigi? orientação da parte daqueles 
!'l!ue são possuidores dessas ~luzes. 

E,' comó Bispo, estamos- deu~.1-.J das diretr.zes da Igreja, e cum
r,>rindo a missão por Jesus Cris¼> confiada aos Apostolas éle e1ú!inar 
J;ua doutrina. •- . · · · 

Dirigindo-Nos a todos os Nosso~ queridos dioces.anos, espeéial-' 
l'llente aos carissimos operarios, outra vez, pois. recoíneridamcís~lhes 
que se façam eleitores; para votar nas proximas eleições ·estaduais 
e municipais em candidatos capazes de trabalhar em beneficio do 
Estado, na defesa do bem do PoVO, excluindo de seus votos os co
munistas e esquerdistas de qualquer feitio, o:; gritadores, cujo pro-· 
grama verdadeiro é contrario ao:, illtcresses dos operarios, do povo 
enfim.. 

Aos meios aconselhados pela pruetenéia humana devemos juntar 
.os recursos sobrenaturais, ,cuja eficacia é assegurada por Nosso Se
·mor Jesus. Cristo, quando disse: "Wiporta orar e nunca deixar de 

-'irar", acrescentando que, nos caF>os graves, se deve recorrer á ora
ção e .á penitenqia: "Hoc genus toemoniorum) non ejicitur .nisi {ler 
oratione:m et jejunlum" CMat. XVII, 2G). 

SNR. ASSINANTE 
Ao fazer reclamações, reformas ou mu• 

<lança de endereço, queira enviar.nos o -ende- · 

reço completo conforme acha-se impresso na 

_ margem do seu jornal, inclusive o A. seguido 

·1· de um numero, afim de tomarmos providen• 
cias urgentes •l ~--------------

~ .. ·~ ~ 
H 

--;, ) •~ ~~-n....._..'!tJC)Ot:X:1'.X:.XXmXXUtDl'.lli' XJ 'D':t:t't'f'O:t:mll"' 

E~PRftZA AUTO-VIAÇÃO f 
Sao Paulo - Santos Ltda; ~ . . h 

~-S ~~o ~ r Oni~ diariamente de bora em bora entre São Paulo-~to., 

t 

' 1 • i 

' 1 
1 
t 

-~H SANTOS S. PAUL<> : 
. Rua do Comércio N! li Rua Mauá N.• i70 ! 
. _ Fone: 1-ffl . . Fone f-ffil 1 
'~UXXXXXIXIXXXXIXliiiliXX::µmxxxxxzx:a:xxz::z.m:q_ ~-

-\ 

- o demônio qu~ nã-o 
E' indiscutível que O nazismo e 

a Jüa, ~ nova ordem" prcse:1tearam · 
· o n.undo com um grande numero ~e 
inovações que até então não foram 
c0r,hcc1dos ou qu,: ti:1ham caido em 
c,.-mpleto esquecimento. Nesta es
cala negativa de valore-s ou ar.tes 
csca 'a de desvalores figursl~ ~:-,tre 
os campos de cxtermini0 a::-. ·' -,1a
ras de gás, o· raci~mo e outi ,. · ini• 

·qu:dades, uma nova "ciencia". a 
g<'opolitica. !::sta co·:isiste numa 
c.onglomcraç.'io estranha de fatos 

cbj-Hivos, de teorias rcs-pcitaveis, 
d-~ dialética pse~docicntifica e c!e 
fanatismo· nationals!a. Base.a-se no 
fato assaz conhecido, que fatores 
gcograficos são -capazes d·e i1:plu
e·.1ciar a historia. A nova ciência 
de maneira -alguma não é uma cou
sa nova e original'; o seu pac, o 
M ajor-gencral Professor Dr. Karl 

1 Ern,t Nikolas Hau:;hofer, baseou-· 
se emcstudos, qu~ o. geógrafo alc
:não Friedrich P.atzel pubiicou · a 
50 'lP.os atrás. AbsolutamentC no
va e orighal, porem, é a apliC:ação 

' <lestas teorias á palitica nacio«ai e 
ir.tcrnacional fornecendo á, politi• 
ca imperialista c!a Alemanha o 
fundamc:ito teórico. Assim rcsult~ 
da Geopolítica uma cspecie de no
vo "Direito ?l!atural"; este "Direi

to a sua naçao um carater di-:ia
mico, Nos ultimas anos de seu tris- · 
te governo, quando já tinha largado 1· 
os uitimos ren.anescentes de de
c~ncia e vergonha, o :iazismo usou 
de todos o:, meios para levantar a 
c:1ras dos nascimentos e para at-in· 

1
' 

gir este fim não· hesitou de em
r,rtg:rr os meios máis imoraís e és
cabrosos que se possa imaginar. 
Por outro lado, tendo i,:itercsse ex
traordinario cm tornar estáticas as 
0111 ras nações, com O intuito de 
subjulga-las sem gre:1de esforço o 
;1azismo instalou o seu regime de 
terror em todos os paizes europeus. 
f:is, os frutos deste novo e cie:;ti
fico. mater'alismo pagão: Assassí
nio cle inocentes, ,imoralidade, njus• 
tiça e desespero ce,nip!eto. 

O proprio Major-General Prof. 
Dr. Haushofcr nã 0 conseguiu es
capar destas conseque,cias. Quan
do, no começo de marçl!I deste ano, 
com 0 desmoronamento da Alema• 
nha O completo fracasso ae todas 
as ~uas teorias ficou mais que evi
dente, Haushofer suicidou-se por 
envctie-:1amen-to em st1a casa de 
c,,mpo perto de :\-f unich, tendo ai• 
ca:içado 76 anos. 

morreu •••• 
BENTO COSTA. 
A sua esposa suicidou.se .lgllai-' 

meti:te ingerindo veneno e enf~ 
cando-se e~ seguida. ·Jhii' filho do 
casal, o dr. Albrecht Haushofer. 
conceituado cientista, -fOj denuncia• 
do á Gestap0 pelo pr<>pria pai, por 
ter participado 'no ate:itado con
tra a vida de Hitler do d:a .2íJ dé 
Julho de 1944. Ele foi condenado á. 
morte e. executado antes da queda 
do regime nazista. - Assassin.ios -
uimes - desespero .••• 'o,dcmonici 

da geopolítica, infelizmente, -:ião 
morreu junto com a familia -Hausho 
fer. Muit0 pelo contra.rio ... E' que 
Haushofer encontrou ultimamente 
um novo discípulo, capaz de ultra
passar ainda os -:iazistas: são os 
rnssos que ha muito tempo se inte-
res, am por assuntos geopbliticos. 
A Russia possue agora o seu pro--
1-·rio Instituto de Geopolítica: 'o Jns~ 

· titcto de Economia e 'Política M un• 
ã:al de-Mosc-ou... Os nltimos su
<:t'ssos do imperialismo bo!cbevista 
mostram côm clareza que os ruS:Sos 
.irrenderam bem a lição do mito 
dos "povos dinamicos" eom o di"' 
re:to ao espaço v-ital, qne maí,s lheS 
2f.ll'3Z, 

. to" é e,scncialmcnte antiético e 
imoral porque não deriva a - sua 
ra;,J;o de ser. da eterna lei <le Deus, 
'mas da Geomistica da raça e·ao so
lo. O eleme1üo· i!·racional represe:i. 
ta um papel todo espe::ia) na geo
pc!it1ca; este misticismo indica bem 
cia:o o car"t~r panteista cas iaéias 
de l Iaushofcr. Este e os seus sequa 
zes conseguiram encontrar na raça 

Intenção de 
Apostolado d a 

maio do 
Oração 

(' cm ce:tos fatores - geográ '.:cos . 
i:ma força misteriosa e i:1Variavel, 
que se orienta no sentido de uma 
de:erminação fatal. definindo o de
Sl'l)VOlvimcnto 'histórico ~- po}itico 
&i humanidade. "Só homens ex .. 
ccpçionais conseguem livr·ar~sc da 
r,r~s~_ão reopofüica i{e Hmiti•ÇÕCS ·. 

· t.·aüic1ona1s por pa,té do solo, do_ 
clima dos· ccstumcs d2 tribu e da~. 

representaçó~s he,t-ditárias. para 
tc,m.ar decisões próprias e 111d~pcn
de:ites do espaço. (Ifaus-hc.fcr: 
"As bases geopolíticas da b'storia 
rr.undia, ") Mas, já que a raça e o 
sdo determ:!1am os desti:ios da 

( Conclusão da 3a. pag. ) . 
são as proprias mulh~res. Não di
zemos as mulheres 'depravadas, 
mas as mulheres cristãs. Sim, as 
mulh~res cristãs são as mais cul
padas, porque elas poderiam <leter 
a onda de Iniquidade se o quises
·sem. Ora não somente elas· nã0 se 

. ' op_õ_em a estas modas pagãs, mas 
e!~ mesmas as adotam, dão-lhe 
o apoio de sua consideração, iro· 
põem-nas a seus filhos é levam a 
inconsclencla ao extremo de exibi-
las nà igreja". As mulheres são as 
principais culpadas! E' uma mu
lher que fala: não insistamos. 

REMEDIOS 
A crise é grave. 'l'rata-se de sa

ber se a sociedade permanecerá 
cristi ou se voltara. aos v.ergonho
sps costumes do paganismo. · São, 
duas concepções da vida que se 
encontram, concepções inimigas 
irreconciliave1s, a concep.çâo cristã 
e a concepção pagã. Onde uma 

humanidJde, fic.1 ainda aberta a 
,:r,oss:biHdadc de usar estas fo·rças 
misteriosa~· de ta'.· maneira,. que re
sultam para o bem dum· detérmlnado 
grnpo dC' sociedade, seja um Estàdo 
uma nação ou úma'·raça.· Este- foi' 
o fi•n pratico que Haushofcr e ,o seu 
Instituto dt• Geoooiitica: de Mu::iich 
visavam através de seus estudos 
te{,r;cos. e tcd:i ;i atividade pcliti- 1 
c·1 dos nazisbs, qt!C'r no s.:i:ti.Iu da exerce seu imperlo, não ha lugar 
c·xpansão impr-rialista quer no sen- l para a outra. 
t:do da o p r e s sã O te r r'o r: s ta A depravação dos costumes eó 
c'.o,; paizcs ocupados girava cm rc- poderá. ser eficientemente comba-
dor <leste fim. ·"A geopolítica ten
de a tornar-se a conciência geográ
fica do Estado e mesmo da Huma
niàade inteira." (Tfoushofer op, éit. 
Haushoft'.r não d<'ixa de pôr em 
revelo ó elemento subjetivista de 
suas. doutri:ias, "Parece que ; como 
cm qucsttões que tratam das ques
tões de composição racial - · assim 
t:imbr:n cm questões que tratam 
<los indicies · característicos do ter
ritbr:o nacional,_ sejà mas impor
tan:c aquilo que as raças e os po
vo, acreditam de si mesmo e de 
seu solo, aquilo que querem defen
der a to<lo custo, do que aquilo que 
a historia humana sa'::c deles. so
brrto-1do qua:1do se tratar de te·ste
munbo de povos vizinhos e inimi
gos." A teoria mais notavel, - por 
ser a mais desastrosa, - <la obra 
<le Haus.hofer é a cciebrc distinção 
c.ntrc nações cstaticas e di:iamicas. 
As nações estatitras são velhas, 
<'ansadas e geralmente com a ciira 
de,~ nascimentos cm declínio. Es
tas nações estão c;o:itcntes com 
gt1,n·dar, aquilo que possuem. Exis
tt·m, rorrm, ainda out:-as naç.ões 
que s:io · dinamicas, nações agr~;s:
vas e jovens c0m aumento -:onti. 
nuo das cifras cios nacimentos que 
tem a necessidade urgente dum 
maior espaço vital. 
~egúndo esta teoria um Estado, é 
um organismo vivo que possue o 
dir'. ito de apropriar-se daqu:lo que 
Juiga neccssari0 para sobreviver · -
Por coi1scg11ir,tc, para uma -:iação 

·- dinamiea, como a Alemanha, a cou
-:1u1sta não é ot1trà · coisa do - que 
uma função simplesmente bioiógi. 
ca. Neste sr1!tido falam os geopo
;;tiros dum "direito -:iatural" a0 es
%C:o vital, direito estr, que conce
dem a todos os entes que dão pro
,·as cle suas vitalidade. Não somen
te a política exterior mas tambem 
.-i politica intcrnr dos nazistas ba-
111>0!1-se sobre estas teorias; e se 

eles- premiaram as familias · com 
· pr_ole numerosa- não o f.izeram pa• 
ra. forta',,.cer o· conceito cristão da 
ia.'l'lilia,, mi\s p;.r.1 dar- a· toelo-:o·:<:us-

tida _quandci nos con,·encermos de 
que precisamos ser crlslãos de vcr
_dade, viver a nossa fé. 

O mal é um. desvio do fim úl· 
timo .. Nlnguem compreende o -mal 
se· não compreender d_e certo mo-· 
do o sumo bem que é Deus. E'

. por isso que S. Inacio, no livro 
dos Exercicios antes de propor-nos 
as _meditações sobre o pecado, des
venda-nos o ideal qu_e devemos vi-
ver nesta terra. "O homem ê 

criado para louvar a Deus Nosso 
Senhor, para respeitâ-lo e servi-lo, 
afim de que .por este meio salve 

Esse principio é uma hlz. Sem 
a sua alma•·. 
essa luz vive o homem nas trevas, 
escravizado a suas paixões. 

O homem assim esclarecido obe
dece a Deus -e aos que representam 
a Deus. A Igreja, por meio de seus 
Jegitfmos pastores, intcrveiu tantas 
Yezes para 'dar sua palavra de or 
clcm no tocante a certos abusos so
ciais_. Devemos ouvir o Papa, não 
os pregoeiros de iniquidade. 

E' necessario reavivar o espirita 
cristão, mediante o ensino da reli
gião na familia e na escola, me
diante o exemplp de almas de es-
col e sobretudo de pais visceral-
mente cristãos. . 

O ~pirito cristão é a antitese do 
ei;pirito ao mundo. O 'que um lõu
va o outro condena, o que um ama 
o ou~ro _ aborrece. Os que não têm 
_p,ofundo espírito cristão não se 

. ·:,cntem com animo de reagir con
·tra, os abusos inominaveis que to-
_uos lamentam. . 

Nada con10- o exemplo claro, in• 
sorism.avel, destemido, nesta hora 
de compromissos vergonhosos, em 
que a regra é esta: fazer como fa-
zero os outros ..• 

O exemplo segundo nosso Mes
tre divino, ~· uma luz que devo 
resplandecer diante dos homens a
fim de os impelir suavemente a 
g-lorificar- a Deus. . " ;, , .. , 

._,_ : D.e_ D,,.- In!re, heroina,-;t:19,:,,;D~,,,T1>ão 

de Byron, se disse: "Em cada um 
de seus olhos havia um sermão e 
em seu semblante nma homilia". 

Que seria deste mundo, hoje so• 
breinaneira infeliz, se_ d·e :milhares 
de cristãos se pudesse dizer a 
mesma cousa! 

D~vemos insist,i.r enfim -num re
m·edio que de certo modu :abrange 
todos os mais: a , mortifica:çáo 
cristã. A renuncia ao espírito pa
gão, "tão conforme á.s nossas ten
denclas naturais, exige não - raro 
um verdadeiro heroísmo. O canil• 
nho do vicio é ladeira abaixo: o 

'·caminho da virtude_ é encosta es
carpad;:i. Os que não querem can• 
sar-se não devem meter-se nele. 

Entre nós, _sobretudo, a eduea~ão 
m9Ie, efemjnad.a, COID<>?ista_ que os 
pàis em geral ministram a,., seu~ 
filhos ~ ú~à excéíenté -pré'iiaração 
para todos os desregrament,oa de 
uma vida mundanl;L. 

Isso explica tambem -a -.falta de 
vocaç8es sacerdotais. 

O que não devemos fazer é cru• 
zar os braços inertes e dizer, ·como 
fazem muitos·: estâ tudo_ P!)r_didot, 
Estaria tudo perdido se contasse
mos tão somente com o fragi! p:., rro 
humano .. Jesus CristÓ tnu~fou do 
mundo. Sua Igreja venceu o pa• 
ganisino amoral e fez surgir da 
devassidão de Roma e da Grecia. 
o esplendor da civilização cristã. 

Ainda hoje o cristianJs:rno:poderia 
operar as mesmas :maravilhas, "'ª 
os cristãos fossem o que deveriam 
ser. 

Sociedade Portuguesa de 
1 Beneficencia 

A ''Real e Benemerita Socie• 
dade Portuguesa de Beneficen
cm" prete11ciendo - tornar em 
rca1iciade a construção_ do seu 
novo .Hospital sob a me.sma de• 
nominação de "S. Joaquim", que 
suá erigido no terreno que pos
sue entr.e. ru; ruas Maestro Car• 
drm, João Julião e -.Avenida. 

1
. Anhangabaú, realizou_ . , sol~ne• 

mente, no ciia 12 pp., ás 10 ho• 
. ras;--- a . inauguração da maquete 

e a coloca~âo da Peqra Funda• 
mental com a presença de altas 
aut,orjdades eclesiasticas, civis e 
militares. , Esse hospital mode
lo será o melhor e mais bem 
aps.relhado do Estado. · 
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fflEMORl.lt SOBRE OS SANTOS LUCARES 

• • Â pr1me1ra fase ·da q .. uestão 
I)andO prcssegmmenf;o ao "Me

morial l'JObre os Santos Lugares". 
t,ublfca.mol! hoje o topieo V desse 
Importante documento l'edigk!G pela 
()roem P'ranciscana., 

V. A PRIMEIRA FASE DA 
QU"ES'I'AO 

A verdadeira questão dos s.mtos 
Lugares, porém, começa. na segun
da metade do sec. XVI. 

Ela se apresenta logo como um 
protesto dos gregos helenos, isto é. 
do clero blzantino, contra a pro
priedade e direitos dos latinos nas 
&ntuarioe. Essa luta se inicia com 
varias tentativas, que vão crescen
do deIJOis em agressividade. aiim de 
expulsa.r definitiva.mente Os fran
ciscanos do Santo Sepulcro, do 
Presépio de Belem e do Sepulcro da 
Virgem. 

A causa daquela nova f01"9& e 
))rePOfR-ncl.a do clero bizantino em 
Jerusalem deve achar-se na situa
~ão política. sobre-vinda por meia
<los do século XVI. Os turcos. que 
jé. desde 1453 tinham conc;ui.,tacto 
Const.antinopla, em 1517 se apode
l'3.ram tambem da Palestina, até 
ent,ão sujeita aos sultões do Egito. 

O governo otomano tinha actmi
tiao na sua administração name
.roso,. funciona.rios gregos, oonfian
do-lhes muitos dos cargos mais im
J)ortantes e delicados. Maomed II. 
-entrando em 1453 em Constantino
,J,la .. tinha proclamado o patriarca 
grego da capital, chefe religiOflO e 
civil de tOdos os· cristãos .orkntais 
residentes no seu imperio (35). 
Essa,. forÇa.S, que trabalhavam no 
-centro e na periferia da adminis
tração civil. tiveram uma influen
cia t'.'lec!stva. E'm toda.e as questões 
'rnlt' di~m respeito a igreja deles 
(36). 

1 0 clero bizantino se infiltrou fa
~lmn~ na aPlestina.. e com a 
nomcação do ' prim('iro patriarca 
grego hmno em Jer.usalem. no 
ano rl<' 1534. cons0g-niu relega· para 
!!e~do plano o patriarca lndig<'· 
na. oue até Pntão tinha rodo o unl
eo reconheclõo Daí a preemlnen
cia q11e,,. O." bil'.antinos tivei:am sobre 
a.« outras cómuniaadoo religio.'>ltS 
<fU" Já de havia tantos S<-culos v1-
Ylnm perto dos Santuarios. 

O novo patriarca.. aproveitando 
a11u<>lE> seu prestigio e o apolo que 
n,~ vinha do !1,'ovemo. come,:ou em 
1555 a molestar os Franciscanos, 
(ltlerendo impedi-los de exec1ltar 
ª" ~t.aurac;ões das iia-re.ias. que 
at~ amiela éPOCa tinham sempre 
fE>l'o nacificf!ment.e (37). Alguns 
an<'l!l depois. em 156.'i. o pat.rlarca 
Germano' m::tnifestou A. preten~ão 
'dt- ter tttna chave - querfa qne 

· dl,:~T'· n. cn-Tll"OT)rierJMe do 
s~.-.fi1,vrlo ª" Belem (38). 

RenovOi.I-se a tentativa dois a.nos 
depo:ls, e, em 1568, o mesmo pa
triarca obteve um rescrito de Cons
tantinopla, com o qual procurou 
~;ira?' aos Francis J'lnoa a pcsse do 
mesmo Santuario (39) . O patriarca 
sefnrlnte, Sofronio rv. (1579-1608) 
tent.ou novamenté a mesma coisa. 

· e.orno tambem Teofa~ (1608-1644), 
'o qual apresentou por fim um do
cumento falso, com o qual preten-

dia provar que o Prooepio a.ntiga
mente tivesse perteneido 3/0s gre-
~-

De Belem os ataques passaram a 
Jerusalem: tendo O por objetivo a · 
pedra da Unção encerraida. na. Ba
sillca do S. sepulcro. ASsim houve 
varias t,entativas nos primeiros 
anos do secu10 xvn e repetiram-se 
em 1625, 1627 e 1630. todas do mes
mo genero e pelos mesmos motlv0s 
como já foi · dito. 

Os patriarcas bizantln<>s de J~
nisnkm. em to<la.s aquelas· tentat1-
VM, nunca :conseguiram obter na
dR-, poI'QUe os franciscanos, cada 
ve.~ que suspe~tavam. alguma mano
bra .. informavam imediata,mente ao 
bailio veneziano e ao embab<:ador 
francês em constantinopla. -os quaw 
intervinham prontamente junto á 
corte otómana, para evitar todo 
perigo (40). 

Uma tentativa majs agressiva. e 
rcp<'tida três vêzes no mesmo ano, 
se deu em 1622. quando os bizanti
nos procura.ram suplantar os lati
nos noa seus direitos sobre os San· 
tos Lugares. O q.ue de fato C(IIlSe
guiram alcançar no primeiro mo
mento. ma•' t.iveram logo -de i-esti
tuir tuao quando os nossos religio
sos aor<'sentaram a escritura de 
proprie<lade no tribunal de Jeruea
lem (41). 

os franciscanos ·em vista das 
contfnurts inslstencias dos bi::antl
no,s, par:i. não comprometerem ir
remediav::,lmente . .aqueles direito.,; 
que <'X<>rcitam por mandato da ca
tolicidade. procuraram meios conci 
li.àdor0s tfazclndo-lhes conoos1,ões 
(42). Os adversarias. porem; esta
vam dcddidos a nao· aceder a pac
tos pacíficos. mas a eifmlnar ab~o
lut.amente os Franciscanos de todos 
os santuarlos. 

35) fi:a.mmer. Hist. empire otto
ma.n. trad. Hekr. · Paris,- i837. vo
lume VIII, l. 43; Famin, Hist. de 
la rivalité et du protectorat des 
églises Chrétiennes. en Ori<'nt. Pa
ri~. 1858. c. IV, p. 90. 

36} Vandal, eLs voyages du Mar-
quis de Nointel, II ed. Paris, 1900, 

stéc!e, PariS 1876. 1. v. I. p. 2 e p. 
16 e 16: Bakti. La ·question en gé
néI'al. p. 23, nota 1. 

3'1) Calahorra., Hist. eit. 1. V. e. 
2'1. 

38) C3.lahorra, H1st., e. 28. 
39> Relaztone del P. Tomm:aso 

da. Bergamo, 23 Maggio 1568 in Ca-
lahorra, l, e. · 

40) De Testa, Recuei! des traitée 
de la Porte Ottamane avec 1es 
·Puissances étrangéres, t. II, p. I, 
Paris. 1865, p. 313-318. 

41> Verniero, Cronache cit. t. 
· lII. p. 6-8; Hoi/-, Hichnographiae, 
ciL P. 251-53. · . 

42> Relazione del P. Burloo, in 
Lemmens, Acta s. cong. de Prop. 
F'ide pr<> T. S., in Golubovich, Bi
blioteca, Serie II; v. I. P. 30-32. 
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NOVA ET 

NODCIAS DO INTERIOR -
Volta a calma à população de Santos- F.ne,
gita e criteriosa ação das autoridades - Fra
gorosa derrot~ dos. comunistas num pleito livre 

SANTOS, (dei Correspondmtc-) sustenta em nosso pais. 
.... Santos, o laborioso por~o do nos' Preparado o ambiente por esl!l6 

so Estado, admiravel torrão de ·_on- metodo artificial, e de posse 4e 
dt' . sairam as prime:ras bandeiras -orgãos de publicidade que levariam 
cólo:1izadoras, levando como pen- aos mais remotos recantos de 
e.ão a cruz de Cristo, tornou.se nos Brasil o seu ideal moscovita, fise-
ultirnos !:cmpos um campo àberto ram crêr ao nosso povco que Santof. 
á acintsa at,vidade de um grupelho era uma cidade integralmente coa-
de ativismo agitadores extrem.istas quistada, forjando uma falsa e ui.e. 
que audaciosam_ente se infiltraram te fama em torno do seu povo. 
uas camadas mais humildes da po- Santos, entretanto, não é comu-
pulação, procurando explorar-lhes nista; tornou-se presa de um grup0 

0,; mais baixos sentime·.1tos, produ- de a-gitadores perigosos que. conse-
to da igncrancia, da ausencia ·de guiram pelo engano dé suas promes-
cu:tura cívica e, principaJmnete. sas e pelo terror das suas ameaças 
fa:ta de de moral. impressionar as massas trabalhado. 

Não é possível, ,:iuma rapida rc- ras, cuja. situação economica, a.pe-
portagem, mencionar. as causas ã:e-._ sar da carestia da vida., é muito. 
terminadas deste desquilibrio social° melhor que em qualquer outra. par. 
cJjL·S eieitos, entretanto, aparecem_·· te do Brasil. 
nesta cidade, tradir.ionalmente · pa-

Hã estivadores do porto ql,le •· 
cata e ordeira que há poucos anq. . . . 
sra policiada por um peque:10 des...:··. pregoaram a sua 1;1sé_nad nos co-t 

tacamento de dua$ duzias de praças·: :r micios · ~o pulares, ~ or1an o o IIO·• 

eia policia es'.adual 'disclicentemcnte ,. - me do ditador rubrn e empunhandl',f 
sonolenta, na modorra natural d<> uma. ?andeira verm~Iha, a.pós haT7 
1.osso clima sub.tropical. , recebido 400 ou mais cruzeiros J>& • 

Em rneiados do ano passado, ·com · J!. trabalho <le um dia. 
a democratização que se esb0<1ava·'·' Alguns entretanto, vivem em po . 
0:11 raram em ação os · ágitadóres - ,:,~rões infectos onde a sua _pobre pro .. 
extremistas na· faina ativa · de , g::le vegeta a .mingua: de' alimentol, 
transforma~ as massas· . operarias: ···.°::enquanto elés malbara.tanf milha.ree 
de Santos, numa proporção de de cruzeiros nas bancas de jogoa 
lOOoio, em adeptos do comúnlsn10. ·· .c-rclandestinos e nos "dancings" po-, 
moscovita. · · .:<,polares. 

O resultado vimo-lo nas eleições ' ' · Bastou, porem que as autoridades 
de dezembro cujos· resultados de- .: ~,;;alijassem algumas dezenas de ex
ram â "terra'. da caridade", o Ú- ,ploradores do proletariado; varios 
tulo pouco honroso de "Prestes- ',::Zt·pseu!lo~I)rotessores e um ou outro 
grado". .·' 'Jornalista serviçais do Komlntern e 

Daí cresceu a audacla doii agita- · -~.::traidores' dos trabalhadores, para, 
dores do "Komintern" que sob , .. .:que a cidade e o porto, a população 
qualquer _pretesto,. ou mesm~ _sem '"'"ordeira que é a totalidade dos ba· 
pretesto algum, organizaram comi- bitantes de Santos, respirasse satül· 
cios quase diarios e passeatas se-

1 
feita retomando o rumo de suat 

''<)'• , 

manais, ridlculos destiles carnava· . ,· ::·atividades normais. 
lescos em que não faltavam os · · '"'- os trabalhadores do porto, num 
pàndeiros e os reco-recos, tão· do ~~::i1eito livre e por votb secreto, acei
agrado do -nosso povo. ::_taram por esmagadora maioria a 

A tá.ctica dos agitadores, aliás, · '.proposta de aumento de . salario 
perfeitamente conhecida, consiste · ':formulada pelo Ministério do Tra
em explorar esses baixos sentimen- ·· ··:~alho, demonstrando que, livres da 
tos da alma popular, proporcionan- . .influencia terrorista .dos forjado~ 
d.o As massas tins divertimentos ba- . .° do M.U.T. e da União Geral doe 
ratos, para reuni-las e obrigá.-las a . :' 's;ndicatos de Trabalhadores, exer-
ouvir os oradores seml~anait.abe- ,,9 endo livremente seus direitos sin-
tos que, ·em Improvisados- palan-· dlcals puderam readquirir a sua 
ques, procuram ler uns "lin~~!l.: , Hberd~de de ação, e repelir os agi• 
dos" demagógicos, preparados pe- .,.tador~s -por uma maioria esmaga-
los "secretá._rlos" do "partido" no cfora de 98 % • 
Brasil. Em· tudo isto sobressai a erite-

Este é· o lado cômico da propa- rlosa ·e serena atitude das autorida-
ganda extremista; o lado trágico é des locais que com invulgar tiro-
formado pelas ameçll.S, pelas lnsl- cinio · resoÍ~er.::.m a situação, 88!ll 

nua,;ões veladas, pelos bilhetes a- causar o menor transtorno M -

nônimos e pelo "boicotá" de pe- mercto e ao povo. 
quenos negociantes varejistas que, 
assim, são obrigados a contribuir 
pecuniâriamente para a manuten
ção das "celulas" e comltés do 
partido, tornando-se ainda anun
ciantes dos varios pasquins que â 
audacia do "Hitler do Kremlin" 

LER E PROPAGAR O 

"L E G I 0-N A RI O" 

E' DEVER DE TODOS 
OS OATOLICOS 

e OMO está na lembrança de 
nossos leitores, o LEGIONA. 
RIO por varias vezes denun

ciou as segundas intenções de um 
movimento iniciado em certos 
meios previdenciarios e tecnicos, 
no sentido de uma larga preferen
cia por um plano governamental 
de conjuntos residenciais, para alu
guel, com desprezo, ou mesmo re
pudio, da casa propria, de inicia
tiva privada ou a cargo das cha
madas autarquias 

VETERA 

Creadores de ambientel 
São prometidos, por eles, imensos 
c~>njuntos residenciais coleUvoe, 
dotados de serviços centrais de as
slstencia social, de educação, de 

. recreação, de parques e outras coi
sas mais. Penetramos . porem, com 
.a .nossa· Imaginação 'e:U um desses 
colossais arranha-céus planejados. 
Veremos que não passam de mons
truosas casas de comodos. Tudo 
ali é coletivo. Em pouco tempo, ali 
estará Instalada a pior promiscui
dade, com todos os vlclos e males 
morais resultantes de uma vida 
desse tipo. Nas peças que são de 
uso comum, ninguem terá mais d<J 
que outro a responsabilidade de 
consei:var o asseio. A higiene ser~ 
sacrificada e, com ela, a saude. 
Realmente, a assisfencla social em 
tal meio. teria que tomar grand,1 
parte. Isto sempre .acontece quan. 
do falta a previdencia social. E a 
,educação? _Po.de-se . acaso falar 
desse problema abstratamente? 
Não é preciso · perguntar Jogo -
que éducação''f. o hõmem se edu
ca tendo em vista melhorar a 

Não têm faltado os mais incri
veis e pernibambos argumentos 
Para provar que dev·e ser exclusi
vamente aquele o destino dos di
nheiros publicos e das disponibi
lidades dos Institutos de Prevlden• 
ela, quando empregados para re
solver o. premente problema da 
falta de habitações. 

Um arquiteto, em conferencia 
largamente anunciada, c h ego u 
:mesmo a provar a Impossibilidade 
da solução pela casa proprla, mos
trando-se, na exposição um dig· 
no dlscipulo do ilustre r:iatematico 
Dr. Pereira Lobo. E em seguida 
ã denuncia veiculada pelo Legiona.
rio, na qual procura.vamos demons
trar a finalidade coletivista dessee 
inimigos encap·otados da proprie
dade privada, vinha a São Paulo 
um "gros bonet" dos meios prevt
denciarlos, especialmente para dl· 
zer aos paulistanos, em. longa con
ferencia publica, que os planos de 
conjuntos residenciais, promlscuos 
e excluslvamenté para aluguel, na
da tinham que ver com ideologias 
esquerdistas. 

Acreditamos. piamente na candu
ra. com que foram préstadas estas 
e.°'\'.pllcações; :mas lamentamos qn• 

tanta sente. P<>!'llivelm~te bem in• 

tencionada, _não perceba esta poll
tica !mobiliaria é Inspirada por 
quem apenas deseja aduzir agua 
para o moil!ho do totaHtàrismo so
cialista. 

• • • 
Corroborando nossa maneira ae 

ver, o sr. Milton de Carvalho vem 
concedendo á imprensa dlatia in
teressantes entrevistas nas quais 
surgem curlosil.S reve'lações sobre 
este capit){lo de nossa historia so
cial. 

Trata-se de um tecnlco em as
suntos desta natureza que, estri
bado em ·honesta e criteriosa ana
lise do proQlema não somente 
mostra a viabilidade da casa·' pro 
prla para o nosso trabalhador . e 
para a nossa classe media em ge
ral. mas tambem denuncia as fi
nalidades ocultas dessa campanha 
exclusivista cm favor das moradias 
de aluguel pertencentes ao Es°tado. 

Eis como se . expressa o sr. Mil
ton de CarvaJho em uma de suas 
ultimas entrevistas: 

. •· . 
"E· lnconcebivel ficarem os tra

balhadores indiferentes a um'l. 
questão que envolve profundamen
te os seus interesses e o destino dt
suas familias. o que pretendem "!' 
partidarlos da tese da lot:,ação "' 
:iimpl'éem~nte i:sto: excluir par4 

sempre qualquer direito do8 tr,,i. 
balhàdores a possulrem o seu lar 
proprio. E a tal monstruosidade 
humana procuram dar ·uma apa
rencla de cónclusão lnevitavel co
mo se fosse u,nposta por um; ex
periencla tecnica que Jâ não é mais 
possível ultrapassar-se. '-

- Acentuei claramente em uma. 
entrevista anterior: a tese de que 
para os trabalhadores deve ser prti
ferlvel a locação, em vez· da aqui
sição da moradia, só pode obede
cer a finalidades estranhas ao as~ 
sunto em debate, Isto é, a finali
dades pollticas, e estas s6 podem 
ser as dos partidarios da elimina
ção da propriedade privada. :A 
coisa, aliâs, não é nova. Ha multo 
tempo_ vln,ha sendo preparada; re
cordo-me· de um congresso de tec
nicos. reunido, ha cerca de dots 
anos, com .o objetivo evidente de 
fazer "ambiente" e aprontar o 
terreno. . Estranhavel é que ainda 
hoje, haja quem' ingenuamente não 
perceba tais m_anobra.s. Assim. P,.'l
deram os. partldarios da eliminação 
da propriedade vir trabalhando- ha
bilmente, conseguindo envolver e 
arregimentar. em apoio de sua 
campanha, pessoa.• de boa fé. en
genheiros competente:, e autorida
des bem intencionada~. a. ponto d<> 
chegarem a obter. como ha pouc,~ 
obtiveram. este resultado ~~panto• 
so; o governo assinou. quase ao 
mesmó tempo. doi11 decreto, ~ um, 

nacional, o da "Fundação". consa
grando a tese da venda; outro, lo
cal, do ~nepi..rtamento da Habita
ção", da Prefeitura, consagrando a 
tese da locação, Note-se; ainda, 
que durante todo o prazo em que 
est(lve em discussão o projeto da 
"F~ndação"; os mlmigos da pro
priedade. ou· as pessoas de boa fé 
por eles envolvida;."!, tudo fizeram 
para que o decret_o-lei do Ministerio 
do Trabalho t:epudiasse a tese da 
venda ou, pelo menos, que in'sti
tulsse um sistema miisto, em que 
ambas as modalidades. venda ou 
locaç;io, fossem admitidas. 

PLANOS DE COLETIVIZAÇÃ.0 

- Não h~ d11;1~â ~e·' que essa. 
tese da IO.éàção (! .de. fniciativa di>" 
comunistas, 'ou .''socialistas· 1 · _perspectiva do futuro. Que educa
avançados" ,· .como. aln,;Ia hoje "f!-1 ção !riamos dar aos irremediavel 
proclamam 'os mal~ .timl<los .ou oe· . . · . ~ente condenad.os â triste contln~ 
mais espertos. Utilizam· os parti- . _i;encia de habitarem sem salvação 
darlos do ·totalitarismo. todos . os· 1 cm tal .meio? 
processos para o combate ao di· . - Devemos romper com energio 
rcito de prop'rledade e procuram· contra t(?dlls essas ·ralsas soluçõe" 
por todos os meios levar os traba0 \ que nos querem ,impingir, conh-a., 

·aos· 

lbadores a um estadÓ dE:i insatisfa- · rias â. irídoÍe d.o nosso povo e à~ 

c:iio e de re".olta: favora:ve) aos seus· nossas tradições. E' claro que h" 
desígnios ele subversão social. En, sobejo_s motivos para iniciar-se 
trctanto, para iludir .. e· seduzir o: .. , ,'.uma àção -inadiavel no campo das 
proprio povo, apresén.tam a pilul·• 1 habitações populares. Mas atenha-
dourada: os seus planos de cole- mo-nos. ã realidade, sem ceder um 
tivlzação são elaborados com gran- passo na coerencla dos'nossos prtn-
de aparato '. e sob ··promessas de cipios ·e na sinceridade dos non'I\. 
enormes rea.liza.çõe11 urbaniÍBUcu; propositoe" ! 

.,,.. 

! 



l E ~ 1 O R I R I U ·, 

De joelho~ o Brasil 
Pe. Emanuel Monteiro 

~. ~"'' a.no, tm1'3 ~ ea.to"lleos do I, .tibulo e o altar de Deus? Nmguem, 
l~c~ tn& m: ~::1 = s~ o a.Ppa, Pastm- 8upremo da 
izne~ singuJa.r IlOs seus cantares re~~nh:~aria os desejos 
lem sitã.o belos: é que aguardamos . . · a hora de nossa. conaagração oficial Que sublime co1nc1dencla. certa.-
a.o Coração Imaculado de Ma.ria. mente preparada por ~us1 
;Quando em outubro passado, 0 Rio Na ~or~ em que VirgE;m do Ro-
~ Janeiro eerebrava. l)Omposamen- mrio, 1~ste aos pastorinhos na, 

· te o ~ do AJ)Ostolado da consagraçao do mundo ao ~eu Ima· 
Oração. s. Eminencia. 0 cardeal Ca- culado Coração, lá na Basillca, de 
mara,, anunciou O faUst.oso acon- S. Peãro, das. mãos de Benoo XV 
;tleclmento e as explosões do jubilo era sagra.do Bispo quem ma.is tar-
aclamaram delirantemente O cora- de chama.r-se-ia Pio xn. 
i!:ão - Sol do Mundo. E noutra Entre Roma. e Fátima havia uma 
~ não M pensou até hoje se.não ligação celeste e divina. 
nesta. apot.eoSe que encerrará. lln- neus preparava. o Papa do eora.-

1!dmnmro3 no Brasil, o i!Jlês consagra- ração Imaculndo, e a. Virgem in-
i\iO a. M:aria. d.icava í Igreja Os recursos de sua 

Cousa smgala.t1 De• Fátim& fa.1ou mil;ericordia. 
fúm~ erfança., mensageira_ dum reca- Chegado o momento da graça, 
do do ~u. OS grandes segrcd95 a(!Ucle quo i foi Papa, por desigrno 
f~ ~tos aoo sabios e pruden- do Es})irito Santo e,;,cutou a voz da 
tes da terra e revelados aos peque- 'Vidente. sua companheira na-
'llinos. quelé dia dag eleições celest.es, e 
\ · No seu lmgua.ja.r ?ll!Stico, Lucia consagra ofic~ente o ~nero hu-
. a. camponesa relatou que uma. Vir- ma.no ao Coraça,o amabllisslmo de 
gem bela; explendida.mente bela Maria. Não Podia ser mais t.oea.nte 
banhada. de :tuz. com o :rosa.rio pen.' o fim deste qundro que, mãos di-
dente do brnço, lhe pediu o oon- vinas debuxa.ra.m pa.ra. conforto dOs 

: curso numa. obra, altamente sobre- tempos mOd-e.rnos. 
instnra.1. Ali em Fátima devia ser . ,• • • 
erguido um altar de reparação pu-, . o. Jaime~ Ba.rros cama.ra.. vol-
~ pêlos de:ivarios dos peca.dos. t-ando de perto do coração Ma· 
que ficasse como centro dé uma, de- ria.no de Pio X!I trouxe-lhe o 
'~ :trradia<lora. de vida e de mi- ritmo das pulsações. 
,]!lel:ieor<lia. Pam que o mundo. Não podia o grande Cardia.l mis-
\ ea,nsa4o d-e sofrer em vão, após tor- sionario, e-"OOlhcr uma opôl'tuni-
·:mentas tnenarraveis, buscasse um da.de mais propicia do que esta. pa-
:~ perene de paz nas dobras ra efetivar a promessa. oo. consa-
ide seu manto acolhedor. Para. que gra.,:ão. 
a noticia. desta. hora. de neus. pela As paroqUias e IgTejas do Rio es· 
'Medianeira, corresse o univ'ersO. a.1- t;ii,o gendo avisadas de um trlduo 
1 eança,ndo as ~es fumegantes da propa,rat.orlo com pregações ~l>rie 

Jgue:rra e os !)OVOS que a tempesta- o . Coração de Maria. 
Ítde :respeitcn. !M:ovilhenro.-se o Episcopado Bra-
r- Mas (filem erguer:la. a. vai, de co- siletr0 pa.i-a. participar das ~lenl-
lma;ndo? Quem falaria entre o ves- d.ades, colorindo com seus me.ntos 

j. ·. Bronquites (Adult~s e criun~a!<}, Prisão de -.entré, 

ASMA Dor de cabeça ei-onica, Colites, lnsonia, Choro 
. fncll, Reumatismo; Ciatica, Desanimo, lllania de 

· .. ><1dcldio, etc. TrataJ11entos garantidos. - Sõ Por eon-
trato. · Medicina po.sitfvn de combate, ás enu.sas e não 

- &intomrur, Tratamento• por proCe!SSÓs rapldos para toda.s as MOLES-
,i~ INTERNAS. ;NERVOSAS, MEN'l'AlS e para as d.n ,PELE de 

!!etlnSa interna 

DR. ARAUJO l!OPES 
Rua lllarCOD.i, :t3l. - s.0 - Salas 804-5, Da• 14 ás 18. Aos sabados, 
dml ~ ÚII U - F~ :!,-~ e G-67.1'1.,... Reald.; AvenldA ,Pompéia n.º ~ 

&i.O ,PAULO . ... ________________ ....;. ________ __... 

RF.SULTADOS DE UMA CONFERENCIA 
As conferencias publicas, não raras vezes, produzem ex• 

cepcionais vantagens. Foi o r.&ue se deu com a conferencia. 
sobre molestias da pele, feita pelo ilustre professor Dr. No
nohay pondo em evidencia. (lue as espinhas. as manchas ver
melhas no rosto que se il'tJ.dia.m pelo pei.c.oço e colo e que 
tanto mortificam e vexam a:i~ :roriadorcs delas, são causadas 
pela Sífilis, herdada. ott cont.r::uda. sendo facil debela-las lim-

-· :g;r;iiae · 
. 

auxffiar no trat:amenw da Sililis, por sua formula triodada, 
depura, purifica -e forta.Iecc o sangué expulsando do organis
mo os vicios e impurezas. Sun vacilação usai-o e colhereis 
seus preciosos efeitos. (N. 149 EC) 

B'oU, dià 19, 4$ l3 bo< 
ras, na igreja .. matriz c1e , 
São JQSé do Belem (~
go São José). 

:;: * * 
D1a 26, ás 13 horas, na 

igreja-matriz de Cristo• 
Rei (Tatuapé), Rua Dona. 
Maria Eugenia. 

$ • • 

Dia 3G .;.. Dia da 48• 
censão - A's 13 horas. na 
igreja-matriz de Nossa. 
Senhora da Pomp~ (Av. 
Pompéia). , ,f. , , . 

< ' .... . ·, 
• 1 

V!olaceos aquela, ta.rdé naclona.l &J 
?i.1'.aria. outra. purpura. br1Jha.rá 
ainda. nas testividades projetaidas: é 
a presença de D,OU'lo$ Oa.rmelo 
Mota. o gua.rda fiel da. Rainha do 
Brasil - Nooaa. SenbO:ra Apare-
cida. · 

· A Patria Bramleira., a.li . lllada 
diante da. candela.r.la, á.s a.wboras 
da. tarde ck> dia 31 de ma.io assis
tirá extasiada ao desfecho d() wn 
ato pontifical. · · 

Do Rio de Janelro, metropole 
agita.da e furvente erguer-se-á uma 
outra. escada do sonho de Jaoó até 
.Os umbrais do Pa,ra,!so. 

Sobre ela., acolitaõo pelol!I an
jos, subirá o SACER.DOS MAG• 
NUS. o apostolico Cardial cama.
ra. arrastando a sua, purpura. aljo
frada pelas nossas 1agrlmas de dor, 
pero~ 'cintilantes á. luz das dou
trinas sociais da Igreja. Lá em ci
ma. ca.trá de joelhos o purpurado 
cm nome do Brasil. , 
· ;Aparecerá mna Rainha vestida 
de sol, rendo nos olhos as cl.arlda
d<ig da lua e :oos labias os soni
ros de mãe, trazendo nas mãos mn 
coração - mocndio de amor. 

ll: entre os ca.ntare" da·terra e os 
aleluias do céu, o Brasil serâ pos
to na urna sagrada do c,oração de 
Marta. cdmo cedula que A elegerá 
Rainha. e Soberana da. Terra. de 
eanta cruz. 

Semtnarlo S. :.José - Rio Com-' 
prido - Rio. 

Congregação Mariana 'de 
Nossa Senhora das Dores 

A e. M. de Nossa Senhora 
dai:; Dores t. S. Luiz Gonzaga 
{I'aroquia da. Agua Branca), de· 

, seJando proporcionar aos· seus 
::i:,sociados uma nitlda visão dó 
:.nomento que passa, contµma. a 
;;éa.Iizar uma serie de palestras 
t'.omingueiras, a cargo de diver
b03 intelectuais catolicos. 

Domingo ultimo, lá usou da 
v...iavra o Prof. Dr. Dalmo Bel
.rort de Matos, o qual dissertou 
acerca da. "Questão Social", vis
ta através das doutrinas econo
nlicas, e das Encíclicas Papais. 

Encerrando a reunião, o Rev
mo. Pe. Moura teceu breves con
i:,iderações referentes ao "Dia 
Univasal do Congregado", e sua 
especial significação no mi:l
müllto ,atual. 

-o. PAPA E o DIVORao 
:CConcI• 'l\a. 3.• pag.): 

Pstis? Este,i,e. Hão, porem, em 
~o pam, fazer o cU.vorclo. ao Na,. 
poleão, como falsa.mente mterpre• 
iloU o escritor dos "originais" de 
A GAZETA. E sim. em 1802, por 
ocasião de sua coroa.cão na cate
dral de Notze Da.me. Creio quo o 
prof. Mauriclo dê Medeiros tenhl\ 
19e equivoca.do ••• Não guardou bem 
a. data da 1da do Papa a. P3.ris e 
~ m,otivo de sua viagem, quo fo,. 
,am bem diveso.s. 

mos e o Qlle cJlzêmoÍs -- JN!11ac1i1 
a. esta. 4outrlna. A. mentira, a cala• 
nia., a falsifi~ da. mst.orla e d& 
doutrina nunca são armas ~
tivas. os pusila.nitnes e os fn.coit 
poderão flca.r intimidados e abati-
dos, os ignorantes, apreensi'9'08 • 
desconfiados, :porem, sõ tempora... 
riamente. A mentira. 6 Jogo désfê'lf.ll.. 

Faltam-nos a.inda a. $Xempltti~ 
~ "de va.riot, ê2'.emplos lmlto
:rroos, êm cioe a. Igrêja, concedeu o 
clivorcio por motivos pollticol!I"~ 
Seria. intereasa.nté a. publicação dOl!I 
~ fatos. O de Na.poleão ~l 
u.,;;.1:;o intcliz! 

DR. DURV At DO U-
VRAMENTO PRADO 

Clinica de mol&tias dos a1bCII 
- Cf:rorgia ocular - Ooáa.: 
Av. Ipiranga. 3l3 (8,~- andar) 
._ Tel.: 4-458?, - aes.:· .1. ... 
Angéliea. 1408 · - Tel.: 5-9375. 

LER E PROPAGAR O 
· :Fânàl:tuento, uma recom-enda,ef'a.o 
aos que se levantam contra a I
greja. Que faoam suas criticas, 
mas (lUé estas ll!éjàm leais o idncé
ras. Ao ser a.firmàdó Wl'l fà.tO bis• 
tork:o ·compulse-se mn 'V'Olome de 
lJistoria. Ao insurt;ir--Sé contra 
uma doutrina da. lgreja, procure-Sê, 
~~~9.9UO·~a.-

"LEGlONARI0. 8 

E' DEVBB DE TODOS 
()$ OA'l:()1,100S 

.- N()Vl'OlD.E -
f ~ K A O M t. S D E M<~ l 0 

"Nossa Senhora do SSmo. ~cramento,,. 
_(.Meditações para , ~ Mês de Maio) 

elo Beato Pegro f ulião Eymarél 
· O titulo diz o contendo do livro, o qual nos apresenta Ma- .. 
ria em suas relações com Jesus Cristo no ss. sacrament.o. 
Relações de Mãe verdadeira: "Maria, da qual nasceu o Cristo, 
que se chama Jesus", que nós adoramos presente debaixo das 
especies eucar.isticaz, com seu Corpo, Sangue, Alma. e Di• 
:vindade. Relações de Adoradora, de Mãe e Mestra dos Ado-·. 
radores. Relações de Medianeira universal de .todas ,as graças 
divinas, que da fonte inexgota.vel ~ Coração EilcatiStico de · 
Jesus, correm. sobre nós!· 
Considerações originais, nascidas da µi~encia. ~ ~- cora .. 
ção de um Santo! . ' 
NOSSA SENHORA DO SSMO. SACRAMENTO: ""Nome novo 
de uma coisa muito antiga, como se expressava. o Beato 
Eymard, apresentando pela primeira ~z 'ªsta. dev®ão aos 

J 

seus :filhos . espirituais. . l · 
Eis a devoção que tod9s os Adora.dores do SSmo. Cor~ Éu· • ·· 
caristico do Jesus hão de conhecer, estudar e· glo:tiflea.r em 
suas. virtudes e obsequios, mormente durante o mês de Maio; · · 
pois ~o é possi'vel adorar co~o conveni a Jesus Sa.cra.men• 
tado sem Maria, Nossa Senhora do ssmo. sacramento, quê 
no-lo deu, que por primeira adorou e glorificou a ss. Eu• 
caristia no Cenaculo, · e que en!im formou as falanges dos pn:. 
meiros e mais perfoitos Adoradores, os Apostolas, e os eis• 
tãos da Igreja nascente. · 

O livro encontra-se á venda na Igreja Sta. lfigenia, l,&br. 

·01nq ·s 'V!Uaat.n "tt1S-~ 
PREÇO CR.$ 8,00 · 

(P 

Indicador Profissional ~, ... ,, .. , .. ,,, ... ,,,~ ... , ... ,,,, ...... ,,,,,,,,,,,~,,,,,,~,~ 
- . -' ~ 
: Representação em Porto Alegre-R. G. Sul -: 

J\ D V O G A D O S M Ê D I C O S Dr. Celestino Bourroul - -- -~ Acha-se a representação nest.a cidade a eargo cio Sr. -

- -Dr. Vicente Melillo 
lbaça da Sé, 23 - 2.0 andar -

Sala 215. 

Dr. Plinio Corrêa 
de Oliveira 

Rua Quintino Bocaiuva, 176, 3.º 
~ar - Sala 322 - TeL: 2-'127G 

Dr. Francisco P. Reimão 
HeDmeister 

Bua S. Bento, 224 - 1.0 andar -
Sala 3 - TeL: 2-1543 - S. Paulo 

Dr. Carlos Morais
de Andrade 

Baa Benjamim Constant, 23 
1-0 anel. - SI 18 - TeL: 3-188ti 

ENGENHEIROS 
lmador Cintra do Prado 

ENGENHEIRO ARQUITETO 

=uitetura religiosa, colegios., 
resldendas coletiwu 

-~~.M.1,-§.~ 

Dr. Vicente de Paulo 
Meh11o 

CLINICA GERAL 
Consnltorio: Rua. Aureliano 

Coutinho n.0 109 
Das 13 ás 17 hÓras 

· Dr. Camargo Andrade 
DOENÇAS DE SENHORAS -

PARTOS - OPERAÇÕES 
Da Bcnef. Portuguesa, da Mater

nidade de S. Paulo 
Cons.: R. Sen. Feijó n. 0 205 -
Tel.: 2-2741 - Das 14 ás 18 hs. 

Sabado: Das 10 ás 12 horas. 
Res.: J,t. Rafael de Barros, 457 -

Tel.: 7-4563 

fRACOS • 
AHiMICOS 

TOMEM 

ma~a ereaoot1 
''SILVEIRA" -Gronde Tanlco 

Res.: Lgo. S. Paulo, 8 - Tcl.: 

2-2622 - Cons.: Rua 7 de Abril 
n.0 235 - Das 2 ás 5 horas 

, Bastimpbilo Oosta, Bila Gonçalves Ledo n.0 278, Partenon. ' 

- -, para tomada. e reforma de assinaturas e venda a'ffilSa. .. ' 
- J -- -' ' f ..... ~~~ ............ , ........................... _ ............................ ~ ................. ~, ............ ~ 

Dr. Reynaldo_ Neves 
de Figueiredo 

DO HOSPITAL DAS CLINICAS , 
E SANATORIO STA. CATARINA j 
cmURGIA DAS VIAS BUJARES 

Cons.: R. Marconi, 84 - 3.0 and. ' 
- TeL: 4-8717 - Das 14 âs 16 hs, 
ltesid.: Av. Pacaembú, 1.04.4 .. "" 

TeL: 5-2625 

HOMEOPATIA 

~PRESSOC VIAQIO SIO PAULO '" 
t\;_VENlDA IPllb\NG/-', 1120 - TELEFQ.NE ~ 
~ rápido ~ paaageiroa em ccmfortá.Yf9 ' 

. 1ârAl<)U3tt108 de 19 
~AS DE SÃO PAULO B ~ 

~-10,00-13,30-----
.PREÇOS.r -

ãQ p~ A !W ... ,., ..... t"" 
SÃO PA1J1.Q A CABREUVA .. t1r ,. ~ 
SÃO PAULO A PIRAPORA ... .,. • I-J' _ 

para as suas viagens de Bragança à Capital e vice-versa, 111'-1 
'Ãoto-Viação Bragança-São Patd~: ·,. -

Dr. Artur Rezende Filho 1· vam-se dos conforta.veis onibw; da EMPRESA Atl'l'0-

1 
VIAÇAO BRAGANÇA - o percurso· é feit.o em três noras 

'.Hédico homeopata .. da O.A.P. PARTIDAS DE BRAGANÇA: PARTIDAS Dl!l $AO PAULO 
rl" Sorocabana. Diretor clinico ll'>ias utets· 7 00 1ª 1 ª .a-- .....,__ •- 6 .... 5 . , e .,_; ......,.. ..,...., ute..,,: ,._ e 1 ,45: do-
ri" Ambulatorfo Bomeopatico do mingos e feriados: 'l ,45 e 18. mlngos e fetiados. 6,45 e 14.15 
('armo - Cons.: R. Sen. Fei;io, 1 Ponto em Bragança: Pont.o em São Paulo 

1 
205 _;;_ Tel.: 2-0839 - Res.: 8-6471 J PRAÇA RA:Ul. LEME N.º 10 BAR ESTRELA - Rua .. Maut 
- Marcar hora, das 3 ás 6 ho- t 1 'l'E[;EF()NE 109 n. 0 630 - TELEFONE 4..fflX>t 

,:a,s ~ ~~one: 2-0839. '----------------~----------

1 
J 

/ 



f:E c-1-·oN Ã RI O 

Traballios missionários na Z o n a 
d a s li b a s d.o 4 m a z o n a s 

()utros produtos são: borracha e 
madeira lbenefl.cla-da. O po'Vo do 
Gu.a.ja.ra-Aesu' faz roças em escala 
peclais, enquanto o "Arigo", imi· 
pequena, mas fornece produtos es
grante do Nordeste faz roças ex
tensas e f01'1lece somente farinha 
medíocre não cortando outrossim 
seringa, nem benefiando .i. ma
deira. 

Pe. Carlos Borromeu, C. PP_ S. aH restos da antiga cem.mica doo 
Tembiras no· Gua.jara-Assu'. 

CAPELA DE SAO JOÃO BATI$· 
TA NA VILA DE SANTA MA· 
RIA, GUAJARA-ASSU', MUN. DO 

BUJARU' 
'A capela mais antiga do Gua.jará
AsSU' é a. de São João Batista, fun
dada em 1886, pelo filho de um 
incllgena da. tribu dos Tembi.ras 
Luis Nunes. ~ capela. tem um 
quadrado de terra. de 60 metros, da.
dos pelo indgena a São João. 

A · capela. do indigena era mo
desta, feita de taipa de pilão. 

trm outro indigena forneceu uma 
imagem de São João Batista, á 
moda indígena. Esta imagem é 
guardada a.inda hoje na ("apela. de 
são João. Enriqueceu-se no st>eulo 
pas,saiclo a. imagem com uma ban-

- ·Qeira de prata, a qual foi sacrile
giamente aliena.da. 

E:1se templo, o tercriro construi
<.io oom tijolos. é coberto com te
lhas. O senhor J~ simplicio ,ie 
Oliveira (fal. em 1945), levantou a 
Sacrhitia em 1942. 

, A capela guarda muita.~ imabens 
artistlca s : · e 

São João Batista, :i.rte franceza. 
Sagrado Coração de Jesus, arte 

portugueiia 
santa Maria arte portuq1resa., 
São Raimundo, ar!:€ €!-'])an~o,a. 
<::ão Tarcisio, arte italiana, 
'Bom Jesus dos Passos, arte ita

liana Foram os benfeitores mnis no-
tavéis do-. ultimas anos: · 

Josf. Simplicio de Oliveira, (fal. 
em 1945), · • 

· Argemiro FOnseca, (fal. l"!P 1945), 
Antonio Machado 
Asilo do Bom Pa<:'m em Belem, 
Padrp Angellco, 
JCX$é AntonJP. de Oliveira. 
Eugenio piooade. 
Ffieta Ferreira de So~z\\; 
Damaso Ferreira 
No cemitt-rio de São J >ál) Batlf

ts el'l\'Ue-se uma cai:,elin!la modes,a 
üe São José com wna. imagem ar
fütica. 
II CAPELA DE SAO SEBASTIÃO, 
CABECEIRA DO GUAJ ARA'-AS· 

SU', MUN. DO BAJURU' 

No planalto da cabeceira éo 
Orajara-Assu', ergue-se a (?a· 
~1a de São Sebastilio, · constrwda em 1943. TUdo é feito de madeiras 
c1a terra. acapu', M.'l.SS3.ran::i.uba, 
pau ama.relo, pau d'arco, Frejó. 
·. A Capela está cercada. por duas 
t.ortes. aue têm trê, sinos. _ 

No· altar-môr ergue-se SãO Se
bastião, imagem de arte alemã, 

Ao lado do Evangelho _está ? al
tar do sagrado cora.çao de Je
euc c:om bela tela de alto relevo da 
Uitlma ceia do Senhor. Ao lado 

J,,..,tifuto Wloderno 1 
PRAÇA DA St N.0 Ul3 

SÃO PAULO 
Fundado em . 1917 

DACTILOGRAFIA 
TAOUIGRAFIA 

O Melllor Ensino 
Pelo lleiaor Preça. 

IGIBNTlflClMINTI 

111!.U~.H 
• Pomada aecatJva São Seball. 
t1ão combate clentlftcamenté 
tcode " q,n:,Jqne1' afe{'~ãõ cot&-· 
nea, como sejam: 'Feridas em 
eeral, Ulceras. Chagas anti. 
e-as. Eczemas. Erlsli>ela, Frlel
:raa. Rachas 11<1e 1>ês e 110111 
-tos, Espinhas, Hemorrold-. 
Queimaduras, EfflPCGes, pica;, 
.~ ele moecruttoe e tn.ectos 

venenosos. 

da Epistola encontra-se o altar de 
NOiSSa Senhora de Fatima, linda 
imagem franoesa. Digno de memo

ração é mn crucifixo de N-0sso Se
nhor na a.,,<70nia. Vemos outras ima
gens: Santa Terezinha, arte fran
cesa., Santo Antonio, arte italiana, 
Nossa. Senhora de N'a7..aré, No.ssa 
Senl:ora ão Rosario e São Tarc!so. 
Uma tela. artistica representa São 
Jooo Bosco. A sacristia, bem 1nsta
'maa. guru-da uma Biblioteca paro
quial. 

Ao la.ão da capda e-:-gue-se o pre
d1o da esooh de Sã,o Sebasti&>. sel'
viço feito pelo pov0- Segue-f!f a. 
"Casa do Povo". para a.ç;a~R.lhar o 

povo nas mesta~ para. os gro.ncles 
leilões_ Encontram-se -0 "Posto Me
dico" e a "Fannacia de São Sebas
tião" co:n tcxlos os remedias mais 

· urr,;0ntes. para afastar o mnl da 
d~nGf\. Em frente destes pr<'dios· 
<>'."'.tend<'-r-e o 1~rair.1 d(' mi.'.l seb:v:
tlfo com o cruzeiro, e-ri~do entre 
rosa~. 

· III - CAPELA DE SÃO FRAN
CISCO DE ASSIS DE IGARAPJ';;

ZINHO - MO'N. DO BAJURU' 

As obras foram iniciaictas em 
1945. A presenta-se a Capela como 
um:ci ca•'l. digna de Deus. 

· No altar-môr el1!'Ue-se uma ima
gem artistica de 8ão Francisco de 
Assis. da escola italiana: Constam 
ªº imagens <'le Nossa Senhor:,. San
t,,,na. santR. TeTI>zinha. Corac-ão 
cl,c, Jesu~. Nos<:a Sf'Phora õe Na-
7aré. São Tarcisio, Nossa Senhora 
0n carmo e Bom Jesus dos t>as
sos. 

Ao !ano ª" °'11')€'la levantn-se a 
('<:Cola de São Francisco de As-
sis. 

A Capelit está Cf'rca<la pelo far
!,OJm <>m c~1.lo centro nos canteiros 
suro-,- Tl'll M'andt> Cru'.".eiro. 

Anüalmente realiza-s:e um .. ('er
m.men rocolarn na ei;cola d·t> São 
Froncisco com nremiaçã-0 para oS 
melh"Or"" tr9,halh<>s. · 

Na Sacrl"tia está. f"l.l1lrdafüt a 
Biblioteca de Santa· Terezinha em 
cujas estantes enfileiram-se cen· 
tenM de livros. -

TV - A CAPF.U nm RÃO ,r,,~o 
EUDES EM" TRAC"UATEUA-MUN. 

DO BUJARU' 

Para a pratica. da cura d'almas 
precisa-se .em · todo o igarap..~ de 
mna Capela; tambem Tracuateua. 
não Podia ficar sem a casa pro
pria de Deus. 

construiu-se a Capela de São 
·João Eudes com boa Sacristia em 
1944. obra feita de madeira.. 

A Igreja guarda. uma tela a1tJstl
ca de São João Eudes, obra de 
uma religiosa do Bom Pastor de 
l3elem, oferecida â nossa Capela da 
floresta. 

São João Eudes era o Apostolo e 
propagandista da devoção doi> sa
grados corações. ErGuem-se dois al
tares, um do sagrado coração de 
Jesus, outro do Sagra.do Cora<:l'ío de 
Maria. Nossa Senhora Santa."la e o 
Bom Jesus do,. Passas tem os seus 
altares proprios. Em frente a Ca· 
pel3, extênde-se tnn gTande jardim 
com a arbore da Cruz 

. A capela de São João · EudE>R ê 
obra recente, ~ já te-m a su11. bfs.. 
toria propria. Um antigo político 
amotinou o povo para. a.rre!ar a. te
la d€ São João Eudes, alegando 
que na Biblia não conta nada de 
São João· Eudes. O povo não qufs 
saber desta .revolta contra a Igreja 
e contra São João Eudes. poucos 
meses depols deste, acontectment,o, 
o protestante morreu. meten~o na. 
hora tragtca da morte quilos e qui
los de puz do estomag0- O Povo diz 
que foi castigo de Deus. O b!asfe· 
ma pere~ e São João Eudes eon
tlnua a nbenGOar o !)OVo do lenda
rio igarapé de Trae>.mteua. 

O Guarajara-Assu' é um Igarapé 
que fornece farinha amarela esoe
clal que é muit.o ~a em Be
lem ~ Manáos. 

V - A CAPELA DO SAGRAM 
G'ORAÇAO DE TESUS NO IGA
RAPJ,;-ASSU' DO BOM. INTENTO 

- MUN. DO BAJURU' 

Inseparavel <le~ta C8rn1q r- o no-
. me da construtora, finr.d[), Gul· 

. lhermina Correia. professora du· 
rante multo. anos neste ig-arapé-

ttm 1944 rliformou~se a fachada 
ds. CR1V>l<1. Poosue 11. capel::i. tme,.. 
~s 9,rtistlcas <lo Sagrado ("ora.
Mio de ,Te"11". ele, N0,ssa Senhora 
flq concekâo e d<' são Joo.o Batista. 
F-m pretlin pron.rió, construido p<.>Io 
p:i.clra Jd;o Coutinho e,Jit a esco1a. 
VI _ CAPELA DE SÃO LAZARO 

NO AL'l'O IGARAPE'-ASSU' 
Está ainda em constrndio. 

CAPELA DE NOSSA- SENHORA 
DE - MONTESERRAT DE ITA· 
. COÃO NO GOARAPIRANGA 

Antigamente era aldeia dos Ta
pinambat- da Companhia de Je
sus. Do tempo missionario só :res· 
ta a imagem de São Francisco Xa. 
vier. segundo a estilista Portugue
sa. O povo denomina essa imagem 
Sfi.o Caetano. ' 

Do tempo colonial resta a casa 
·., dos eseravos, rt'lativamente bem 

conservada. A' imagem de Nossa 
Senhora de MonRerrat era da an-

. tiP,'ll. Fa:i·.enda do mesmo orago dos 
Frnrl<>s carmelita~ qup estavam do
micilla,los · na embocadura do Rio 
Bujart1'. 

Ao la-do da capela historica 1ns
t::,,1ou-se uma Cap~la de N0ssa Se
nhora de Na'7-aré com as imagens do 
Sa?'l'ado Coração de Jesus, Nossa 
Senhora de Nazaré ~ santa Terezl· 
nha. 

Existia antigamentE> mna 1?ran
<1e 0la.rill.. ,,ó restrim agora uns ves

. tigioo das muralhas. 

CAPET,A DE NOSSA SF.N'HORA 
' . no P"f<'R.T->F'l'UO SOCORRO DO 

OLRO J')' M"!UA DF, BOA VISTA 
~ MUN. DO BUJARU' 

Construl-àa em 1942 pelo finado 
l''.ib~nez Feli-ne dos Siliiltos Co.lu
ri. mcnnsavel zelador das obras de 
Dens e do progresso. 
. ~ Capela foi inaugurada em Ja· 
nniro de 1945. Possue as imagens de 
No,;,,;,a Senhora, do Pel')')etuo Socor
ro. ~ Sam-ado Coraçiio de Jesus, 
elo Bom Jesus. dos Passos e -uma. 
sfr,Pt,n. historica. 

~:pela de sã.o Beneãit-0 de Ja
nioolba - Mtm. de Acará _ Fol 

· con~truida em 1945 e J)OSSue uma 
imagem :irtlF<tica ne 81ío Benedito, 
arte (la escola espanhola. 

CAPELA DE SÃO RAIMUNDO 
NONATO DE MATUPERITEUA 

- MU'N. DO BAJURU' 
Iniciadas foram as obras em No

vembro de 1945 Na Capela. em 
Construção guardà-se uma imagem 
artística. de São Raimundo N-0na,.. 
to, . 

CAPELA DE SANTA MARIA - NA 
TRINDADE - GUAJARA·MI-

RIM:, MUN. DE BUJARU' 

As obras da Capela. foram inicia
das em 1944. A Capela está ainda 
em constrttGão. Guarda uma ima
'gem artística de Nossa Senhora. do 
Perpetuo socorro. · 

Abre-se a estrada larga na flo
reista, até a cabeceira do Guajara
Assu•. Para Os cidá.dões <.'t).nsados 
dest9, vida., abrem-Se as portas do 
jardim dag almas, recem. construi~ 
do e inaugurado. 

cnsas e barraeaS formam a Vila. 
de São Sebastião. 

Revela.~"€ o espirito de união e 
de sociedade em torno do pai co
mum. São Sebastião, 

Els o milagre de Si'ío Sebastião 
em nossos dia.ci, a pratica da Fé 
cristã em um ambiente, on.de anti· 
gamt-nte se conbeceu o Padre só de 
nome, e hoje. reina J~s Crist.o na. 
Cabeceira do Guajara-hlsu'. 

Novas A1re1a~ões ~e CC. MM. 
Comunica-nos a Secretaria da Confederação, Nacional das CC. 

MM. a agre.!!_ação de mais cinco CC. MM., efetuada a 16 de feve· 
reiro passado: 

GOIANIA - C. M. de Nossa Senhora Auxiliadora e São José, 
para moços, na matriz de Nossa Senhora Auxiliadora de Goiania 
.(Goiaz). 

LUZIANIA - e. M. de Nossa Senhora Imaculada e São Luiz 
Gonzaga, para moços e homens. na mat.tiz de Santa Luzia, Arqui
diocese de Goiaz. 

SANTO ANGELO - e. M. de Nossa Senhora Medianeira de 
todas as graças e São Luiz Gonzaga, na capela do Ginaslo Santo 
'Angelo (Diocese de Uruguaia.na), para rapazes. 

BELO HORIZONTE...:.. C. M. de Nossa Senhora da Piedade e 
São Vicente de Paulo, na igreja da · Sae;rada Familia, para moços, 
homens em~· 

URUGUAIANA - C. M, de Nossa Senhor.a Aparec1aa e :SB. 
Mártir~s Riograndenses, na igreja catedral ele Urugµª'1ana. p~ 
moçoa e bozn,ee.. 

[xpe~iente ~a Cúria Metropolitana 
1 

. DJ..:\ 9 DE MAIO . do revmo. P:e. frei Anselmo d,Q, 
Mons, José M. Monteiro Vigaio Ge Carmo. 
ral, assinou o seguinÚ despacho: PLENO USO DE ORDENS ·pol 

FUNDAQAO DE CASA no Hos- um ano em favor dos RR. PP. 
pita! S. P.cdor, na paroquia N. S • Luiz Cordioli, Montano Cata:izano. 
do Carmo em Santo An.ctré, em ía- frei Paulo Maria do Carmo,. frei 
vor_ das Religiosas: J:rmãs Missio· Caetano Prade e Gasparino Dantas: 
nanas de S. Carlos llorromeu. · TRlNAÇA em favor dos RR-

• • ~ PP. Aníbal Gra ví,na, Xavier Sall• 
Mons. Manuel Meirelles Freire• mardcrcr e Walter Schcwiora. 

Vigario Geral, assinou os segum-- BINAÇAO em favor dos RR, PP 
~s ,despachos: José de Castro Nery, Gasparino 

VIGARIO da paroquia de Guaiu Dantas e fre.i Anselmo do carmo. 
nana em favor-do revmo. Pe.' Ma· * * • 
theus Herkommer. 

PLENO USO, por um ano, em 
favor do revmo. Pe. Tomaz Pata
loug, salesiano. 

BINAÇAO em favor do .-evmo, 
Pe. Militão Viguera CFM. 

CAPELÃO - ·<las ll'mãs de. NS 
do Calvario com resi<le:i<.:ia á Av. 
Bosque da Saude 113, em favor :do 
rcvmo. Pe. frei Manuel Wermérs 
ord. carm. ; das Irmãs de NS . do 
Calvario com residencia a rua j'a
guari 370, em favor do revmo,,· Pe. 
Aloiso Zens SVD; das Irmãs Miss. 
Servas do Esp. Santo, com re-sid"'11· 
cia em Santo Amaro, em favor do 
revmo. Pe. Bronislãu Cherek SVD. 

SACRISTAO da parouia M NS 
do .Parto em favor d osr. Joaq\Wll 
'.l'eófilo da Silvá.. · 

CONFESSOR . EXTRAORDI· 
NARlO das Irmãs Dominica::ia_; 
com re9jdencia á rua Dom, de Mo
rais 2958, em favor do revmo. Pe._ 
Domingos- Maio OP. 

CONFESSOR ORDINARIO ': 
das Irmãs Dominicanas com resi~ 
dencia á rua Dom. de Morais 2s58. 
em favor do i·cvmo, Pe. Hoaventu· 
ra Chasseritau OP. · 

LONFESSOR ADJUNTO <lás 
Irmãs Dominicanas éom residencia 
a rua Dom. de Morais 2958 em fa
vor do revmo. Pe. Romeu Dale. 

PL.<\ BA TlSMAL em fayor dá 
da Igreja A'.:acial de S. Bento. na 
paróquia da Sé. 

RITUS PARVUI.ORVM em fa• 
vor das paroquias de Calvario e 
ltaquera. · 
ERECÇAO CANONICA de Con
gregação Maria:ia em favor da ca-:-: 
pela do Hospital S. Luiz Gonza~-· 
ga, em Jaçanã. 

ALVARA' DE VENDA em favor. 
das paroquias de Santo An<lre .e. 
Carmo Santo André. · 

PROCISSAO em favor das paró 
quias da Penha, V. Olímpia, Co
tia, Calvario, · Itaquera, Salto e San 
ta Ge::ierosa. 

QUERMESSE em3avor das pa• 
róquias de Ibirapuera e NS do Par
to. 

EXAME CANONICO em íavor 
das religiosas: Oblatas do Santis
simo Rrdentor, com residencia · á 
rua Fr. Marengo. · 

AUSENTAR-SE da Arquidioce· 
se: por quatro meses em favor do 
revmo. Pe. Daínião Kleverkàmp; 
por doze dias, em favor do revmo. 
Pe. A:itonio Pinto de Andrade. 

TESTEMUNHAL - para ingres 
sar ao. novicado dos RR. PP. Sa· 

' lesiano em favor do sr. Riolando 
A.izi; idem, para ingressar no no
v~do dos RR. PP. Salesiano Je
su1tas em favor do sr. Fl<>d.oaldo 
Proença de Oliveira. · 

* ,. ,. 
Cônego Aguinaldo José Gô:rnal-. 

ves, Auxiliar da Vigararia Geral, 
assinou. o seguinte: • 

DL»\ 10 DE MAIO 
. Cônego Aguinaldo José Gonçal· 
ves Auxilia,r da Vigararia. Gexal as• 
sinou o seguinte: · - -

TESTEMUNHAL PARA CA· 
SAMENTO em favor dos oradores: 
José Darrigo, Natal E. de O.livei .. 
ra, José Damasio dos Santos, Ru
bc'llS <tos Santos, Syllas e. Go
mes, Dalvin Haluli, Amo::zio do·s 
Santos Clemente, Lama.rtino T. 
Ribeiro, Alvaro de Souza Silvei.ra 
e Odette Lima, Antonio Tripicchio 
e Dirce Moreira, Ermínio Gomes 
dos Santos e Maria Eµiilia Barbosa 

COMUNICADO ~ . • . 
FALECIMENTO DE MONSE• 
NHOR JOAQUIM ALVES FER
·REIRA PARO'CO DE BATATAlS 

Faleceu ante-ontem na <,:idade de 
Batatais, onde exe1·cia ,0 paroquia .. 
to ha 37 anos, o Exmo. Mons, 
Joaquim Alves Ferreira, Prelado 
Doméstico de $. Santidade e Sacer 
dote da Dioàse de. Ribeirão Preto, 

O extinto nascera em Batatais, 
em 1880 fez seus estudos ecle"sias· 
tkos no Seminario de S. Paulo e 
em Roma, tendo recebido o sagrado 
presbiterato -:ia velha Sé Paupolo-

. tana aos· 8 de dezembro de 1904, 
das mãos do saudoso Dom José de· 

Carmargo Barrros, Bispo de $. 
Paulo. 

••• 
DIA 15 DE MAIO 

Mons. José 1.L :Monteiro. Viga. 
rio Geral. assinou os seguintes des-
pachos: · 

YIGARIO COOPERADOR da 
~, 4, ~OP.OJ.i! ~ {a.Vo;: 

Mo:is. Manuel Mei.relles Freire. 
Vigario Geral; assinou os seguit.t..es 
ctespachos : · .. 

AGREGAÇA() á Prima Primá
ria, em favor das C<>ngregações 
Marianas da Paroquia de Rainha 
<los Apostolos e do Hos.pital NS 
Aparecida; idem, em favor da Pi:.! 
.União das Filhas de Maria Apare
cida da paroqu~ de Rainha do:,,t 
Apostolos. 

RITUS PARVULO;RUM em ía., 
vor da paroquia do Cal.vario. · ., 

QUERMESSE ein favor da ca,.. 
pela de S. Lazar-0 da pa.roquia 4àe 
N. Senhora do Embu'. . · 

~ACRISTAO da paroquia da V. 
IpoJuca em favor do sr. ciodoaldq 
Marques. 

FACULDADE para tranamitir 
pleno uso de ordeas, pcl1' oito dias 
em favor do revmo Pe. Everardô 
van Oos.trom. MSC. -

CONFESSOR EXTRAORDINA 
RIO das Irmãs Franciscana · ~ 
ES<:olas Cristãs, em favor do rer 
mo. Pe. Martinho Seitz SDV, · 
das Irmãs Palotinas, em favo-r d« 
revmo. Pe. Mathus & Herkommet 
das Irmãs 'do "Lar Santo Antonio"'' 
.ein favor qo revmo. Pe. José Gon-, 
zalez, , · -

~ROCISSAo em favor da paro.i 
<Jtua de S. Roqtie; i,dem, em ~ 
do Exter,:iato NS Attxiliadora. 
. E~ME CANONICO em fuC 
das Associação das FiliJas de S 
José. '" 

DIA 16 DE MAIO 
Côneg~ • Aguinaido JOsé . Gouçai-. 

ves! A=Iia.r da Vigararia. assinoà 
os seguinte-s despachos: · 

DISPENSA DE IMPEDIMEN"' 
T!J. em favor dos oradores: J~ 
Zllhg Guilger Primo e Maria dÓ 

~rad~ Branco, He.n.rique. Scliacà 
F1denc10 e Argentina Roscliel • 

TESTEMUNHAL PARA CASA 
MENTO em favor dos oradores.: 
Lonrdes Bertolo, João Marques de 
A.,-idrad:, ;Allterto Mendes, Diogo 
Fratu<:cx, Miguel Lopes Ramos, An . 
tonio Teixeirâ Junior, Artur Dias. 
va. Orlando Lo.pes, Paulo Angelo d<é 
~tonio Rampazzo. Agenor da Sil-•• 
Lima, Elmer Lamberto de Arpassrr 
Yong Al~-erto de Carvalho. OdilOI!:, 
dé Castro, J~ Vieira, Miguel Gàn1 
par, Gerakt'o Saraiva Ferreira., 
João Loureiro e Ida Raimundo,~ 
lo Nery e Alice Anthero de Souza. 
. ORATORIO ,, PARTICULAR em 
favor dos oradores: João Fernan-< 
des odrigues e Gremilda Duque,· 
José Rniz e Olga Mori.füas. 

Medicai;âo auxiliar no trata
mento da sffi&. 

A IMPRENSA CATOUCA'. 
POLON~A CRITICA A 
NACIONALIZAÇÃO D~ 

EMPRESAS.· 
(Conclusão da l." pái;:lna) 

esta • .!fi f~ aplicada antes das elei
ções de maneira que os eleitores 
não tivram possibilidades de mani-1 
~estar sua opinião sobre o reg~ 
imposto pelos russ. 

O Governo Éle Vaa-sovia se deu â' 
si mesmo o nome de "provisorio". · 
Porem, não obstante está btrod.1.1• 
zindo reformas· de carater revolu
cionarios, o que tem pouco que ver 
com as atividades de governo aci .. 
dental, que se limita a assegurar o 
aprovisionamento da população e 
a ordem, ' · · 

Qµanto a nàcio:ialização das ém
presas. ha que acrescentar que os 
proprietarios não foram bdenizados 

Até agora não reeebexam mais 
que promessasa As fabricas, boteis, 
restaurantes, imprensas e outra em 
presas que foram na.cio::ializadas, 
serão avaliadas pelo men0s possiveJ 
Qs proprietarios receberão pr0~vel 
mente, _ uma indenização tardia, e 
em dinheiro desvalorizado. Em re., 
sumo: o proprietario de uma fabri~ 

•-:?7;mPTI"! -e mo:> :remimo:> -y.top(!CI 'P. 
-~~~~M~ .. 
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~· posição da lnul~er na sociedade contemporânea 
Os deveres no lar - Os deveres civicos - 1\locução do 

Soberano Pontifice 
Os problemas relacionados com 

a posição da mulher na sociedade 
,wntemporanea, ocupam. um papel 
.ientral nas preocupações da Igreja 
.lssim,_ merecem o maior destaqu~ 
8J3 .Palavras que o Sumo Pontifica 
àirigiu neste mês consagrado a. 
Maria 'santlssima, a delegações fe
mininas romanas, que recebeu em 
;a.udiencja. 

· "Felizes, 6_ queridas !ilhas de 
Roma, que em fileiras cerradas, 
J,àr'ecidas com as vagas do mar, 
afluistesi aqui · neste primeiro ani.
Yt:rsârió do fim da guerra, na Ita
Ua, · para vos consagrardes, com. 

·vosso ,reconJtecimento filial, â Vir
gerr- Imaculada, mãe de Deus, nes-
1:e centro visível da Igreja Univer
~1, que se eleva sobre o tumui,, 
do· j:)ri'nc!pe dos Apostolos, simbo
li.zando um edif!cio majestoso da 
fé catolica e da civ!l!zação cristã 
os quais, nestes dois milenios, trou: 
:iteram ã Italla e a Roma beneficio'! 
incalculaveis.· 

Vós vos.consagrais a M~ria numa 
hora de, suprema . gravidade parn 
~.osso pais, numa hora em que ~a 
ergue, :mperiosainente a seguinte 

\ interrogação: . "Es41, '!é catolica., 
esta civilização cristã deverão im· 
JJrimir, mesmo no futuro, a este 
povo sua força intima e sua orien
tação?" A resposta, oh! jovens ge 
rações, hão estâ senão em vossas 

. ', . 

NOTA INTERNACIONAL. 

mãos: porque é da vossa fé e da 
vossa ação que depende em grand~ 
;,àrte que o estandarte do Cristia
nismo, o signo da salvação, possa 
continuar a resplandecer diante do 
povo italiano e igualmente em seu 
caminho para o futuro. 

E agora, uma vez que solicitais 
da Nossa palavra que vos mostre 
e explique o sentido concreto e o 
valor eficaz da oferta de vós me-,
mas a Maria, · dizemos: Elevai os 
·corações e as ma.os no triplice ju
ramento de fé,. grati!}ão e amor e, 
para obterdes a. proteção sobre a 
Pa.tria, prometei â Rainha Celestfl 
que desejais ser sempre e em to• 
da a parte a juventude crente, a 
Juventude pura, a juventude ca.to
licamente ativa. 

Eis o que Maria espera de võs; .-is o que a hora presente tvi~e de 
vós: 

1 . º) - Prometei a lir:laria ~r 
a juventude crente: a. juventude 
que sabe reagir contra a laicldadl!> 
e1. a vulgaridade da vida., contra. o 
i-ebàixainento desordenado para se· 
coisas materiais· e terrestres, no e!i· 

uuecimento e negação de Deus; e 
a juventude para a qual Deus, 
Jesus Cristo, a Eternidade. sã.o cen
tros de vida: a juventude que 
toma como regra de conduta. a. 
exortação de Tobias a seu filho: 
"A cada dia de tua vida, mantem 

Se ~ouver-nova ~uerrn, essa não será iá 
'.rodos hão de ter perguntado, ao verem esse novo fracasso de co

operação internacional, que foi a Conferencia · de Chanceleres, até 
quando irá essa farsa de "mutuo entendimento" e "mutuos propo

, sitos de vívere~ em paz em um mundo prospero e feliz" dos russos 
· e anglo-americ~nos. A resp_osta ·está, a nosso ver, nos itens que 

seguem: 
1. Os norte-aniericanos e ingleses alimentam ainda à esperan

ça de um entend!mento amistoso com a União Sovietica. _.:; certo 
. que isto levaria algum tempo, mas valeria. a pena tentar. Afinal os 
russos ainda não viram os efeitos da bomba atomica em manobras 
militares e, em· junho poderão apreciar esses efeitos nas expel;ien
cias a se realizarem nas ilhas do P;i,cifico; o fato dos ingleses es
tarem dando independencia. á India e ao Egipto .impressionará bem 
os russos sobre as· intenções imperialistas do Reino Unido; muitas 
das pendencias politicas existentes entre o bloco russo na Europa e 
o anglo - norte-americano irão se desfazendo por si ni\smas; e as
.Ji.Ín ·como essas, existem numerosissimas, outras razões que ainda 
viriam facilitar uma duradoura harmonia e paz no mundo. 

2. O povo norte-americano é imensamente, pratico e realista e 
sua politica exterior é, em grande parte, guiada por interesses co

·. merciai~ e financeiros, e como tal, a idéia de fornecer emprestimos 
·., •antajosos aos países depauperados pela guerra foi, é,- e será, sem

pre recebida com- simpatia; precisamos tambem nos lembrar que a 

. , ,rucrra,. que custc;m tantos biliões· de dotares, ainda- não foi paga 
pelo povo, e as greves que assolam o país refletem bem o estado de
Ucado da situação financeira existente. 

3. A situação alimentar da maioria dos pais~s europeus é ·ver
dadeiramente séria e certamente levará alguns anos até que ~ilha
res de pessoa~ deixem de morrer diariamente de fome. Ainda agora 
es oficiais britanicos acabam de informar que· nove milhõé"s de ale
mães, só na zona britanica de ocupação, estão ameaçados de m~r
rer á mingua em curto prazo de tempo. Uma nova guerra, por mais 
rapida que fosse, reduziria o continente europeu a u~a terr~ de
vastada, habitada por uma população reduzida, doentia e- desil~di
da. Esse quadro, é _por demais horrendo para deixar de bnpressio~ 
nar vivamente os povos inglês e norte-americano. 

4. Enquanto a paz não for firmada os paises europeus derro-· 
ados não terão milicias proprias e os vencedores não estarão eco
'4ontica.mente fortes para manter exercitos, como é o caso da Fran
ça, o que quer dizer que a guerra teria de ser levada a cabo ás 
custas e ~ das tropas inglesas e norte-americanas o que 
eonstitoe ª.11!8 penpeeüva muito pouco risonha para estas ; menos 
ldnda ~ u primeira. 

O P~ · N ha.-á DOYa caerra ou não, está sendo decidido 
.a,ora. ~- Já ~ · tãa1. DlfSI-. · decidido, mas· se houver _novo 
..,,eo, ~ ... _. - J1W nem no proximo ano. 

.1:-L. 

, ...... __ _ 

Deus em teu espirlto: guarda-te 
de ceder ao pecado e de desobede
Cér os preceitos do Senhor .Nosso 
Deus"; a juventude que · marchll, 
que age ·scb os <>lha.res de Deus, 
que ora e santifica as festas, que 
se reune no domingo ao redor do 
Altar do Senhor, para · louvar a · 
Dei:.s e. vibrar na força. da Santa 
Eucaristia, para cumprir toda a 
sua vontade; a juventude que, fu
gindo a.o cristia.nismo puramem:e 
exterior, de simples habito, se em· 
prega a compreender cada vez ma.Is 
claramente e a assimilar cada vez 
mais. intimamente as . riquezll.S in-

' exgotaveis da verdade catolica e 
dos principios cristãos e que avan
ça, dessa maneira, a passo firm9, 
no caminho da fé; a juventude 
que, desde seus primeiros anos, -se 
esforça por fazer transformar est:.. 
fé em ação e em vida," tende, as
sim ·para a maturidade e a plent
tude da pessoa cristã Tal é a· .ver
dadeira juventude c;enté: e· eill ó 
compromisso 9ue assumis pêranié 
vosi;a Mãe Celeste e seu Divino 
Filho: 

2. º> - Prometei a i.:i;aria ser 
a juventude pura. O segredo Ja 
!orça indestrut!Vel do vosso povi, 
ê que eie jâ foi a Mãe Cristã. Du 
ranté muito· tempo, isto féz o or
gulho e a felicidade de vosso povo. 
Nela se desabrochava e achava· sua 
perfeição natural a flor de uma 
juventµde não corrompida. Est:~ 
:;.iureza era, até um passado re
c.;n te_, a norma predominante da 
Juventude feminina italiana. Ora, 
devemos 'nõs, no presente, contem~ 
piar coin dór os cà.ntefros flciridos 
d..stê ·jardim dé Deus espezinhados 
pelo inimigo? Por toda a parte 
onde este avança poderosamente, 
calcando a flor da juventude a 
majestade da esposa perde o' es-

. pl~ndor e. a ternura da mãe perd~ 
sou perfume. 

Sob o lodo coberto de petala,g 
ci.esfolhadas, vozes sinistras exa:.
tam _ o triunfo do divorcio sobre o 
r.e.samento indissoluvel e da este
i::ilidade voluntaria sobre o am,:,r 
fecundo; Somente a fronte casta e 
di~na ~ capaz de ser ·coroada pPJ,:, 
àiadema em que· resplandecem 'ls 

. alegrias da fidelidade conjugal e 
' do heroismo materna!. 
. Deveis, carissimas filhas, fazer 
surgir em vosso caminho a nov1. 
geração de juventudes femininas 
o.ue ;ipresentem. ao Criador o pac-
to no altar do casamento ou, no 
leito de morte o· tésouro da '3U:t. 

pureza: Isto ;ignifica para carJ·, 
uma de vós alistar-se na frente 

,contra os corruptores publicos da 
inocencia e da pureza da. juveri -
tude. 

Sem duvida todos os bons· iie 

n.;cgrarão se ~ Estado por. leis sa-
, ' bias, combater as imagens e r,... 

presentações imorais na iinprens!I., 
iios espetaculos, nos · cinemas, no 

·teatco e no radio, mas é_-a võs QU? 

pertence o dever de animar ess,, 
legislação; a võs incumbe desper

. tar. a santa cruzada pela mora.li 
. <"ade cristã, pela dignidade e pela 

}Jureza do vósso espirito e do vo:;,so 
P_oraç:ão; pelo domin_io dos voss,.>s 
sentidos;· pela modestia cristã d,•~, 
'1-ossos vestuarios e adornos, de vossa 
hnguagem e de vossa conduta; pe 

De Hollywood 
~ara a elegancia paulistana' 

TURBANTES 

Originais criações em voile de seda e em. -~ersey 

tlé lã. cores com qual-harmo~antes 
quer toilette, conforme ~·clichê" e 75,00 outros modelós. A começar de Cr$ 

Graciosos turbantés ~m larga malh2' . !e rede 

totalmente de fios de lã, cuja cobertura de 

grandes pompons dá à nuca um illl-
previsto e · bel() . efeito. 120,00 Varias cor,es. modernas. Cr$

1 

C A S'Q U E_TT E S 
ínteressarite no,·Idade para soirée, em minusculas 

escamas de niateria plastica, tons unidos de: 

marinho, vermelho, marron, azul-turquesa., ama

relo, verde, branco e preto. 

* Exposição nas vitrinas e nos 

salões da Primeira Sobreloja 

CASA :ANGLO-BRASILEIRA 
Sucessora de MAPPJN STOR,E.5 

/ 

3 nc.,tícias 
dais Missoes 

1 A PEQUENA .. HOLANDA, GRANDE MISSIONARIA - No inicio 
da guerra trabalhavam nas Missões os seguintes Missionarios 
holandeses: Sacerdotes, 2.417; Irmãos leigos, I:120; Irmãs. 

2. 859; total, 6. 396. Destes, faleceram durante a guerra: De morte 
n~t:ural - Sacerdotes, 90; Irmãos leigos, 31; Irmãs, 61; total, 182._ 
V1tunas de guerra - Sacerdotes, 92; Irmãos leigos, 53; Irmãs, 169; 
total, 314. Só na Indonesia: Trabalhavam· - Sacerdotes, 569· Ir
mãos leigos, 534; Irmãs, L787; total, 2.890. Morreram: De ~orte 
n~t.ural - Sace~dotes, 4; Innãos leigos;, 11; Irmãs, 11; total, 26. 
V1t1mas de guerra -,-. Sacerdotes, 74;· Irmãos leigos, 47; Irmãs 161; 
total, 282. ·· · · .' . , . .. ·. ,, . ' 

lo respeito aos pais; pela graçs . . . 

"ltiva, visàndo tornar a vida do lar . . 2 UMA DIOCESE MISSIONARIA - a U. M. S. da Diocese de 
não somente suportavel ª. tódoit.' ,

1
, Luço_n (Fran~a), que compreende a. celebre região da Vendéia,, 

mas resplandescente de serenidade publicou o livro de ouro dos Mi&sionarios vendeianos. Figu-
. e alegria. -Oferecei ent.ão .. hoje -i' / ram nele ;68 Missiona. rios vivos no campo missionario. Con.ta tam-

sempre, á Virgem Mãe, Marl.a yossa. be~ 13 Bispos, chefes de outras tantas Missões. Estão nele resu-
pureza inquebrantavel de san•.a · , m1das 1~ biografias de martires, no sentido lato da palavra., de 2€ 
~>ure7,a e que Ela se digne vos con• ·i· p~rs?nab~ades des.tacad~s do cam.po. missionario e uma lista de 164 
t'eder seu poderoso socorro pari\ . Miss1onar1os defunto,s, dignos de D1enção. - ("O Miss. catollco"). 
<>Ue a observeis fielment.e até ô , 

ílm; 3 CONVERSliO D]i: PESSOAS DE COR - Oitenta e cinco conver, 
3. º) - Prometei a Maria ser a j tidos de cor, de 16 a 64 anos de ·idade, foram batizados ni 

:;uvtmtiude catolicamente ativa. N.i igreja de S. Carlos ~onomeu, no bairro de Harlem (New YOZ'k'. 
,:,.,correr dos ultimos tempos, a·si- por Mons. Joseph Donahne, Vigario Geral da Arquidiocese de Nov1 
tuação social da mulher sofreu York, com O auxilió de 16 Sacerdotes.· Desde que Mons. William. R, 
uma evolução tão rapida quanto C. Cann foi nomeado paroco de- Bà.rlem, em 1933, foram batiza.dai 
profunda. A mulher viu-se trans-

1
1 em suas igrejas Ullla.$ 5.000_pessoas de eor. - ("O Miss. O~")-, 

.(0oDUDua Jla 1~ PI\C-), 
H¼PYJM . . :MISBION\NA, ti.~ ». 

·~·-···· .-.-. -~~----· 



Aplaudimos sem tergiversação, a 
ação energica da Policia no Largo 
<da Carioca, ao menos em suas li
nhas gerais. Não estivemos pre
sentes aci local, e, portanto, não 
podemos saber se a policia não foi 
algum tanto precipitada ao atirar; 
se poderia ter dispersado o comí
cio sem tiros; se pelo menos po
deria ter agido exclusivamente con
tra os perturbadores da ordem, em 
atingir pessoas indiferentes, que 
transitavam pelo Largo. Todos es• 
tes pormenores, aliâ.s importantls
simos, são da alçada das autorida- · 
õades subalternas que agiram con
cretamente, no momento. E a apre
~iação disto só pode resultar de um 
inquerlto be mfeito, ao qual se de
Ye seguir, conforme o caso, uma 
punição exemplar. Mas o· principio 
ique orientou a autoridade superior 
foi certo. E' o que cumpre afirmar 

-=om coragem. 

• • • 
E qual é este principio? Que os 

~oni.un!stas como outros quaisquer 
'habitantes, não podem fazer uso 
~a palavra nos locais proibidos pe
la policia com fundamento em con-
~eniencias de ordem. Quanto ao 

,Largo da Carioca, estas convenien
~ eâo evidentes. Este Largo é 

(Conclue na 2.ª pâg.) 

Concentração Mariana 
Diocesana• em Juiz de 

-.Fórâ 
Em Juiz de Fora, .no dia 30 de 

!unho, realiza.r-.se-ã. uma Concem
tmção Mariana. D!Qcesana., sendo 
o programa· da · sessão magna. o 
llegulnte: 

a) - Abertura. 
b) - Saudação ao Sto. padre. 

Exmo. sr. BisPo e demais auto. 
Jidades. 

e> - Discurso do Dr" Plin!o 
e) _ Discurso do Dr. Plinio 

Corrôa •de -Oliveira, 
Hino Mocidade brilhante e 

sadia. 
Palavra do Diretor da Con.fedç

ração Nacional. 
Hino das serras ao Mar. 
Encerramento pelo _Exmo .. Sr. 

D Justino Santana, Bispo .Dwce
sa"no, seguindo-se a Procissão Eu .. 
carlstica. 

A sessão solene será em frent~ á 
Catedral. 

NOMERO 

CrS 
AVULSO 

p 

• 

, ~: . ~- . ~ - 1·· .. 
'. ,'< ' 

Diretor-Gerente : 
ANO XIX · 1 Dlret.or: 

Plinio Corrêa de . Ollveira 1 São Paulo, 26 ,fte l\liaio de 1946 1 Francisco Monteiro ~chado 1 NlJM. 728 

·. 

A origem da Salve Rainha I Maire Ca~rini será .. a primeira 
1 San ta n o r t e -a m e r+c a n H 

A VIRGEM NO TRONO COM SEU Fll..HO -,Tela de e'. Crivem 

Depois do Padre Nosso e da Ave 
Maria, não ha oração profunda e 
mais simples do que ·a Salve Rai
nha. Não ha, diz o Pe .. Malnos ·em 
toda a rlqulsslma · e befa .llt.eratura 
eclesiastica oração i:âo formosa 
como a Salve Rainha. o· Padre ~,;>s-· 
so é sublime porque é a oração co• 
mo a concebe Deus; a Ave Maria 
é bela e entusiasta porque é a ora
ção ou saudação do anjo; a talve 
Rainha, em que domina a nota 
terna e melancolica, a doce nostal
gia do Céu, é a oração do homem, 

ê o resumo de todas as vo~~s, .de 
todos os gritos de angustia que às 
miserias humanas dirigem _â Mãe· e 
advogada que o ceu lhe deu. 

Por meio ·dela, sempre que nos 
sentimos ·angustiados ;el~ prov~
çõ.es e amarguras da vida., recor
remos .ao trono celestial 'da Vir7 

Dados biograficos da grande Serva de Deus 
WASHINGTON (SIR) - A .Ma• 

dre Frances Cu.brinl, :Xavier, mun
dialmente famosa, falecida em 

J<'U.N0OU O INSTITUTO .UISSHJ• 
NARIO EM 1880 

Chicago, Illinois, há 28 a.nos, tor• Em 1874, Francesca foi para Co-
nar-se-á a primeira nórte-america• gogna, afim de cuidar de um orf.Í-
na canonizada pela Igreja Ca.toli- nato. Decorrido pouco tempo foi 
ca Romana.. novamente chamada a Lcidi pe}Q 

Sua can.onização constitue uni bispo, que lhe disse: "A sra. torna• 
grande acontecimento na historia se uma-irmã missio~aria. Não te-
da Igreja. Foram precisos seculos nho noticia de nenhum Instituto 
par:i, canonizar algumas das san- Missionaria Feminino. Funde um 
tas. da Igreja. Catolica, -. 3 00 anos .por StJa propria iniciativa". Una 
no caso de Sta, .Joana_ D' Are. Tão ·tanto S'Urp1·eendida, regressou a 
meticulosa é a Igreja diante da ca• 'Codogna, e após muita labuta -, 
nonização, que no caso de madre sim o fez. Em novembro de 1880 
Cabrini foram preenchidos 20 vo- ·era inaugurada a nova escola. ·.' 
lumes no exame de todos os deta"' . Grande numero de moças afluiu 
lhes de seus 57 anos de vida.' Era ' -ao estabelecimento: pensionistas, 
ela humilde, caridosa e cordata? orfãs, estudantes diurnas moçaii 
Mortificava-se e~ sacrificios pes- que aprenderam costura-·~ se ins~ 
soais? Quais foram suas boas ações? . truiram na fé cristã. Madre Cabrini 
Há alguem que levante ·alguma acu- · adoecia frequentemente a ponto dé 
sação ·contra ela·? Orações em ·seu , _.ter que guardar leito, mas quand 9 
nome-produziram resultados que a.s· · -;se restabelecida dedicava-se no.va• 
altas autoridades da Igreja cone!· ';:. ,.,mente ao trabaJho com grande dia• 
derammllagres? . .,, __ '.posição. Em junho •e 1881 à pe~ 

súa vida. responde "sim" a todas .. \ ··:-:quena tongregaçilo recebeu ~ DOLle 

estas perguntas. Maria Francesca ;de Irmus Missionarias do Sagrado 
Cabrlni, nasceu em s. Angelo Lo·; ·coração. 
digiano,, suburbi~ <l;e Lodi, .na.Lom .. ,_ 7 Em· 1888, depois de fundadas ou .. 
bardia, Italia, a 15 de julho. de: · ·'.,tra,s. ·escolas na Itália por madre 
1850, filha mais nova dentre' 13 ir- . '·:,Cabrini, o bispo de Pia:cenza come
mãos. Seu pa.i, Agostinho, conside.. . •içou a solicitar insistentemente que 
rado "un cr1st!anone" pos.suia: : }ela en:viasse freiras a Nova York 
um . trato de terra por ~le ·mesmo . ':i~e que fosse em pessoa aquela e.; ' ' -,' .~-'?! 
trabalhado.· Sua esposa, Stella, de·· ···:\dade, afim de zelar pelos ita.lo-
uma familia de Milão, era profun- :,americanos dos bairros mais 'Pobres 
da.mente pia - levantava-se mui- .da grande cidade. Sua resposta foi 
to cedo, orava durante uma hora; ·magnifica: "Nova York é pequena 
-ia a. missa; dedicando o restQ do demais para mim ••• " Mesmo todo 
dia em cudiar da c~ e dQs fllp,os. o mundo era demasiado pequeno 
Quanto. todos .se 11-cha'\Tjl,m ~o-: para· quem. _deseja· "percorrê~lo 
lhidos,. Óra~à por l'\1,.1µ!! ,utn~ hóra. todó!" Embora ·cÔnsidera:m~ 'i ,.pro-
. Francésca eresê~u:'s!)J>:.Íos cuida• postà '(Jom~ um é1µ!telo no ar re-
doe de ·suá irmã Rosa,. ci)iinze anos mol~ ~uidado~enté o asÍiunt~ :ne 
mais velha do que ela, :É( éí.,l.1e se tor- rec<fridito de seu ·pensamento,. por .. 
nou .._a segunda ·mãe· 'da · criança. quanto · a proposta pelo menos en-
Com a idade de: nove· :a.fios, Fran- cerrava um sabor 'rnlssionario. Sua 
cescà fez sua _primeira .comunhão, vida, então; estava. aparentemea--
sendo então adniitlda:-na Escola ln- te destinada a desenrolar-se, Jlio 
fantil de Maria~ Em :criança era entre.013,Pàr:04es !Ia China., com ... 
extremamente · acanhada. Porém, 
mais tarde,. dizia alegremente: 
"Quem acreditaria. i_s,so d·e mim?". 
"Chegou o dia em qué tive de abrir 
os olhos e ver tudo· a meu redor". 

Com a idade de. 11 anos, fez- vo• 
to de. virgindade, renovando-o sub
sequentemente até .aos 19 anos, 
quando, com a. . d.evida. permissão, 
fez esse voto parl!, "setnpre". 

Já tinha idade suticiente p~ra in
gressar no convento das Filhas do 
Sagrado Coração, em Arlune. Com• 

· pletou seus estudos em 1863 em 
Lodi onde obteve diploma de pro
fess~ra. não oh11tante sua.. saude 
abalada; que muito preocupott sua. 
ramllla. quan~o aos seus exames. 
Dois a.nos :inais tarde morrian;i.•lhe 
os pais, ·e Rosa . tornou-se uma 
verdadeira mãe para sua frágil ir
mã mais nova. As duas irmãs cui
davam regularmente dos doentes. 

(Conelue na 'l.ª ~) 

Falecimento do Car
dial Enrico Gasparri -

. VATICANO, 20 (R.) -
Faleceu esta manhã, com 
75 -anos de idade, o Car· 
dial lmrico Gasparri, -B.la
po de Veletri e Prefeito 
do Supremo Tribunal da 
Segnatura Apootollca. 

Na Arquidiocese do 
Rio · de Janeiro 

Ataques contra n Clero na Polónia 

· gem, tesouro ·inexgotavel de pro
teção e consolo, saudàndo-a prime,i
ramente com aquelas formosas in~ 
vocaçqes de "Rainha e Mãe de m.i
serlcor'dia, vida, doçura e esperan
ça nossa", que resumem os mot1-
vos pelos quais a ela recorremos 
com confiança filial e ilimitada, 
expondo-lhe . depois nossa triste 
condição de desterrados "neste 
vale de !agrimas", por onde cam!• 
nhainos dolorosamente· como ela 
tambem camlnhou, -pedindo-lhe, en
fim, que nos proteja com o dulcíssi
mo olh'ar de "seus olhos miseri.: 
cordlosos'' e que-depois de nossa pe
regrinação "nos mostre · a .Jesus", 
que é a·. resurreição e a vida .eter
na. 

Nessa ocasião, o governo italiano 
determinou que. todos, que haviam 
obtido diploma de ensino sob o do
minto austriaco, e revalidassem sob 
o italiano. Quatro meses mais tarde 
Francesca obtinha seu novo dlplo-
ma •. 

Em 1872, durante uma epide
mia de variola,· ··Francesca cuidou 
das vitimas até· contrair a molestia. 
Depois de restabelecida, o padre da 
freguezia pediu-lhe· que substituis
se o professor de Vldardo, que tora, 

Causou geral satisfação nos eir
cul0s ca.tolicos do Rio de Janeiro e . 
do Brasil a nomeação do Exmo. e 
Rvmo~ Mons. Rosalvo Costa Rego, · 
viga.nó geral do · Rio de Janeiro 
para. Bisp0 Auxilla.r. ·ao Eminentis-

1
·. simo cardeal ArcebÍsPo, o. Jaime 

de Barros camara, ...._ .A imprénsa éomunist.l pO!onesa 
ataca de'novo ao catolicismo • O 
diario polonês. Glos Ludu (A voz?, 
publica. um art!go. em ~ue exph• 
ca que ,:io_·terr1tonos. situados ª.º 
oeste dó Oder e do N1ssa os Admi
nistradores Aposto.licos toleram 
atividades anti-poJonezas dos sa• 
cerdotes. O diario exige que estes 
.sacerdotes sejam retirados imedia
tamente, e,declara que a respon
sabilidade de tais atividades é da 
]erarquia, · 

Acrescenta o Glos Ludu: ~·o 
,çzr.r,:z,;,z;r a,I··uou:i:?de u4'choal pro• 
cede com sabedoria e previsão ao 
desconhecer a concordata e ao 
negar-se a renovação das relações 
áiplomaticas com o Vaticano, que 
até agora, ao lado dos Estados 
fascistas :ião crê necessario reco• 
nheccr r' ~~,;~rno dà Republica 

Poloneza; Por· outro· lado; sabemos 
que a Santa. Sé mostra atenção 
e simpa~ia ao. ge:1eral . Anders. e 
organiza com a gente que o .cer
ca, manifestações anti . polonesas, 
Nestas condições o governo da 
unídade nacional tem· plena liber
dade de ação," 

Apesa·~ das •i:1vocações comu
nistas, -o . governo· de Varsovia · 
prefere eliminar as influencias· 
católicas pouco a pouco, e se 
abstem pelo momento de desatar 
uma luta a=-erta e brutal. Por essa 

.razllo, ;zs alltoridades de Varso• 
via, depois de refletir muito, permi
tiram ao CarcTiaJ Sapieha que rece
ba o barrete cardinalicio no Vati
cano, O mais impOctante todavia, 
é· que O governo está realiza,ndo 
gestões para ser reconhecido pela 
Santa Sé, 

Porem, essa ·oração adquire um 
relevo esp.eclal ao. ser cantada pelas 
multidões. Quando brota com emo
ção e· eiitusiasmo de muitos· lablos 
e corações reveste-se de umá. gran
deza ·e 'niagestade sobrenaturais. 

Esta admiravel prece cuja ori
gem remonta ao s.ecu10' X, encon
trou justa acolhida. na liturgia e 
na d,voção popu.lar; porem como 
acontece com-obras que recolhem o 
Sentimento intimo das multidões, SQ 

_(Conclue na· 1.• pag.J · 

· acometido de doença. ,4s . crianças 
adoravam-na, e a: professora per
maneceu três. anos nesse po11to. _, ____________ _ 

Na 4.a .página 

Pasb>ral · .do Exmo. 
Revmo. ·Sr. Bispo de 

Bragànça 

O novo Bispo Ãuxiliar ocupou 
durante longos anos o cargo de VL 
garfo Geral, . estando o seu nome 
indissoluvelmente ligado á histo
ria do · governo eclesiastico . e do 
inesquecivel C'a.rdea1 Leme, a quem 
serviu com inexcedivel ded~ · 
çã.G.. . 

Falecido o Cardeal Leme, o en
tão Mons. Rosalvo Costa Rego go.. 
vernou com. brilho a Arquidi~ese . 
na Qualidade de Viga.rio capitular. 

Nomeado -o novo Arceb~~po, D. 
Jaime de Barros Camara, Mons. 
Rosa.Ivo Costa. Reg<> f'li nova:me,nté 
nomeado Vigário Geral, e agora 
foi elevado .. a dignidade de Bispo 
Auxiliar. 

Foi nomear'n pro. Vigario Geral 
do Rio 'de Tàriefro ·,; Exmo. 'e 
Rvmo. Mons Franchro d,:i AE1$18 
ca.ruso. illllstre saoer.:iote cta. M• 
quidi<>cese. que vinha sendo afif 
aqui ·SeONta.rlo do~ •. 

I :; 
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FOMENTANDO ••• 
SAMBA E TRABALHO 

f Teve a maia ampla repercussão a. 
lmtrevwta do. sr. NegTão de Lim:i 
& respeito da impre:;siona.nte dimi
Jmlição da produção nacional. Co
mo é cio conhecimento publico o 
Jitular do trabalho atribuiu a :1uas 
causa.~ a re<.sr)Onsabilidade _pelo 

alarmante fenomeno: em primeiro 
lugar. a exagerada elevação dos 
salarios; depois, os sambas, ' que 
eostumam fazer a apologia da va
dfag-em. Para afastar esta ultima 
nausa, o Ministro · do Trabalho 
;pensa convocar ºº centros de fa. 
ib'ri0ação d0g <"ambas, para enoo. 
:tnendar-lh~ c1>.n,:ões em que o 
-tl'Dbrlho .~eja elogiado, em lugar 
c:w~ atuais. 

Tudo is~o dá muito o que pen- , , 
Bar. Ant::!;1 de mais nada nuncai 
seI:í d,-mais asffln:dar a importan. 
eh dn nrnl que repres< nta a queda 
dn JW'.'d u,•á-0 nacional. To<Íai; as 
pro\·idPncia.~ •npsmo as ma is en~r.' 
gl~o~. para cl<>ter a inflar.ão. serão 
pura e simp:e~,mente Df.'U'ralhadus1 

pr1<1 rn1<"d'.l ,ia p,·.c:1ução. Todns' e"..! 
F" :1,. ~"')•·<1., pn, nn<" o remt><lio 
f'I'' ; ,.fi .. ~r, p'l~ ... ,., .. _.riiy:I, ,. ~ iní1 l .. ·f 

Çà-U r,,..,r-,:,i_,-..•p prr·:'ÍS:'l'11'·nfr• no Càe·-
8el1VO}VJ.r:J:· ·--•n c''l nr.1.~·,,·fto. f)UJ"l', 

flbsorver o.; l'"ºff'O< ,1o, m 0 b,; rle· 
]laf?amento Mui~c n•rr. {'ntr~tnr'"il_ 
ao oue i,·to. por rev2' · r 11·n, pr,,: 
f\mna deficl<>ncia moral. "'.. no 
espirtto ·boemio d<'m0n<"tradu ;,,•la,s 
nossa~ classes trabalhadoras: l}(;r
l'JUe estão percebendo sa!ario~ mais 
eJ,.var:los deixam de compare<:>er ao 
servi"º· em Juµ·ar de aproveitar a 
oportuni,'.a<le que se lhf'.s oferece <1e 
mrlhorar o pn<1rãn de vida e fa?:er 
roa.-; e<-0nomias. Ao :.:ve,1 de tra
brolhnr mni"' P mr.lhor. estimulados 
pelos aum<'ntos de salar:os que 
lhes rlá a.t,\ algum s111Jerf!110 é 
p~i<:am<'nt-~ 'O contrrtrio o ('!11e se 
w•rlfiM. nois. nos•os Ol1"''·1.rio.s tf'n
c'em a ohter ap0nr1s o nl'r.e.,r-mrio á ' 
vlrta. e11tr.,~an,10.sp dep ,i,; á~ for
cas negativa0 eh \'M•tni:t Dü1nt.c 
õkso, são. de e5tranhar "~ ~ravis~i
:ll.Os desajusta.mentas r.101·~- •s. com 
(!TI<' oP r~frrir,+'>m todos nS dlR" OS 
assi.stentRs scci'lis? Com a p..rda 
r:lo s,•11<:n d<t •eriPdflde e da. rc~pon
~a bil1dafle tudo pode acontecer. 

E é aqui qu" entra o 1->amba. A 
'l.d,.,ia dn Ministro rio 'rrabalho _de 
.iiuerer utilizar o samb.a para fms 

. •morali7..adores. pode ser boa, mas, 
·.não adianta. ·Em primeiro lngar, as 
manifestações artisticu.s n:'ío são 
~"fiiveis de orientação oficial. Ar
te dirigida é wna "contr~dictio in 
e,iljPcto"; em tod'1. obra de artt' h_a 
um fundo lrredut.ivel de espont,.'1ne1. 

-.(!ade, Na arte, mais do que e'? 
f!Ualquer outra coL"ª· se pode d1-
!ter que "a boc'.'I, ral:i. da a.bund<tn-

. ela do eorncão". E. como a arte 
.llâo é apenas uma exprrs.•ão ln~i
-ndual, mas, tambem um fenomc. 
no social, pode-se dizer que tal 0 

'ím!PO social, tal a arte que . nd_e 
'-neeja. Aqui chegâtno, ao fun1o ~-' _ 
-C1Uestáo. que, segunth, n('s pare .. e, 
'9--Mtnistro não viu. O s'lmh:i. nn
!tes de ser a ca'\]!'l<t 0 ., aver.são ao 
, trabalho é a expr,.ssi'in de um es-
: tado de' espírito coletivo infcnso 

80 trabalho. E' verdaile oue. como , 
•. · ão O .,amba exE'rce . uma 
·~dade reflexa. porQu~ é l)C'ln 
1 .rpressão que os sentimentos al. 
'CMt(:tl.m plena eo11!'cl1mcl:t P ,com
}'teta vit,aliaadC>. Alem ilJSs-o. a r~
~~ão tom10, conta!!'.iant" os ,.~1:t1-

. mentl)S F.' por e,;ta.« duas rn~oes 
f. • mba deve ser eombat1do. <!Ue o sa , 11 i de 
"'ifa,. querer .C"Ue o 8a,nba e xe 
;~ar a vac1iagem P faca a apolo. 
'.,!ia do tmha.lho {, o11<'l'Pr n impo."· 
'.i!VPl 1)0rq11e o ·f'<1mb<:, {, pq~n

t'ialmente . ri. exnre."~'"' <'"let. va 
"' · . .:..~,r1n ne .,.~pirito colet 1v_o 
ae um ""'"" 1)(1 clPI ·'·t,oemlo , f11lPr,,r nn<' o i:mni -

d . ~ samba Ainda o11<' a le-~ !me· as ~}ez(IS ao t.l'nbnlho. o 
:.-ttmo. a ~trutura ela melodia. a 
:~cta mesm11, do oq.mba entra 
: ne sa.rt!'.'Wl. de nosso povo como 
\1ma 'pin~ que incita irresistiVl'l
ltnent'A> á ma,1raçarla e á malan
;llra gein. ÓS. · pow11< a.rnantRs do tra
!lalh,, r,;;.~ · eà:ntam SPml:>à«. · Mas, 

· 'PJt<• ~ p•tr<l.& tres= e sadias as 
., .. ,... ........... l 

A L • e1 do . 
Em uma das ultimas sessões da Assembléia 

Constituinte, o Revmo. Sr. Padre Arruda Cama· 
r.a discorreu sobre a Lei do InqÚilinato, e sus
tentou a tese de que se devel"ia permit.ir um í 
forte aumento nos alugueis presentemente co- ' 
brados. A atitude do,deputado pernambucano 
terá causado· surpresa ·a ·muitos c\wlicos. O se
nhorio, visto cm confronto com o inquilino, é o 
forte contra o fraco, o rico contra o pobre, o que 
ganha sem trabalhar, contra o uue trabalha e 
quase não ganha. Parece que a atitude da 
Igreja deveria ser ioda de proteção ao inquili
no. Como explicar, então, cue um deputado 
catolico, e precisamente um Sacerdote, vá to· 
mar atitude contraria, e defender o senhorio? 
Isto, que chocaria em Qualquer época. ainda não 
se torna muito mais chocante, dada a imensa. 
crise de habitação por f!Ue passamos? . . . / 

Se alutga.rmos bastante o quadro, teremos 
uma compreensão mais exata do problema. 
Consideremos uma grande cidade como S. Pau
lo, com suas doze centenas de milhares de ha-

, bitantes. O uue faz a cidade? Formulada a 
pergunta do angulo economico, a resposta seria 
á primeira vista: muita coisa. Uns estudam, 
outros descansam, outros se divertem. e outros 
ainda trabalham como artistas. empresarios. 
serviçais, para que as diversões funcionem; uns 
são advogados, médicos, engenheiros, outros se 
dedicam á compra e venda, á industria ou á la• 
voura. Uma pequena minoria não faz coisa ai· 
guma. Ou faz coisas de uma consistencia e uti
lidade muito duvidosa. De fato, porem, em 
qualquer sociedade hu·mana a multiplicidade de 
aspectos deste quadro se desfaz diante de uma 
analise mais atenta. De onde sai o dinheiro 
com que se pagam os advogados, médicos, enge· 
nheiros, professores, artistas, funciona.rios pu
blicos, etc? Em ultima analise, e tudo bem pe
sado, ou sai da agricultura (a fo11te de riqueza 
por excelencia), ou da industria, ou do comer
cio. E' com o dinheiro obtido em um destes 
três campos, ou nos três, uue a sociedade vive. 
'l'odas as outras fontes de lucro são secundarias, 
dispensaveis, meras "quantités negligeables" 
diante destas três principais fofltes da riqueza 
de um país, 

Ainda no campo meramente econonúco, pois, 
toda a sociedade humana pode ser c1;msiderada 
con;io um organismo em cue as mais variadas 
funções existem sempre em rela~ão; e para o 
serviço de certos pontos essenciais. Exemplifi
quemos com a vida rural. ' Numa fazenda de 
grandes dimensões, existe a escola, o botequim, 
a venda, pode existir a farmacia, o cinema, o 
club de foot-ball. Estas coisas, evidentemente, 
ocupam a atividade de muitos indivíduos que 
não são propriamente agricultores. Nem o por
teiro do elub, nem o professor prima.rio, nem ,o 
limJ)ador do cinema são agricultores. Mas suas 
ath·idades estão como que incorporadas econo
micamente á vida agrícola, da qual inteiramen
te dependt>m. Ora, numa grande zona rural, 
comJ)OSta de dive1·sas fazendas situadas em tor
no de alguma cidade, a cidade está para as fa· 
zendas considt>radas em seu conjunto, .como 
dentro de cada fazenda t>stá· o semi-vilarejo 
constituido pt>la juxtaposição da escola, do ci
nema, do club, e das casas de seus respectivos 
enearrt>gados. E' uma mera dependcncia ou 
função da vida agrícola. O mesmo se pode di
zer da industria. Em uma grande fabrica, ta)n· 
bem .pode haver como na grande fazenda, far• 
macia, escola, cinema, creche, etc. São ·mt>ras 
atividades subsidiarias da industria. Uma cida
de situada em uma zona de grande concentra-

' 

\ 

Inquilinato 
ção industrial, em algum destes horrendos quis
tos de aço que a siderurgia acumula, está para 
o parque industrial da vizinhança, como o vila
rejo está para a industria particular dentro da 
qual funciona. Uma ,cidade central é. em via 
de regra, um complemento necessario, para os 
grandes conjuntos industriais ou agrícolas. Ci
dades de tamanho proporcionado e vida huma
na, nos conjuntos dependentes do campo. In
fernos de fc.rro, vidro e poeira, nos conjuntos 
dependentes das fabricas. Mas, no fundo, toda 
a cidade é um mero complemento de um siste· 
ma economico, agricola, indust1·ial ou. comercial, 
qualquer. E tanto é isto cue, trincado este con
junto, a cidade decai. Se. por exemplo, tives
;.emos nova crise agricola, complicada com uma. 
crise industrial, São Paulo o aue seria? 

* * * 
Toda· cidade é, pois. um conjunto ne·cessario, 

em qualquer sistema economico. E gastar di
nheiro para que a cidade exista, é cooperar pa
ra que exista o conjunto economico de que a 
cidade se alimenta. 

Exemplifiquemos ainda com a fabrica e a 
fazenda. Suponhamos Que o industrial X, ou o 
fazendeiro Y não pode gastar dinheiro para. 
construir escola, fartilacia, cinema, club, e en• 
tretanto as proporções de sua fazenda ou indus- · 
tria reclamam absolutamente esta despesa. Cla
ro está, que a pessoa que construisse estes edi
fícios colaboraria tão legitimamente para o flo
rescimento da, fabrica ou fazenda, quanto se 
empregasse dinheiro para fornecer a X ou Y 
arados mecanicos, ou cabos de 'alta tensão. 

De onde se segue que, construir casas nas 
cidades que são elementos complementares da 
grande industria ou grande agricultura, eviden
temente é contribuir tão autenticaniente para 
a. vida economica, quanto comprando maquinas. 
Perguntamos ha pouco, o que seria S. Paulo, 
sem agricultura e industria. Seria o caso de 
perguntar tambem o que seria a agricultura, e 
principalissimamente a industria, se _São Paulo 
não existisse, se o Estado não tivesse capital. 
Ora, quem aplica dinheiro para construir esta 
cidade indispensavel ' ao agricultor ou indus
trial,. · evidentissimamente tem direito a uma 
parte proporcional, nos lucros gerais da agri
cultura ou da industria. Se isto não fosse as• 
sim, ninguem aplicaria dinheiro em predios, 
mas só em ações de fabricas, ~ a cidade não 
existiria. 

De onde se segue que a, situação do dono de 
predios é de todo em .todo identica á do dono 
de ações de uma empresa industrial ou agrícola 
qualquer. Isto é evidente. E é igualmente evi
dente que negai:, a legitimidade de um lucro pa
ra o homem que empresta sua casa alugando-a 
p. ex. a opera.rios de uma fabrica, é negar a le
gitimidade do lucro do homem que aluga uma 
maquina, ou que aplica dinheiro em uma in
dustria para que com este dinheiro se comprem 

·' maquinas e os industriais obtenham lucro, 
Em outros termos ainda, todo o regime da 

propriedade privada está ·empenhado no pro
blema. Negar que o lucro possa ser tirado da 
casa, é negar que possa ser tirado do capital, é 
sustentar que só é legitimo que o homem pos
sua o que é necessario ao seu uso pessoal. E' 
restringir a propriedade privada muito mais do 
que J,eão XIII permite. · 

E por aí nós compreendemos bem, que o ter
reno se presta muito, a qu~ se fáça ouvir a voz 
de um Sacerdote catolico. '. 

No proximo artigo, consideraremos a ques
tão em seu aspecto concreto. Sobretudo, em 
suas relações com a engrenagem sem entra
nhas, da inflação e dos lucros ,extraordinarios. 
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A CRISE DA TERRA SANTA 
(Conclusão da Qltima pâglna) 

na sua_atltude displicente por cau
sa das derrotas que os turcos so
friam nas fronteiras europeias da 
parte das nações catolicas. Aconse
lhado portanto pela França, sua 
aliada, se decidiu afinal rever sua 
propria posição a respeito da. ques
tão dos Santos Lugares. 

2, 15-16; Barozzi et Berchet, Rela
úoni degli stati europei lette al 
'sena~o dagli ambasciatorl venezia
ni nel secolo XVIII, vol. Turchia, 
Venezia, 1872, p. 182; Alberl, Le 
relazioni degli ambasciatori vencti 
al Senato, Serie III, vol III, Firen
ze, 1855, p. 269, 

44) ~olubovlch,_ I Frati :Minori 
nel prossP-sso dei· Luoghi Santi di 
Gerusalemme e i talsi tirmani pos
seduti da~ greco•elleni, Firenze, 
1921. · 

1. H; Guarma.ni, Gll Italia.nl ln ~. 
S. Bologna 1872, p, 26.: 

51) Baldi, La question ... en gé
néral, p •. 40 e seg, 

52) Palmieri, Dositeo, Pa.trlaréa 
greco di Gerusàlemme (1641-1707) 
Firenze, 19G9, e. III, p. 28; Hant
mer, QP, e, :v:ol. XI. l, 66. p._ ,375 
e 425. 

63) I>iaz, Lucerna. Hierósolimita.• 
na., Typis de Comitibus, ;1'117, p. 
305-306. 

54) De Te.st,i., op, e. vol., III,. 
p. I, p. 318-19;_ Baldi, ~p. ~.1 p. 
47 seg._ 
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qualquer coisa como a Praça A.ntlk 
nio Prado, ou a Pça...Toão Mendes~ 
em São Paulo. Ou talvez, como a 
propria Praça do Patriarca. Esco• 
lher o momento em que o o tran
sito chegou ~-seu auge e a con• 
fusão de veículos e pedestres na 
praça é quasi inextneavei, para 
fazer um comício em que se prega. 
a extinção de tudo quanto ha. de 
mais fundá.Inental e santo no. Bra
sil ,e esperar que dní nã.o proce• 
dam disturbios além de desamres 
de transito de toda ordem, ê sim., 
plesmente ridículo. A policia fez 
·bem, portanto, em negar autoriza.,. 
ção para que o comício se realizasse 
naquele local. Os infratores da or-
dem poUclaJ. deveriam, pois ser pu. 
nidos logo que dCl30bedecessem ao 
qu4;1 se lhes ordenou. Do contrario. 
o Brasil' se trnntorma.râ em · u-ina 
Babel para, o que não lhe faltam 
allâs propensões, ~ momento µre, 
sente. 

Se, pois, as autoridades subalte~ 
nas agiram na execução , desta: âi
retriz geral, de modo excessivo, 6 
preciso salvar o prlncipfo, e reco.. 
nhecer que e msimesma a. diretrl.2 
é legi~a.: · 

~ ~ !" 

Afinal, do que se queixam · os 
comunistas? Do tratamento que re-i 

ceberam? Que outras correntes da 
opinião se queixem, compreende-'se. 
Mas eles? Que tra.tamento teriam os 
que em· Moscou quizessem fazer um 
comicio ant1-com'1llista? Pensem 
nisto, e depois digam se lhes U8iste 
direito a qualquer recla.Illaçã.Q. 

• • • 
Ninguem ignora. que a. Suissa. é, 

de todos os paises do mundo, o 
mais pacifico, neutro, liberal. Po-. 
de servir de modelo a todos os libe
rais do Brasil. Pois os liberai, 
suissos, mais perspicazes do que 
tantos dos que entre nos nutrem, 
ilusões sobre a URSS, acabam de 
dar um belo exemplo d ecora.gem e 
de lealdade a respeito do comuni&< 
mo. O governo suisso, todo ele· 
um relatorio oficial, em que afil'• 
constituído de liberai!!, publicou 
ma que "apesar da -dlsso1t1ção do 
Comlntern e da ' III Internacional 
em 1943 continuou tendo liga.çGes 
no estrangeiro", 
' Vejamos á. luz deste fato receri
tiss!mo, o que aconteceu no Largo 
da Carioca. Repetimos: se houve 
excessos, devem ser .punidos. Maa 
os maiores criminows que esta
vam no Largo da carioca não fo• 
ram os que talvez tenham cometido 
a grave falta. de atirar sem moti• 
vo, Jlorem os que para. ali se .di• 
rigiram, contra a ordem das auto-1 
ridades brasileiras, a serviço de 
potencia estrangeira, para traba,o 
lhar por um governo que farâ do 
Brasil uma colODia. Esta a pura 
:!arda.de. . . ~ 

:A. França dâ provas de que o ca
tolicismo continua vivaz em , seu 
povo •. Haja vista a noticia da gran .. 
de peregrina.cão de· estudantes · · :i,; 
Nossa Senhora. de Chartres, teitQ. 
pelos universitarios de Par.is. Se<o 
rão a.os milhares os peregrinos, que 
farão a vasta caminhada a. pé, ates~ 
tando com esta. expiaA;ã.o sua. hu, 
mildade cristã, e com este objetl-t 
vo de viagem, sua devoção marla«1 
na. 

Çoisas ~ .enchem a. alma., . 

.• ~· . 
:A.érescentam as noticias, que 

numerosôs estudantes cismat1eos e 
protestantes, se juntarão neste ato 
de ple(lade, a seus colegas ~oli· 
cos.--

Eni tese, é bom. Na pra.ti~. é_ 
perigoso, e atê perigoslssimo, Vi• 
vemos em uma. época de tremendá 
confusão de ideias e principios, To. 
dos os adversarias do Catolicismo 
estão empenha.dos em confundir 
tanto quanto possivel OS eampoa. E 

Constituiu-sé um tribunal espe· 
eia! e foram examinados sEA·ena
mente os documentos apresentados 
pelas duas partes. A conclusão des
se exam·e foi um "!irman" publi
cado em 1690, pelo qual os Fran
ciscanos toram declarados iegitimos 
proprietarlos dos Sa~tuartos .e 
foram restituídos a seus antigos · 
direitos (64). 

45) Golubovlch, ibid, p. 105 sgs. 
46) Verniero, Cronache clt. III, 

p. 285 e ss. 
47) Borê, La question des Liemc: 

Salnts, Paris, 1860, p. 25, , : 

lançar o mundo no fnterconfesslo•· · l nalismo. lsto posto atitudes eo-DR .. D URVAL PRADO mo esta s6 podem dar origem - ·á 
M1IDICO OCÚLISTA tendencias e interpretações uiã,s •. -

Rua Senador Paulo Egtclio, li Tanto mais quanto serl2. expll.-

i 
43) Vandal, Les voages du Mar- 1 
~ NomUlA 2 "· Pariai uoo, P- i 

48) Golubovich, I Frati Minori, 
cit. p. 191 sg, , 

49) Vernlero, Crona.che, III, p. 
330121. ' . 

~). Ha}1ime;r, ~ ... ~- :rs>l.. .~ 

• i.º and. • Salas ilZ • J3 _ k 1· cavei que um o,f. alguns não _ca,,: 

1 
( · · · fi.-' · · tollcos, eni vias de êónversão, · to- . 
Esq. da Rua .José BonJ.ç:o). :massern està a.tttUde; Mas ,..._u1:1··-. 

eoz.a.: 14.30 às l'l,30 horas. - grande grupo? Esta.rã t<Xlo ci gran-·, ·· 
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1 venla~e sollre o comunismo 

Pe. Primo N. da Mota Vieira 
O Liberalismo eeonomico com a 
~ sistematica. opressão a classe 
trabalhadora., vendo no operario 
,-Penas o individuo e não a :pessoa 
Jaumana, adotando o regime da 
livre concorrencia e encarando 
•penas a. mão de obra, a eficien,
<8ia produtiva. do proletario, colo
toou na face da terra a. posição de 
ram problema doloroso - ~ ques
,lão S!)Cia.L 

DoÍ!I sµ;;te;ml!,S antinómicos Tie
~ li-O .encontro do enigma pa.t"a. 
jlolução 0J;)Qrtupa.: a. coITent~ cato
lica. e a. coIT8Ilte comunista. 

Leão XIII reconheceu a .situa
!lâ,o tragica. do operario no seculo 
iJ.9: "Em todo o caso nós estaJn<lAI 
;Jtersuadidos e todos concordam 
a.isto, que é necessario, com me
Cid~ pront~ e eficaz.as, vir em 
auxfüo qos. l\omens de classes in
ll;~riQ11!s. !l,j:enqenqo a. q'Qe ele.s es-

·.tã.o p~l:a, :m11,ior ,parte numa ime
~i4a, -~1t1,1~ção çl~ inCortuniQ e de 
;lllliseriª'"· :R• Nov. 

o .Comunl;,mo'. tinha ante .os 
•1:iios a perspectlvit do individua
llsmo liberal, que s6 favorecia o 
~pitaj.i~o reinante. Desloca-.sc 
entli~ ~ara, o e:,ctrema oposto e 
.iucr que. os pratos da banala, (da 
-~la,.nça da justiça, como pensam), 
tomem o sentido -inverso, com a 
ltUperiorldade absoluta do traba
lho sobre o· capitál do empregado 
IIObre o empregador, do operaria 
eobre o patrão. Tenciona criar 
•ma. · nova era, nos destinos da 
l!oclologia. Quer a ditadura do 
i,roletar!ado, em revanche á dit.,,,
tura do capital!smo. Pretende es
tabe_lecer na terra o paraíso da 
felicidade semelhante ao primei
ro Eden;' que- precedeu a nossa 
11ueda de origem. Neste jardim 
encantado haveria frutos magicos 
J)ara todos os pa-Jadares dos ho-
11'1.ens. Sorri aos olhares incautos 
·das classe,; oprimida,; a estontean
te mir~gem bolchevista. Vai res
taurar tudo, Mas â luz f::\l~a do 
!naterial!ic;mo cconomico. Não en
,::erga, COlllO adverte L<'ão X III, 
:na crise social mais que o sinto
rna economico. Entretanto, a ques
tão social é antes uma questão 
fundo, uma quostão religiosa. Ró 
moral, e toda questão moral é no 
1, luz <la verdadeira relii::iãn é que 
«i problema encontra os dados cer· 
tos para uma soluc:ão eficaz. So-

mente a Sociologia Catolica pos
sui a chave do enigma. 

O Comunismo, na sua ingen!ta 
miopia quer tudo resolver com um, 
fator apenas: o fator economico. 
A produção dos bens materiais e 
a sua farta e· equanirne distribui
ção ha de trazer aos homens o 
Parai:r.o terrestre. Basta pa,ra os 
indivíduos a prospel'idade econo
mica. Afinal a filosofia do Co
m unismo é visceralmente mate
rialista: tudo se resolve na ma
teria. '!'odas as realidades são 
apenas modalidades da ma.teria, 
na evolução do materialismo qia
letico. "Tal doutrina, escreve Pio 
XI, ensina não existir senão uma 
unica. realidade a ma.teria, com as 
suas forças cegas, a qual por evo
lução se torna planta, animal, ho
mem. 'l:am bem a sociedade hu-

i mana não é senão aparencla e 
forma da mataria, que por igual 
maneira, evolv~, e por necessida
de inevitavcl tende nuin perpetuo 
conflito de forças, para a sintcse 
final - uma sociedade sem elas• 
ses (Div. Red.) O ideal a atin
gir-se é o governo da massa ope
raria, a ditadura da classe tra
balhadora. Mas, antes, de chegar a 
esse suspirado termo, é necessario 
admitil·-se uma etapa interme
diaria - a soberania do Estado, 
que se personifica em um homem 
ou num grupo de homens. Prati
camente. onde penetra o comunis
mo,. o Estado se consubstancia 
nmn homem-providencia a gran
de prepotente ou ditador. Na 
Russia avulta a figura de ferro 
de Stalin. Em vez do capitalismo 
de muitos como na economia li
beral, t; o capitalismo do Estado 
~bsorvcnte. E todo <T sonho do 
Estado é a produção ecoonmlca, a 
qual deve submeter-se o trabalha
dor. Ha de chegar um · clia a au
rora do prolctarlo, quando os ho
mens do trabalho pontificarão 
nos destinos da humanidade. Isto 
'"' C>fctuarú lentamente, pe>la cvo
Juc:fw do rnaterialism<;> dialelico. 
Os homens com tudo, podem 
apressar este advento fdiz, e o fa
riio pela lula de classes. 11rovo
cando-se então a Juta entre o ca
pital e o trabalho. E' o metodo 
ele implanla<;ã.o comunista. 

, (Continua) 
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CATOLICOS E. COMUNISTAS 

Dois ilustres Prelados de S, 
Paulo como pastores atentos e 
vigilantes ante o perigo que vai 
correndo o rebanho espiritual 
na hora grave que vamos atra
vessando, sentiram a necessi
dade de um brado de alarme de 
Pastor denuncianC:.o o lobo. O 

DUAS 
PASTORAIS 

disciplina, mesmo ern matetja w. 
ordem comum, e muito mencE; 

· em materla politico-partidarla. 
Qllantos exemplos de indis· 

. ciplina religiosa. do desobedien
cia em -coisas minimas; de unica 
utilidade deles, no que se refere 
á defesa da familia, pfl.ra não 
citarmos outros? 

Lobo vermelho que vestiu peles de ovelha da cie
mocracia e até da religião. Tornou-se todo man
so e çheio de amores pelo bem do povo e os inte
resses das massas prolctarias. Fez-se o defen~or 
das liberdades democraticas, e hoje fala tanta 
coisa bonita de fazer a gente derrubar o queixo! 
Os Pastores são dois ilustres Bispos da Provincia 
cclesiastica paulista:. D. José Mauricio da Roçhl!
e n. Idilio Soares, DD. Bispos de Bragança e do 
fl mtos respectivamente. O lobo todos os meus 
leitores o conhecem de sobra: o Comunismo. Dois 
Bispos e duas pastorais contra o comunismo ateu 
ós vermelhos do Sr. Prestes hip9critamente de· 
1·am agora para disfarçar o odio á Igreja e á Re· 
Hn-ião coisa pasica e fundamental do si&tema 
1n"arxista-leninista de que são ar~utos. Sorriem 
aos cntolicos, extendem-lhes a mão, falam cm 
cooperação no. terreno economico· e pacifico p_ara 
o bem do povo, em união nacional e outras COlllas 
belas e sedutoras. . 

Não ha, portanto, muito a e., 
perar das advertencias que se lhes façam no caso", 

Sim, tem; mil razões o Exmo. Sr. Bispo (k, 
:aragança, nosso:;, catolicos não primam pela dis-· 
cipUna, &obretudo no terreno grave da politica., 
onae já nos comprometeram tau.tas vezes com 
um liberalismo: perigoso e desastrado em :face dos 
inimigos da Igreja. 

Pois não 'contaram candidatos comunista, 
. cem o voto i,n~onciente de não poucos catolico:r 

nas ultimas eleições? Mereciam uma s~ria m& 
ditação as ad-V,ertencias o os fatos é'a Pastora/ 
tã.o oportuna do Sr. D. José Maurício. 

A PAf;;TORAL DO SR. BISPO DE SANTOS 

Santos adquiriu a triste fama de Cidade Co 
munista ou Pequena J.\,Joscou á beira-mar. Purr 
ilusão e fogo fatuo da propaganda vermelha sem. 
pre atrevida e mentirosa. Graças a· Deus o bon1 
povQ da terra cl.e :araz Cubas não está represen
tado nos gritl:l<;lores de Prestes e nos votantes do 

A mulher cristã 
"G1•<>na sobre graça' Je'~liallldUelli.eFr·reitas Guimarães Ablas .,1· 

......., .,, secando; se a indigencia e á ve. 

· Houve tempo em que os vermelhos entro nós 
tentaram iludir o povo dizenc:Jol abcr~amente: 
"catolicismo e comµnismo não siio contrarios, e:l'· 
tendemos nossa mão aos catolicos" e o Sr, Pres
tes se orgulhava na tribuna e na imprensa de 
sc\1s melhores amigos catolicos . . . os catolicos 
inteligentes e adiantados... Naturalmente que
ria passar o diploma de imbecis e retrogradas, a 
todos os que nunca lhe sorrimos. Pois bem, uma 
pastoral de um Bispo· brasileiro, a nós os que te• 
mos o senso catolico rrão obliterado, e aos que 
não· cortejamos ídolos literarios ou filosoficos, 
deve ter muito mais valor,.e merece lida, acata· 
da e meditada seriamente nesta hora grave· que 
atravessamos. 

· · celeberrimo e gorado Fijuza. O que s~- pii,&sou n~ 
eleições de 2 óe dezembro em: Santos e qµe im
pressionou a tanta gente na(ia mais foi que uma 
lição cie disciplina e Qrga,nização que os comu
nistas souberam dar· a todos os partidos políticos 
e tambem aos catolicos. Enquanto os vermelhos 
se organizaram, os politicos se dividiram· e sub
dividiram. Estamos bem informados de que mais 
de cinquenta por cento <;los votos dados ao 
"lfato", em Santos, foram votos de gente sectuzi
d.a e arrastada quase inconcientemente e num~ 
pi·opaganda tão bem .organi~ada, e de tal modc
pratica e sedutor!!,; que . desnorteou a todos 01 
partic:Jos e arrastou a. massa ignorante. e que na, 
sabe pensar em tempo de política e· de crise. 
Santos porem não é uma cidade comunista. l 
pastoral ·do sr. D. Idilio é -um esoiareclmento ( 
um aviso; uma lumino~a e bem elaborada sínte se dÓ quanto é mister conhécer sobre a doutrini 
marxista. Em quatro partes e. em quatorze pa
ginas S. Excia. como homem pratico e com ad
miravel senso da realidade;- sem se perder em 
considerações puramente especulativas, vai á 
,st1bstancia do problema. O comunisiµo é anti
religioso - O comunismo é um fator de imora
lidade - O comunismo é antipatriotico - e fi
nalmente é um sistema escravizador do homem. 
Quatro pontos essenciais e esclarecedores. Com 
isto, numa síntese admiravel, o Sr. .Bispo de 
Santos fez uma· pastoral no legitimo sentido da 

te,nta. .e clleiji. de PUdOl'" - asim O lhice dando amparo, ou ainda, se 
afirma cetegoricamentc a Sagrada 
Escritura, .. no ·Eclesiastico, cap. na desventura chorando com quem 
X.XV( -verHicÍilo 19. . sofre.·· 

com efeito. nada ha de m~1s Ninguem, por certo, que tenha 
belo, ·mais admiravel e bemfazeJ~, uma <'lementar noção de historia, 
do que- a mulher recatada e car1. desconhece até que ponto chegou 
dosa, modesta e capaz de heroicos o aviltmnento ela mulher no pa-
de::;prendimentoa. E' uma verda- e:anismo. Sem di1;11ida-de, crerav!-
dcira fonte de gra,:as, pois, 5ua do- zs<la. foi ela convertida em mero 
ce e éon8 timte inf1w:m.cla para o instrumento de razeres ig-nobeis, 
bem, santj'flca11do-a, eleva . 1guaL f'('J1do. quando muito. considerada 
mente os que dela se avizmham. um movel mais ou menos precioso 
Di?.ia Elisabeth Le~eur. esea mu- da casa. que o marido podia ven-
lher extTaordina,ria, que: uma al- de•· ou dispor á vontade . 
ma que s~ eleva .,.,.. ~leva. o _mundo_. ,Juntamente com a crianGa, foi 
De que tesauros nao o.ispoe a ~1- vit.ima dos tratos mais crueis, da 
lha .. a innã, a esposa ou mãe, cuJO mais r<'vo1tante tirania Os pro. 
ideà.l . consiste. em orientar e> trans- nrios filosofos daquele t~mpo não 
formar 0s corações para Deus, e · J,e~itavam. em nome da ciencia, 
oú<" üa.ra . i:eallza-lo não mede sa- em dc>clarar o aborto e o infant!-
crificios':' cidio remec1il,s que a saude publi-

t e,~ tinha o ctirdto de exii:rir. A fa-
Naturalmente intuitiva. encon ra milia achava_se rebaixada. desco-

a. mul!,er maior fa.cilidl_l-(ie em se nheccndo-se a elevação moral que 
erguer ll,OS pincaros da fe, ao m~- carate;·iza os noss<Y.i lares cristãos. 
mo tempo (!Ue sua natureza sen~i- A pnlig-~mia e o c1ivorrio. pr<_>fana-
vel· e delicada a inclina, com mis-
teriosa força. aos abif.>mos da ctor vam o ca~amento. d('Phonravam a 
e da fráque~a humana, fazendo-a c>.sposa e a mãe. Tc>sus Cri~to rom_ 
advinhã.r Jhes a, profundeza. pres- peu l'ssas abjetas e pesadas algc-
.,~~. t.ir-lhes 05 apelos. eorrespo:1- mas. poz t<-rmo a es~t' cativeiro 

~,. brut.al. revelan<lo ao mundo filie o 
i'er-lhe~ com meiguice, a.bnega.çao s"r h11mano foi feito á imagC"m e 
e amor·· semclhanGa ,1c neus. possuindo por 

Quando vet'dadeirnmente crlst.ã, Íf,s-0 umrt personalidade natural, 
i::lescortina largos horizontes que. ª ind..,pendente das modalic1ades ex-

- f:::i.:iem esquecer ·o,; incontaveis m. ternas. e merecendo pelo. seu alto 
te~es mesquinhos, as inumera:s valor moral e ~ocial o resneito e a 
prcocupaçõe" vulgares, pn.ra. pntre- corn,irlerarifo de todos. A Ele. pois, 
!"ar-se int:4l\ramçnte ao bem mate- e á sua Jl(reia. deve o sexo f P11;i-
rlal e -"('lbret.udo c:spiritu'.11 _do pro_ nino a pronria libertação. a d1g_ 
,,-i,no Sim ~ mulher cri:stã é. in- nida<lf' que lhP serve de aur<'pla. e 
t>ontestavPlmente. uma benc:ão de s<'m<'nt(' a. civili7.RC~ cristã uorle,:4 
DMJS. um:ei. ITT:R<'a por F,Je ('oncccti- r 0 nservar "'""s d1rdt0s n~turn 1s 
do á humllnicJ:1 ' 1e ,0fi-ct1ora. é nrn r1if'. r.oprulcados n<'h barba,-;,, na-
ação. embora obscura. ui~rapa.<;sa irã. lhe foram ,·e.«tlt.nidos nelo Re-
em fecundidade os· mais brilhantl:' Mntnr na humanirlarle. com o prc-
feitAs politicos. as maiores reali- cn nP Reu sang1.1e, 
Z8CnPe materiais. . Explica_se pnrfeit.'l.mentc, pcr,-

Reypeitawe1 principalment.e Pf'\? tanto, que os inimigos do Catoll-
pudnr. que constftue o seu mais cismo, empenhando-se em afaeta-
i,reciooa a.domo. é ela capaz de l la. o mais possível. dos pr!ncip!os 
~Ofmll-r, ~ liiUa. constante divinos. CJUe lhEl val1m1.1T1 o roor. 
deçllcac;:ff,~. tgclil, '1Wa sMiecl~e.· E f!1.lin,ento moral. procurem ~ervir-
nã.o ·511,~moi; cmde ~ ~11a.4, ~u~lim~: se, dela como M p,oqerosa arma 
- se lnelfnari:11. com ternura "º- l anti-cristã. yisam. antes de mais 
bre os 1:>erc;:0s, ou se de joelhos. a nada de~titui-la desse recato. des_ 
rezar, arit,e os oltares; se na. esco- sa modestia e corre<:ão (file a. um 
oa. 011 se aos enfermos as la.grlmas tempo a enaltecem e defef\-:'e~ 

·1a, á infancia. e a.os~ devota- pai ~ modas indecentes, que s0' 

PASTOltAL DOS tATOS 

D. José Maurício da Rocha deu-nos um im· ,. 
pressionante documento do que é e do que faz, 
e pode fazer o comunismo entre nós. Ha na sua 
pastoral esclarecimentos e ·advertencias muito 
graves. Exemplos impressionantes. Poderíamos 
chama-la a Pastoral dos fatos. S. Excta. tirou as 
conclusões de fatos. A pastoral de D. Idilio po
deríamos chama-la a dos principios c das hJéias. 
Uma completa a outra. O sr. Bispo de Br;1gan
c;a, r.-pós haver pi:ovado com o irrespondível ar
gumento .contra o qual não ha argumento: fatos 
conclue assim: 

"Diante de tudo isso, que havemos de fazer, 
irmãos e filh0s muito amados? 

Por j.sso que Deus não nos dispensa do em 
prego dÕs meios humanos, antes quer que os em
preguemos d1widamente. sem esquecimento dos 
divinos, havemos de empenhar-n<\ls por que, nas 
proximas <'leic;ões estaduais não suceda o mesmo 
que suredeu nas 'fedNais, que ofereceram ao 
m:undo cristão e civilizado o ,càntristac~or espe-. 
taculo ele criminosos de crime comum passarem 
do carcere para curules senatoriais da nossa 
Patria. · · 

.,.palavra, - llma palavra de Pastor advertindo e 
instruindo o rebanho. . Desejaria que não só os 
Diocesanos de santos mas que todo o Brasil lesse 
este documento a um tempo muito claro. bem 
popular, e contendo o que de essencial é preciso 
que qualquer catolico saiba sobre a doutrina 
marxista. 

Infelizmente, os catolicos não primam pela 

Precisamos não de estereis discussões soeio
logicas em torno de Marx e Lenine~ nia.s de uma 
luz i:;obre os princípios, um.a palavra clara sobre 
os fatos. E' o que nos deram os dois Prelados 
paulistas , nas duas Dreciosas e oportunas pas,
torais. 

* O D S. 

as :1parencias originais e as cores 
1 fascinantes, procuram disfarçar Os 

propositos mabãos e a influencia 
curruptora. Infelizmen~c, não pou
cas são as íilhas cte Eva que se 
deixam enganar por e,;,se8 estrata
gemas infernais, e que para serem 
"elegantes". andarem "na moda". 
etc., aqrem mão de seu puctor e 
de sua· dü;tinção pl'$Soal, num ·ges. 
to i11{\1litamentc · mais Iamentavel 
que o de Esaú. Qll.E! por um prQ-t-0 
de Jentllh11~ ve11cleU O$ proprlo~ cµ
re itoi; ~e prínwgeniturfi ... ·As mo, 
das ma.i,, anti-es~t1c11s. m~ls ex. 
quisitas e atrevidas, conseguem, não 
raro, priva-las da noção do ridi
culo. senão do justo conceito que 
-,,.. d mesmas. deveriam ter. En. 
. ., .. " ·1tc, para liV"2.-la. '1essa pel'Í• 

ASCANIO BRANDX'O 
gosa msiez de espirita, que tantas 
ve1.es a retem cativa de mil !Utili
dades, não ha como acender no ge. 
neroso coração feminino a cl1ama 
ardcn.te e pura do incomparavel 
iôeal cristão. A . mulher não pode, 
em absolut.o, viver apenas para se 
vestir. aparecfr e agradar Os oiha
rcs; não pode ser feliz votando_se 
unica e exélusivarnente aos cuida
dos mate1·ia!s da vlqa. 11em pt>rma. 
n<-cendó alheia á..<; nobres a,.~pira
r·ôe!'. an conhecimento ealuta.r da 
Vi>r".lad~. al'I bem. c-ilmum l' a1>s !11-
terPo~P" r"lÜ!I cl'l hum::inidade. 
Atrofiada a sua inteliszencia. pelo 
c1c .. caso dqs oonhrcimet~tos qUI" a 
t'levariilm, tt1mlln<lo-a. mais )Y'rfeL 
ta· e utH, e"t.reit.'l-«c~lhe tambem ó 
coração; e ela. virá & eer, na D1f!-

lhO!' das líipoteses,. 'l1ma cr.latara 
mediocre, suma.men:t,e· enfadonha, e 
na pior: - a hedionõa personffl. 
cação do egoismo e da. :frivolidade. 

Cita.remos aJgwnàs palavras cil 
S. S. Pio XlI, dirigidas a milba
res de sénhoras e senhoritas de· Â, 
e. F.. em 1940: - "Iwuve teln· 
po, ta.Iv~z, cm q.ue. a. a.tf.vida-de 

• !i,PQStoUca da mulher podia limi. · 
tar-se á saJ.mguarda, e manuten
ção d.a vida cristã oo lar. Já. n4o 
é a.siim n0s nossos ~- BQje 1t, 
vida fa.m.Wa.r ..atre ~ e 
imedia~ 11 ~tJuencla de 
meio -.-:ll!J .-. qtM>-. ~olvo. 
Desta ambiencia social depende. em 

.(Ca~ -M--4.-'-*'t 
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.. Carta 

urdenando 
Pastora~

1
Fed eraçao Mariana Feminina 

preces em favor do Brasil : p:o:e:r:nd~: SAd:ci::: 

Dom José Mauricio -da Rocha, por Gr&~ 
de Deus e da Santa Sé, Bispo de Bragançar 

Ao Nosso Muito Reverendo Clero, etc. 

( Conclusão ) 

Precisamos de que !)eus livre o Brasil do comunismo, do nazis· 
1no e de se:us simpatizantes. 

Precisamos de que a Assembléia Constitµinte dê ao Brasil uma 
Constituição cristã ada-ptada ás suas necessidades e ás suas glorio-,. 
sas tradições catolicas. 

Concedeu-nos Deus a mercê de ser o novo Presidente da Repu
olica filho da Igreja e a ela devotado, sendo igualmente catolicos, 
em -sua quase totalidade, os novos representantes da Nação, alem de 
terem assumido compromisso formal de defender o programa pro
posto pela Liga Eleitoral Catolica. Precisamos ainda de que os fu
turos, dirigentes dos Estados e dos Municípios sejam todos de .igual 
feitio. 

Serão graças de eleição, que concederá o ccu ao Brasil, as quais 
alcançaremos pedindo-as a Deus e fazendo penitencia. 

Assim como ha varios generos de oração, assim tambem os ha 
de penitencia. · 

Pratica-se a penitencia, jej-q.ando, guardando a.bstinencia de 
carne, ciando esmola e; de modo especial, confessando os proprios 
pecados n0' santo tribunal da penit.~ncia, a que podem ser acres
centadas outras mortificações particµlàl'es do genio, dos gostos, etc. 

Conquanto o Santo Padre, - o 9t~ê oficialmente aqui vos comu
nicamos -, tenha dispensado, em vi'tiiude de perdurarem as difi
culdades de durante a guerra, na lei do jejum e da abstinencia. de 
carne, até ulterior deliberação, fixamlo apenas dois dias de jejum 
com abstinencia durante o ano - quarta-feira C:e cinzas e a sexta
feira santa - devemos compensar essa dispensa com· esmolas· e 
outras obras pias, devendo, ainda, consoante nossas necessidades, 
praticar penitencia., em reparação de nossos peca.dos. 

Quem não quiser usar da dispensa, poderá jejuar, se assim lhe 
apro~ver, em to~os· os dias da quai;~~ma, que é tempo ·proprio de 
especial penitencia. · 

Diante das graves necessidades do'·Brasil, recomendamo-vos, Ir• 
mãos e filhos muito amados, oração 'e penitencia, quer em parti-
eula.r, quer coletivamente. --

Como penitencia coletiva, podem sér feitas romarias aos conhe
cidos e queridos Santuarios do Estado. como o nosso do Senhor Bom 
Jesus dos. Perdões e o queridíssimo da Rainha do Brasil Nossa Se-
tlhora Apa.re~ida. ·- - · · . ' · 

Para as orações em comum, que ·têm merito especial, manda.mos 
·que, em todas as igrejas e capelas ~ o privilegio da Santa Reser
va, seja feita., uma vez por mês, conforme a pauta oficialmente or
f:anizada, a exposição solene do ss .. fSacra.mento, com 'O exercicio 
1la Hora Santa, independente de igtÍal pratica na primeira sexta-
Jeira do mês. f '.; 

Assim, não haverá dia em que à Diocese deixe de estar prostra
da diante do Coração Eucaristico deiJesus Cristo. paciente e de mui
ta misericordia, adorando-O, rendeI}do-Lhe graças, rogando a Deus 
por Sua divina mediação, e praticari.'do atos de reparação. 

Comemorando-se no dia 1.0 de outubro deste ano_ o 75.0 ani· 
:versa.;io da fundação da providencial devoção do . ApostolaC:o da 
o:r:açao do Sagrado Coração de Jesus na historica. cidade de Itú, ou 
~Ja a solenidade de seu jubileu diamantino, nossa cruzada de ora
~es.,pelo Brasil C::eve ser aumentada com dar cada paroquia da Dio
cese singular brilhantismo ·á referida comemoração. · ·- · · ·· 

Para isso recomendamos, secundando os desejos do venerando 
Diretor Arquidiocesa.no do Apostolado, o querido Pe. José Visconti 
seja intensificada a fundação de centros e sub-centros do Aposto-' 
lado na Diocese. 

Os homens não podem nem devem ser excluidos de tão salutar 
devoção. _ 

· · Sendo a Virgem Imaculada. Mãe de Deus e Mãe nossa, a ·Me
dianeira de todas as graças que nos vêm do ceu, e S. José. Seu casto 
Esposo e Pai adotivo de Jesus Cristo, Padroeiro da Igreja Universal 
e, por isso, de imenso valimento junto ao trono de Deús, devemóÍ 
recorrer t~bem a sua valiosíssima intercessão. · · ·· ·w 

Para isso mandamos que sejam recitadas. no fim c.a Hora l:fantà 
a oração "Lembrai-:_v9s ... " de_ s. Bernardo e a dé São José; pres: 
erita para os exerc1c1os do mes do Santo Rosa.rio. · · ' 

. ~uito esperamos resu]tem de todas essas praticas de piedade, 
prmc1{.lalmente da adoraçao permanente a Nosso Senhor Sacramen• . 
tado, graças singulares para o Brasil e para a Diocese. , . . . " , , 

. Os Reverendíssimos Sacerriotes C:êm-lhes o mâior espl~ndor, ·ex:· 
plicando aos fieis suas vantagens e recomendando-lhes a maior 
frcquencia. 

A!i~ de que 3:55ista Deus aos Ilustres Membros da Assembléia 
Cr:nstitumte, e assim. possam eles _dar ao Brasil a Constituição po
lltica.: de que necessita, democ!a.tica. de verdadeira. democracia, e 
crist~,. consoante nossas tradiçoes, seja da.da nas Missas, servatis 
rubr1c1s, em lugar da atual coleta, a coleta do Espírito Santo. 

Quanto aos constituintes adversarias da Religião, não ficam eles 
excluídos das orações da Igreja. 

?;erão elas, porem, a_ finalidade de obter sua con:versão, uma vez 
que Deus quer a salvaçao de todos os homens" (I Tim. II, 4). · 

Tµdo o que nesta Carta temos dito, relativamente aos comu
nistas ou outros esquerdistas, não significa. prevenção de animo, 
nem. a_tmge a~ pessoas, a quem, como catolicos, somos obrigados a 
amar in Domino. 

Com o~ vo!os por . que pro~uza ela os resultados que anela.mos, 
dam~-vos, 1rmaos e filhos muito amados, de alma e coração a 
&nçao Pastoral. ' 

.- J3enedictio Dei Omnipotentis, Patris + et Filii + et Spiri
. tus . +. Sancti. des?endat _super vos et ma.neat sem per. 

_ l3eJa __ esta Ilda a estaçao da Missa Dominical em todas às igrejas 
e ,capelas, onde se celebre habitualmente ·o Santo sácrificio da Mis
sa, no prin:eiro domingo ~pós seu recebimento, e tambem nos Ins-: 
titutos Religiosos, transcrita no livro do. Tombo da paroquia- e ar
quivada como de estilo. 

Dada em Nosso Paço Episcopal de São José, desta cidade de 
Btag-a.nça, aos 10 de março de 1946. 

(a). + JOSE', Bispo de Bragança. 

ASMA 
Bronquites (Adultos e crianças), Prisão de ventre 
Dor de eabeçn e:roniea. Colltes, Insonln. Chor.; 
faelt, Reumatismo, Clatlc,e. DeHanlmo. Mnnia de 
suieldlo. etc. Trntnmentos J1:11rnntldos. _ S6 por <"01'-
trnto. Medlelnn positiva de <"Ombate (111 cau11a11 e i,riio 

~
5
•haton•n;'"· _'l'ratumentos por ProceN8os rapidos pnra todas as MOLES. 

• 11\'Tl•,R:SAS, NEilVOSAS, MEN'r.-us e :pura as da PELE de 
enusa Interna · · ·· · 

./ .DR. A:RAUJO LOPES 
-111111 Ma~al._ UII - s.41 - Salns 804-5. Dna 14 Aa 18. Aos -..,.bndooi. a.•,,__ J. - .,._, ~ ~ :;_6,17 -- Rcaid.: .-\venldn Pompeia 11,'·.D:!S 

- S.lO PAULO 

versario de sua fundação, a Pia 
União de São Rafael levou a efei
to dom"!ngo pp., uma grande con
centração de Filhas de Maria. A's 
8 horas, houve missa e comunhão 
geral. Em seguida foi servidd ca
fé no Ninho Jardim Condessa 
"Marina Crespi". No mesmo local 
ho\lve solene assembléia come· 
morativa, durante a qual realizou
se a reunião mensal da Federa-. 
ção. 

CAMPANHA DA .MODESTIA 

A pedido, escrevo sobre a "Cam
panha da Modestia", lançada pe
la Federação 1\fai;-iana Feminina, 
durante o triduo de preparação 
ao mês de maio deste ano, As 
minhas palavras reproduzirão Im
pressões do tríduo, impressões que 
foram das melhores, não somente 
panha", a r'espeito do qual no 
pelo nobÍllssimo Meal da "Cam
mundo de hoje nunca se insiste 
bastante. mas tambem porque me 
fez lembrar os entusiasmos e as 
lutas de outros tempos, pelo mes
mo Ideal, no melo da Juventude 
Feminina Catolica Italiana. 

O trlduo para o mês de maio, 
foi neste ano realizado com ·gran
de brilho; no Auditoria da Escola 
"Caetano de Campos", nos : di~ 
23, 24 e 25' de abril. Os assun
tos tratados nos ti'es dias· -pelos 
Revmos. Sacerdotes e pelas distin
tas Filhas de Maria, foram inte
ressantíssimos e de gl"a.nde atuau. 
dade pratica. Pena que na Es-, 

-. cola "Ca1;1tano de Campos", na-

!-
quelcs três._ dias. não estivesse pre
se.nte toda a mocidade feminina' 

, de Siio Paulo! 
O Revmo •. _Pe. João Rezende 

Costa, na primeira noite o Rev
mo. Pe. José·_ Fernandes Veloso· 
na segunda °'e_ Ó Rcvmo. Cgo. .An-· 
tonio Alves·· de ··siqueira na:. tercei
ra, tràtaram com pn.rticular·,com- e 

petenci~ os assuntos. 
As filhas de Maria. Ii-ene Maria 

Melillo, de Santa Cecilia, Maria 
Ribeiro da Luz, do Colegio Slon 
e Vera Athayde Pereira, de São 
Domingos,- foram tamber~1 muito· 
objetivas • praticas, 

Seria muito bom que· as seis 
conferencias fóssem publicadas, 
para _que assim --lendo_-as e medi
tancfo0a:c, pudes;~;n as Filhas d~ 
Màrla:: tirar as consequencias lo
gicas e vive-las na propria vida 
para a gloria de Xossa Senhora e 
para a edificação do proxlmo 
porque a Filha 'de Maria, além do 
dever· de sua santificação pessoal 
tem tambem o dever (como aliás 
toda verdadeira cristã) do lnsu
bstÜu!vel apostolado do excniplo. 

Os motivos da Campanha fo-
. ráí'ri :bem · sint'etizàdos · péI0 Rev
mo·. '}'e. Róberto, na abertura' 
das sessões. De fato e1c frizou 
que· a atu.al campanha que deve-· 1 

rá' se descnvoiver sempre mais. 
tem por f!111 ítrmar a mentalida-

. <lc .c,:istã. a qual lnfluenclàrá.-
in<',·i{:'1\('Jlliente· ºem tocia a "vidà, 
indi'vidual;. familiar e soc'ial ' dà 
Filha de ·Márfia; de modo que co
mo nós reconhecemos â primei1·a 
vista uma moça mundana, assim 
se possa reconhecer uma Filha· 
de .. Maria, porque ela, se tivcr-·uma 

consclencia formada e esclareci
da de sua dignidade, não podera 
falar, andar, vestir-se, comporU!,r
se, como infelizmente falam, an
dam, vestem e se comportam as 
outras. 

O inicio desta abençoada Cam
panha, deve ser portanto um to
que de clarim para despertar e 
unir às energias e espalhar a· vir
tude da modestia cristã, hoje em 
dia. tão esquecida pelos proprios 
cristãos, como amargamente dizia 
Pio XI: "Oh1·istiani pudoris lacri-
mabllis oblivlo". 1 

• • • 
Como jâ mencione!, a segunda 

razão pela qual gostei i)'.llensamen
te do lançamento <'la Campanha 
da Modest!a no meio das Filhas 
de Maria de São Paulo (notai que 
é de São Paulo que sáe a palavn, 
de ordem das bandeirantes da mo
destia cristã) é porque est_e mo
vimento me lembra a Cruzada da 
pureza, levada a efeito com a 
aprovação do Santo J_;adre Pio XI, 
em 1926, em toda a Italia Foi na 
ocasião desta "Cruzada" • renova
da. ultimamente, que' o Santo .. Pa
dre- Pio XII proferiu .o lindo dis
curso sobre os ''Direitos da moda 
e direitos da alma". 

-Da "Cruzada da Pureza", de 
Roma. para estimulo e· animação 

,~as. Filhas de .Maria de São Pau
lo,-._.vou:· contar àlgum fato. ed_i_fi· 
cante: 

Iniciada entusiasticamente pela 
F. F. Milanesa em 1923, a Cru~ 
zada ou Campanha se tornou na
cional no mês de maio de 1926'. 
Foi pedida licença para tazer o 
compromisso ·aos pés da Gruta ·de 

· · Lourdes existente nos jardins dó 
Vatican~. e o Santo Padre Pio XI 
não somente deu licença mas pa
·ra um fim tã,o nobre, 'quís ele 
mesmo · celebrar a santa missa e 

:s.êntes, :Que.'lindo espetaculo ver 
dar'-: a.' comunhão, âs jovens pre-
-nq uela. ·.mu_lt!dão de moças vesti
da_s de branco, aos- pés da Virgem 
Imaculada do Vaticano, diante '-da 
Virgem e do Santo Padre, _tomar 
·compromisso para uma vida ·e um 

A 'MULHER CRISTÃ 
(Conclusão çla 3.ª pã.g:) 

grande parte, a temperatura espi
ritual_ da familia e _ portanto da 
sua· vícta moral e Í-eligiosá. · ' Eis 

. porque a mulher catollca de hoje 
. toma concienci!l, cios seus deveres 

sociais". 
E classificando a atividade espe_ 

eia! da mulher: "Em todas as 
grandes o½i-as. como na obra divi
r,a da Redenção, Deus fez da mu
lher a associada - auxiliar 'cto ho
mem. Mas esia colaboração femi_ 
nina na defe~a e difusão do reino 
de Deus, parece-nos mais, oportu
r.a hoje do que nunca". 

Como vemos, cabe á mulher ver
dadeiramente cristã. conscia dOs 
atributos que a engrandecem e dig. 
nificam. o dever de colaborar nessa 
tãv santa quão imperiosa ~fa: -
o reerguimento da àumanidade · in
feliz de nOSsOs dias, e a reconstru
ção, em Cristo, do mundo moder
no. ora em ruinas. Essa gloria; -ela . 
a conquistará com galhardia, pois 
em seu coração continuam a exts_ 
tir, não obstante os violentos ata
ques do neo-paganismo, os imen
sos valores morais com · que Deus 
a enriqueceu. 

santos Maio de 1946. 

apostolado de pareza., â. ba«le 
Tida emca.r:lstleo-ma.r1&n&f 

• • • 

Entre os inimigos da parezà 
existe uma tirana, que com seu 
misterioso e imenso poder, ri iro
nicamente de -toda "Campanha da 
Modcstja". Esta tirana chama• 
se a "l\foda'' e todos eabem como 
ela manda e obriga, acostuma~ 
a ser cegamente obedecida.. 

Ao grito de "Deus o quer", a. 
F. F. C. iniciou a sua Campa• 
nha contra a moda indecente. Co• 
meçou-se pelas proprias soela.s: ele 
gancla correta, modestfa eonstan• 
te, dignidade de comportamento, 
a todo custo. 

O Jornalzinho da Associação 
trazia os "Boletins de Guerra." ·._ 
moda como cargas de artilharia. .. 
Os ~randes jornais da cidad; 
riam-se das Socias, mas, si se 
interessava.in pelo movimento, era 
sinal que a. cousa os incomodava. 

No dia 9 de agosto, foi a jor. 
na.da campal. Foram lança.dos 1)&• 

pels com as cores do papa. e fra
ses contra a moda 'indecente, fo
ram feitos _ cartazes para as pare
des, etc .. A .cidàde jnteira. foi in• 
cva.di_da. pela "Campanha da .'.Mo
destla" como ,em ~~ião de ·.gra;n•. 
·des eleições. Quantos episodios ca-
racterísticos! Quantas luta.si 
Quantas vitorias! · · 

Um exemplo: Passa pela rua 
uma senhora indecentemente ves
tida. Uma Sócia se aproxima dela. 
com ar ._ delicado, lhe oferece um. 
folheto no qual debaixo · de um 
esqueleto estava escrito: -"Eis a 
ultima modal" Aquela · senhora 
olha, . joga no chão o papel e sol-

Mas de nada adiantariam noir• 
ta um grito de medo ••• 

, .... 
sos -esforços si a ""CB.m_pa.nha da, 

Mod~st!a" não fosse fortalecida 
pelo Pão dos Anjos, isto. ê, ~ San
ta Comunhão. "Lilia florescunt in 
sanguine Agni"!. Os lirios só de
sabrocham regados pelo ·sangue do 
Cordeiro! · 

E' por .isso .que · o selo do 1ari~ . 
çamento da Campanha .foi posto 
na numeroslssima comunhão geral 
do dia .1.0 de ml}-iÇ>, no Pâteo do 
Coleg!o São -José •. · Como· está ·de: 
acordo· a-- Hostia branca, com ·o 
candor das almas. simbÓliza.do no 
uniforme alvo-azul! 

Que os propositos feitos aos ·pés 
do altar sejam - frutuosos e -pTa.t1• 

cos: "0 Salutarls Hostla... Bel-· 
la proemunt hostllla, da robur fer, 
auxillum! ". 

A juventude mariana feminina., 
para ser digna· da Virgem Imacu
_ lada, deve ter a · veneração entu
siastlca do lirio da modestia. Sei 
de multas que no seu jardim vã.o 
propócitalmente ··cultivando. esta 
flor simbolica. Além na b-el-eza\'l!D,• 
tural do seu candor, o lirio lhes 
lembra o dever de cuidar ainda 

· mais do · llrlo precioso da pureza, 
o qual depois de ter perfumado OFJ 

canteiros da terra; ·é destinado a· 
perfumar por toda a eternidadtll 
os canteiros do Céu .•• 

Adiante ,Deus o quer! 

Pc. -A.NGELO SCAFA'l'I s.· s. s. 
.. ...... ~ ............................................................. ~ .... -............................................ ,. , . 
; Representação em Porto Alegre - R. G. Sul ! 
, ,f 

: Acha-se a representação nesta cidade a cargo- do Sr. : 
: Bastimphilo Costa, Rua Gonçalves Ledo n.0 %18, Parténon, ·· · 1 , . 
, para tomada e reforma de assinaturas e venda avulsa. , - . . , ............................................................. , .... ,."'''''''''''''""''''''''''' 

I 

RESULTADOS DE UMA CONFERENCIA 
As conferencias publicas-, não raras vezes, produzem ex• 

cepcipnais va~tagens. Foi o que se deu com a conferencia 
sobre molcstias da peJe, feita pelo ilustre -professor Dr. No
nohay pondo' cm evidencia ~ue as e~pinhas, as manchas ver
melhas no rosto que se ir:c.icuam pelo pei,e,oço e .colo é _que 
tanto mortificam e vexam a!'f -:rortadores delas, são causadas 
pela Sifilis, herdada ou contriada, sendo .facil debela-las .lim-~·•• • :g ;te~ii.at 

. ..auxiliar_ no .tratament9 ua E•!ll..111>, por sua· formula triodaêfa, ·. -
depur.a, purifica e fo:rtá.Iecc o sangue ,expulsando do _nrganis
mo os vfoios e impure1:as .. Stm vacíla~ão usai-o e ·colherei~ 
seus preciosos efeitos. ;· · · <N. 14!i ·.E1..., 

__.._~ ..... , -··· ..... '-

/ 
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, '~ iniciais de um llO\IO ~

. ~ politico a.inda não são bem 
conhecidas entre o · povo. um ou 
~ leitor talvez saiba. de que se 
lira.ta. creio, porem, muitos bras1-
lieiros &inda as desconheçam, ou, 
pelo menos, não atinem logo pelo 
meu sentido. Por extenso, as letra.5 
iniciais . não querem exprimir ou
tra coisa senão este absurdo: "par. 
~do Comunista Cristão do Brasil." 

O que foi que houve? Deixou de 
existir o Partido Comunista do 
Brasil liderado pelo sr. carlos 
Prestes? Não. Houve uma disei
àencia no Partido dos "russ0s" 
nacionais e os descontentes funda
ram um novo Partido, que traduz 
com mais fidelidade a.s ideias ma. 
terialistas do marximo. 

SCIENTIFICAMENTI 

assuurERJDu 
• Pomada secatlva Sã.o Sebas. 

ttão combate ctentlflcamente 
,oda e qualqueT afecção cuta
tea. como sejam: Feridas em 
reral. Ul<-eras. Cbagas antl
/ras. Eczemas, Erisipela. F'rtel
ras. R=has nos pês e no• 
,elos Espinhas, Hemorroides. 
Queimadura!!. Erupções. Ptca. 
da~ de mosquttoe e lneectoe 
Tenenosoe'. 

Pe. Adalberto-ae Paula Nunes, S. D. S. 
Até a. pru;ente data, as noticias 

provenientes de Goiania, a Capita,l 
goiana que viu nascet· o pretensa 
comunismo "cristão", ainda são 
confusas, O que sabemos de }>Osi
tivo é apenas o seguinte: um gru
po de comunistas daquelas longin. 
~regiões brasileiras discordou 
(que coragem!) do chefe nacional, 
res0Iveu estabelecer as bases do 
"verdadeiro" comunismo tão faJ,. 
sificado pelo "camarada" Prestes. 
E esse novo Partido adatando-se 
ao ambiente nacional'. foi batizado 
com o nome de Partido Comunista 
Cristão do Brasil. por conseguin.. 
tes, 0 novo Partido se distancia do 
partido do ex-capitão pelo seu 
fundo nacionalista e cristão, com 
uma dose de espiritualismo. Da 
doutrina marxista. conservaram tu
do o mais, até o nome "comunis
ta" <' o esmblema da foice e do 
martelo. . e 

E os renovadores, talvez sem o 
perceberem. tomaram-se ridiculos. 
Temos o seguinte absurdo doutri
nal: a. doutrina espiritualista do 
cristianismo autentico e os postu
lados materialistas do marxi,•rno. 
do comunismo. E' como se qulscs. 
aemos conjugar l'Stas duas pall!.
vras tnassocia veis: "cristianismo" 

"ateu". Mais outro contrru,enso no 
Par.tido comunista. recem-:flundado 
em G<>iania: dissidentes dos bra.51. 
le!ros russos (os discipulos de Car. 
l<>s Prestes) afirmam que seu par
tido é nacionalista, profundamen-
te brasileiro. com certeza, não 
gostaram daquela triste historia 
que se passou com o ex-capitão da 
esperança, quando se de~Iarou mais 
ligado á TI.u.asia e a seus interesses 
imperialistas do que aos de sua 

· propria patria. Mas, se o tal Par. 
tido comunista cristão é realmen
te brasileiro, porque seu emblema 
é russo, seu slmbolo é anti-nacio
nal, tanto quanto o é o do Partido 
do mesmo nome do sr. Carlos 
Prestes, que tem a mesma repre. 
sentação russa em seus estandar
tes, em SUM bandeiras em seus 
"comitês"? 

Não sabemo:; ainda "'e estamos 
diante de um truque do "velhoÍ 
Partido Comunista do Brasil. Tu
do isto pode ser tambem uma es
trategia ".vertl).elha. se não hou
ver segundas intenções. só nos res
u-, uma conclusão: a falta de logi
. ca e de prtncipios filosoficos nos 
fundadore .. s do grotesco "partdo 
Comunista Cristão do Brasil". 

·Auto-Viação Bragança-São Paulo 
para as suas viagens de Bragan~a à Capital e vice-versa. str
vam-se dos confortáveis ontbu,s da EMPRESA AUTO-

VIAÇAO BRAGANÇA - o percurso é feito em três horas 

PAR'l'IDAS DE BRAGANÇA: PARTIDAS DE sA0 PAULO 
lf')tas utets: 7.00 e 15.15: do- Dias utets: 6.45 e 15.45: do-
mingos e feriados: 'l .45 e 18. mtngos e feriados 6.45 e 14,15. 

Ponto em Bragança: Ponto err São Paulo 
PRAÇA RAUL LEME N.0 10 BAR ESTRELA - Rua Maué 

TELEFONI' 109 n." 630 - TELEFONE 4-690f> 

EXPRESSO VIAC,AO SAO -PAULO ITU 
AVENIDA IPIRANq/', 1120 ~ TELEFONE 4-4241 

Seniço rápido de passageiros. em confortávei, 
Lir.nouaines de luxo , 

PARTIDAS DE SÃO PAULQ E ITU \ 
6,30 - 10,00 - 13,30 17,80 

PREÇOS 1, 

SÃO PAULO A !TU ••• .., •• ,. /4, .. 

SÃO PAULO A CABREUVA ... :. • ,. 
SÃO PAULO A PIRAPORA.,.,. ,. ,. 

\. 

NOVA ET VETERA 

40,00 
35,00 
25,00 

1 
1 
1 

1 ioc,11451itt8' 
PRÉ-ENCOLHIDA: NÃO :ENCOLHEM MAIS f 

.. 

,t'f,tt,ucAMõSi EM no~11~ confecções.. Mateª 
tia melhor qualidad~. Mesmo assim. molham 
lo~gafflente a casimir~. oS aviamentos. e qualqu 
,P<Ça. ainda que seja um pequeno fundo de boi 
,Resulta de tais cuidados que as nossas roupa.4 
são pré-encolhidas oferecendo plena garantia dd 
nenhuma deformabilidade futura. Queira fazei' 
\ima visita à nossa Seção de Roupas Feit-

concluirá que é uma inovação. pois ain~ 
não se empregOu material de tão alta qwt, 

tidade na Confecção de Roupas Feit~ 

• Em 10 pagamentos pelo "Pll!.o.o ~qgy~ 

.------
xxx1xx1xmxnx1xxxtx1·-1-1-uxxxxx1:x1x:1xxxxxxxrm 

OS. MEI.ll,ORES .PREOOS 
E Â,c., )1ELHOR QUALIDADE 

PRE5UNTO e · FRia; ·..::; /'VINHOS FINOS. FRUTAS. 
BISCOUTO$ . e BOMBONS ~l! GitNEROS AL.IMENT1CIOS 

.- Qf Pó-RIO ·~tPNTE.N~GRO: 
RUA AUGUSTA. 1559 (Esq. 'R.)J.uiz Coelho) - Fone: 7-0035 

MERC~"~;~ AY~NIDA.· 
AV. BRJG. · LUIZ ANTONJ0,,-;;2098 ·.:. · (Em frente à (gi'ejà 

Imaculada Conceffiõl - Fone : 1 :.5453 
. ONICOS DIS'ff$UIDORES DA 

. . .tt; ' ' 

MANTEIGA "B A1'N D-E 1 R ANTE" 
"*********Xxtxxt.nxnxt.xmnn:r:xxtxxxxuxuuxm. 

•,· ','. :,: : ,,· ._.- ~. . .. . . . ., . ~:_ ... ,,,, .. , .. '. -~- ., ~· .· .. , . ' ~, ,. -
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:i: 

Entre as questões candentes de 
nossa convulsionada epoca, se 
acha a de considerar si o regime 
eapitalista, em si, é odioso e imo
ral. Presa a esta questão se acha 
a da legitimidade dos juros de do 
lateresse sobre o capital. Serão os 
juros, em si, injustos, crimin~os e 
tmorais? 

Shylock perante o Santo Of·icio· 
.. Os antigos tendo em vista. em ge 

l'.111 os emprest!mos de· beficencla, e 
vivendo numa sociedade em que 

· a moeda tinha uma função bem 
mais restrita e local considera
vam. a ·gratui.daxle do :ein.prestfmo 
condenadas a agiotagem 'e a usura;,, 
como uma consequencia natural 
de seu : cara ter de contrato bene
flcelite:l 

Iniciaremos hoje algumas notas 
110bre este palpitante assunto. 

~ . . 
A doutrina da Igreja sobre a 

usura ê imutavel, se baseia em 
textos claros e expressos da pro
pria Escritura sagrada. Apesar 
àisso, os abusos sempre existiram 
e foi, por exemplo, para coibi-los 
e salvar o povo das garras adun
cas dos shylocks que jâ no seculo 
XV o franciscano Barnabé lan
çava as bases da instituição dos 
montepios. 

Em uma questão tão complexa 
temos que distinguir simul
taneamente varios de seus aspec• 
tos Um vem a ser a já citada 
im~tabilidade da doutrina da 
Igreja sobre a usura. Outro vem 
a ser os acidentes· extrinsecos dos 
contratos de emprestimo. São 
Tomaz, por exemplo, admite o 
titulo que se chama "damnum 
emergens'". A teologia cla.ssica 
admite tambem geralmente os ti- • 
tulos que se chamam "Jucrum 
cessans" "per!culum sortis", etc. 
Esses títulos foram sempre co
nhecidos. Um outro aspecto im· 
portante da questão vem a ser 
M profundas modificações intro
duzidas através da Historia em 
nossa vida economica e social. E 
foi o reconheciinento dessa mu
dança que fez a Igreja declarar 
que ha ·sempre um titulo legitimo 
para a percepção de um juro mo
derado Por outras palavras, as 
transfo.rmações economicas e so
cias ampliaram sobremaneira o 
eampo de aplic!l,ção desses titulos, 
embora . a . regra permaneça ainda 
de ºpé; .. ·-.. · 

• • • 
Outra historia seria ópinar so-

bre a.s Dreferencfaa entre O anti• 

go ·estadQ de .coisas e as novas 
condições sociais em abstrato, pos
tos de lado 'os abusos que no re
gime feudal ou no regime capi
talista se possam introduzir. 

A economia medieval se achava 
baseada na terra e não no poder 
do dinheiro, como hoje acontece. 
A Idade Media, em seu apogeu, 
disfrutava da paz social o da 
abastança das condições estaveis 
da existencia. E a fonte de sua 
força e de sua vida fecunda era, 
segundo Funck-Breritano, "a 
união das classes, a união do se
nhor e de seus arrendatarlos nos 
campos~ 

"Gens sans selgneur sont ma· 
lement baillis", 

dizia-se ainda no seculo XIII; e, 
nas cidades, união do patriciado 
e das corporações profissionais", 
tudo isso informado pela doutri
na da Igreja, que se achava Im
pregnada no coração da Cristan
dade, numa, hierarquia de val

1
ores 

res bMeada no mer!to. 

• • • 
As ideias igualitarias pregadas 

pelos heresiarcas culminando no 
, . ' .,, 

humanismo e no movimento da 
pseudo-reforma protestante, pro
moveram a desagregação da so
ciedade medieval. E a essa "volta 
ao vomito'' do paganismo coinci
diu o afluxo de metais preciosos 
do Novo Mundo, produzindo a des
valorização da moeda, a alta dos 
preços. º" conhecidos fenomenos 
da inflação e da carestia, Sobre
tudo depois de 1545, época em que 
começaram a ser exploradas as 
minas de Potosi, o aumento cres
cente da moeda se fez em pro
porções fantast!cas. 

Essa perturb~ção ·economica 
não podia deixar de 'abalar pro
fundamente as bases da vida so• 
cial. 

"Numerosos contratos seculares 
em su;i. maior parte, ligavam os 
proprietarios d.e terras, r.enho
res e estabelecimentos religiosos, 
a seus arrendatarios; e estes con
tratos se multiplicaram depois das 
guerras inglesas. Como a taxa per
manecia imutavel, enquanto as 
quantidades estipuladas perdiam 
tres quartos, quatro ct1Jlntos de 
seu valor, o·s camponeses a,rren
datarios fizeram seu negocio a 
custa dos senhores proprietarios. 

Efs ai, pois, os senhores, leigos 
e clerigos proprietarios de terras 
ou benef!~iarios de censos feudais, 
atacados nas .fontes vivas de awa 
existencla. Na Alemanha, a peque
na nobreza caiu em um estado 
tão precario que jâ se considera• 
.va pertencente ao proletariado,.. 
(Funck Brentano). 

Vemos, · assim, por meio desta 
especulação a passagem do ·patri
monio de li~hagens hlstoricas para· 
a.s mãos dos burgueses. A usu
ra domina a sociedade e em con
sequencia da inflação monetaria 
surge o pauperismo, Jâ no reina• 
do de Henrique· VIII se promul
gam na Inglaterra severos editos 
contra os desocupados. 

E esta abundancia aa moeda ao 
transformar. afinal, por sua mas
sa e por sua mais rapida circula
ção as condições dos cambios in
ternacionais, .fez nascer o capita
lismo ban'carlo e comercial. 

• • • 
Estamos,· portanto, diante de 

um fato, e si é verdade que o tra
ço dominante da economia moder
na é a mecanização das relações 
sociais em que todo o valor é ape
nas cotados palos algarismos ins
critos hós li, ·.-os de éóntabH!da
de; si é incontest~vel ser este as
pecto da economia capitalista de· 
grigem, ew,,odllcnnente Jud~ 

como bem acentua Verrier Som. 
bart em sua obr:;i, ''Os' judeus e ·a 
'Vida eçonomica/'., ::-1.,ta.mbem não . 
deixa de ser verdade que esses 
males do capltaHsmo .. não são de 
sua essencia; .mas dá . dureza: 
corac;:ão dos homens. ' 

de, 

A usura sempre existiu e nãti 
se manifesta apenas, na in;tltui- ·· 
ção dos juros, más · na especula
ção dos valórés, '.;"nós açambárca
meutos, no jogo de ·bolsa, na ex
ploração do trabalho pela fixação . 
de salarlos de fome; na procura' 
desenfreada, dos luc_ros, do luxo, 
dos prazeres sensuais, enfiin, na.<; 
tres concupisceti.cias ele que noe 
fala· o Apostolo Sã.o João. 

Para extinguir abusos, .não pre
clsamo11, porem, condenar. o 1,1so de 
meios licitos. 

Ora, "a socied.ade · antiga t,inha. 
quasi o equivalente ·ao emprestimo: 
a juros nas co11stituições de. ren: 
das. Somente os capitais colocados 
em rendas não podiam ser recla
mados senão em 'casos excepcio
nais, por exemplo, quando o deve
dor caia em desconfiança ou fal-
tava aos seus 
(Dehon). 

compromissos". 

Trata-se de um autentico ent
prestimo com n1en'os elasticidade 
e facilidade para o credito e ·'para 
o comercio. 

• • • 
Conforme éliz o mesmo autor si 

o emprestimo a juros ·fos!!e, como 
dizem os rigoristas, a ultima for
ma de escravatura, Leão XIII não 
se esqueceria de nos conclamar 
abertamente para uma cr.uzada 
contra este· vicio, social. Pelo,.con'-
trario, embora condenando a 
"usura voraz", · tanto ele _quanto 
Pio XI procuram promover a:· 
união e har;rr;onla d-o c~pital '' ~ 
do trabalho .:_··e· qu~ é .. este ··~a·;· 
pital senão a coioca,ção cíe renda:; 
naa empreaa.a produtivaaf 

··'.·Hoje 'a regra é· o empreslimo de 
rm:>dução. 'E embora· sejam ~Inda 
dadas as transformações sociais, 
passam :i: vigorar -os .titulas extrin
secos que se acham ao .lado dos 
ê!'Ilprestimos. , 

• • • 
Deixemos de lado o romantismo 

dos que não têm outra\ noção do 
capital a não ser a que se acha li
gada ao "capital colonizador". 

,:uma usura voraz corroe o or
ganismo social. Mas "o devedor ho
'je,· é, na maior parte das· vezes, 
mais rico do que pobre; é o Es
tadÓ que pede emprestado para 
:multiplicar os ·meios de comunica
ção Ôu de defesa nacional; são as 
ricas Companhias que pedem em• 
·pi-estado para ·desenvolver os seus 
meios de proélução ·e suas fontes 
de riqueza. 

O credor, pelo contrario, é po
bre qigno de proteção; é o 'traba-
'lpador ou o -pequeno comerciante, 
que 1ança seu dinheiro nos cofres 
d·o. Estado ou das gr~ndes Compa
nhias, para ter, sob forma de ju
ro, uma pequena parte nos lucros 
das grandes empresas". (Df'!
hon). 

Els porque podemos sem ne• 
nhuma inquietação d~ consclen
cia, auferir do capital um juro 
moderado, porque a Santa Sé fez 
por nós as investigações neces
sarias e verificou que hoje eni' 
dia ha sempre um titulo lf'!gltlm/J 
J?ara receber tranquilamente &fltt 

. juro. . ·•. 
E' .. o que vr,remos em no11st 

prox~ino rod::w/,·,: <l)lando daremn1 
um .. resumo .a.~i.':rle<"ls.õf'S ~a Jgrej• 
sobre'eàta -que.tão Yelba. 11ae 1,1 

~ .. 
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I<'ESTAS VICENTINAS 

Lil\IEIRA (Do corresponden• 
te) - llealizuu-se no dia 5 pp., 
n_a Igreja :Matriz de Limein.t, a 
segunda festa regulamentar dos 
·vicentinos: a festa do Bom l'as· 
tor. 

De manhà, houve :Missa cele
brada pelo Hevm9. Sr. Pe. Mil
ton Santansi, P4roeo daquela fre
guecia que pregou fazendo a com
p;iracão dos vicentinos com o 
B0111 Pastor. L0;;0 apús, teve lugar 
a assembléia ;;era! das duas Con
ferencias, qué apresentaram o rc
laiorio de suas atiYidadcs. 

.1\.' noite, e111 rcgo.Bijo do quin
to aüiversario da Conferencü1, de 
l:lii:o Sebastfau. houve uma rcuniào 
(csj.iva, com a pa1·licip,lção do 
Circulo Operado local e coin n 
presença do numerosas pessoas 
gradas. Falaram sobre os deveres 
dos vicentinos, o Presidente da 
Conferencia de Nossa Senhora das 
Dores, o dr. José Breno de An
·draé!e Guimar,1es e o Revmo Sr. 
Pe. l\Iilton Santana. 

LORENA 

tião, que percorreu as principais 

ruas da cidu.de, até · a 1nagcstosa 

catedral de Nossa Senhora da Pie
dade. 

8,00 - Mis:sa so.lcne com co
munhão geral, da qual participa· 
rarn perto de unia centena. de nco
con1unganlcs pertencentes ás filei
ras do exercito. 

Após a ntissa, na sede do 5. 0 

a.os quo cum1n·iran1 a dcsobr~ga, 
n. 1. fui scevido µm chüeulate 
tendo inicio, ás 10,UO horas, pro
vas cspo,·tivas cnlre praças que íi· 
zcra1n a pascoa. J\8siln foi encer
ra.do este dia, que 111arcou 1nais 
umu. época de calolicíslltO cnlre os 
no~~os bravos 1uilitares~ 

DIA DO CO~GllEGADO 

Comemorando o dia mundial do 
co11gT0g;:1.dc n1,triann, l:! de 1\Iaio, 

a Federação Mariana da Diocese 
,do Lorena organizou para osso dia 
um programa de fcsliYidades, do 
qual constou: 

la. Parte - 7,:lO -- Missa e 
de filas a novos aspirantes. 
con1unhã.o gera], co1n ilnposição 

19,00 - Heza e Benção do S. 
Sacramento. 

No Externato de Santa Tere· 
zinha, á rua Cons. Moreira de 
Barros n. 952, terão lugar, hoje, 
dia 26, solenes festividades em 
louvor de Nossa Senhora Auxi
liàdora. Será levado a efeito o 
seguinte programa: 

A's 6 horas - Missa e Comu..: 
nhôcs. 

A's 7 horas - Missa e Comu.,. 
nlúo dos alunos, Oratorio e Ir
mandades. 

A's 8 horas - Missa de Pri
meira Comunhão. Logo depois, 
mesa de duces para as crianças 
da 1.ª Comunhão. 

A's 9 horas - Hasicamcnto 
da Bandeira - Hino Nacional 
cantado pelos alunos do Exter
nato - Saudação e Hino à Ban
deira. Em seguida, Missa sole
ne. Será executada a Missa po
lifunica "Salus Infirmorum", a 
4 vozes ímpares, do Maestro Jo
sé Fescari cum acompanhamen
to de grande orquestra. Partes 
varia veis a 4 vozes do' M. João 
Aranha. 

A's 10 horas - Missa festiva. 
A's 15 horas Imponente 

procissão do N. S. Auxiliadora 
que percorrerá as ruas: Fr,àn
cisca Julia, Vicente Soares, Pau
lo Gonçalves e Cons. Mor. de 
Barros. 

Tocarão na procissão os cla
rins da Forçá Policial de São 
Paulo e 2 bandas de musica. 

A' entrada da procissão. alo
cução pelo Revmo. Sr. Pe. Iran 
Corrêa e Benção com o SS. Sa
cramento. 

- Bela quermesse encerrará 
as festividac;cs. 

- Antes da saida da procissão 
será benta a bandeira da Con
gregação Mariana dos Menores, 
sendo padrinhos o sr. Alberto 
Vol~olin e a sua senhora. 

Páscoa dos 
Economistas 

Após um triduo preparatorio., 
realizou-se domingo proximo 
passado, a Comunhão Pa,scal (lo:s 
Economistas da Faculdade Sa'!' 
lesiana. 

A's a horas da manhã, no San• 
tuario do. Sagrado Coração 9e 
Jesus, foi celebrada a santa 
Missa pelo Revmo. Pe. Nelo Trl• 
soto. Ao Evangelho falou o 
Revmo. Pe. Joã9 Rezende Costa. 

Após a Santa Missa foi ser• 
vido um lauto café aos 180 ra.• 
paz8,\l · que participaram ~ 
Pascoa. · 

CD NGREG ADOS 
CAPAS E GUARDA· 
CHUVAS EM V A.RIOS 

PAGAMENTOS . 

Plano Vimar 
em prestações suans, 

DE 
Vince, Marques & Cm.. 

Rua Libero Badaró. 4$8 -,,. 
7,0 andar - Salas: 68-8 

TEL.: 6-5949 - S. PAULO 

Instituto Moderno 
PRAÇA DA S'fl N.o 113 

SAO PJ\.tJLO 
Fundado em 1917 

DACTILOGRAFIA 
T AOUIGRAFIA 

O. M.r ~ 
Pelo Menor Pre,co.. 

LO1U,:'-1A - (Do Correspon

dente) - I,eal(zou-se, no dia 5 

de J\!ai~ PP., nesta cidade, com 

real brilhantismo, a pa,scoa dos 

militares aqui sediados,. sendo di· 

reler dos festejos desse dia o Cap. 

Arlindo Pinto de Figueiredo. O 

programa constou do seguinte: 
' 7,00 - Reunião dos militares 

2a. Parto -:-i Scssào Litero-ar
tistica no Salào de festas da Con
gr0g,t<;iio Mu.riana N. S. Piedade 
e S. Luiz de Gonzaga, ele Lorena; 
20,00 - Alocução ~obi;e a data. 
- Entrega de diploma aos con
greg,ulos de 1 O anos do fita-azul. 
"Urn malandro ent apuros", inte
ressante comedia levada :l cena 
por congregados do grupo de 
amadores. - 'l'ca.tro relampago, 
musica, comrlcta.ram esta festa. 

Como era de se esperar, tanto os 
atos religiosos como a parte pro
fan~.. organizados pelos congrega
dos marianos do Lorena. tiveram 
o franco apoio das <lema.is asso
ciações religiosas e do povo em 
~oral, sendo de se destacar o bom 
numero de comunhões do dia. 

Indicador Profissional 

. 1 ; l 
~ 

participantes da Pascoa, na Ave
nida Marechal Argolo, em frente 
da Capela de Nossa Senhora de 
Lourdes (5. 0 R. I.), para a or
ganização da procissào. 

7 ,30 - Inicio da procissão, con
duzindo a nmagern de S. Sebas-

-----------------------------~- . 

SI\IR .. ASSINANTE 
Ao fazer reclamações, refo~as ou mu· 

dança de ender~o, queira enviar-nos o ende

reço completo conforme acha-se impresso na 
1 

m~rgeIU do ~eu jornal, inclusive o A.. seguido 

de um numero, afim de tomarmos providen~ 

cias urgentes..1 

A D V O G A D O S M É. D I C O S Dr. Celestino Bourroul 

Dr. Vicente Melillo 
Praça da Sé, 23 - 2.0 andar 

Sala 215. 

Dr. Plinio Corrêa 
de Oliveira 

Rua Quintino Bocaiuva, 176, 3.0 

andar - 'Sala 322 - TcL: 2-7276 

Dr. Francisco P. Reimão 
Hellmeister 

Rua S. Bento, 224 - 1.0 andar -
Sala 3 - Tcl.: 2-1543 - S. Paulo 

Dr. Carlos Morais 
de Andrade 

Rua· Benjamim · Constant, 23 -
4.0 and. - SI 18 - Tel.: 3-1886 

ENGENHEIROS 
Amador Cintra do Prado 

ENGENHEmo ARQCITETO 
Arquitetura religiosa, . colegios, 

residencias coletivas 
Roa Lili. Badaró, 60, - S. ~.aJll!l 

Dr. Vicente de Paulo 
Melillo 

CLINICA GERAL 
Consultorio: Rua Aureliano 

Coutinho n.0 109 
Das 13 ás 17 horas 

Dr. Cama17go Andrade 
DOENÇAS DE SENHORAS -

PARTOS - OPERAÇÕES 
Da Benef. Portuguesa, da Mater

nidade de . S. Paulo 
Çons.: R. Scn. Feijó n.0 205 -
Tcl.: 2-2741 - Das 14 ás 18 bs. 

Sabado: Das 10 ás 12 horas. 
Rcs.: R. Rafael de Barros, 457 

Tel.: 7-4563 

fRACOS o, 
ANiMICOS 

TOMEM 

Rés.: Lgo. S. Paulo, 8 - TeL: 
2-2622 - Cons.: Rua 7 de Abril 

n.0 235 - Dàs 2 ás 5 horas 

Dr. Reynal~o Neves 
de Fi~eiredo 

DO BOSPI'.1,'~ DAS CLlffl:CJ\6 
E ~ANATORIO STA. C4T~~ 
CIRURGIA DAS VIA,S llIL~ 
Cons.: R. Marconi, 84 - 3.0 and. 
- Tcl.: 4·8717 - Das 14 ás 16 hs 
Resid.: Av. Pacaembú, 1.044 -

TeL: 5-262S 

HOMEOPATIA 
Dr. Artur Rezende Filho . ,. ·-~ .. ·-~· " .. ,... -- ... . .. ---

Méfl!~ ªQffl@~M~ ~ Ç. 4. ~ 
da Sorocabana. Diretor cUniCo 
do Ambulatorio fJ:~eo~tiCÔ ·4.ci 
Carmo - Cons.: R. Sen. Feijó, 
205 ...,.,. TeL: 2~Q839 ~ ~: ,--6471, 
- Marcar hora, das 3 ás 6. ho• 

_. . ,9ª .~ ~lefone; Z-0339. 



Expe~iente ~a Cúria Metropolitana 
DIA 21 DE MAIO 

Mons. Manoel Meireles Freire, 
;\Tigaric Geral, assinou os seguin
tes nespachoo: 

ViGARIO - da paroquia de 
N. Senhora Rainha dos Apos
tolos em favor do Revmo. Pe. 
Fldelis Manetsch. · 
· BINAÇÃO - em favor dos RR. 
PP. Frei Graciano, Frei Felicia
no, ,Fri>i Rodolfo e Frei Egber
to OFM. 

FABRIQUEIRO - da paro
.quia de N. Senhora Rainha dos 
Apostolos em favor do Reruio. 
J?e. F!õelis Manetsch. ' 

CAPELA.O - da Irmandade 
c;le N Senhora dos Remedias em 
favor do Revmo. Pe. Antonio 
Trivinho; da Colonia Francesa 
em favor do Revmo. Pe. Mar
celo naydon; da Comunidade 
das Servas do SS. Sacramento, 
ã rua. da Gloria, em favor do 
Revmo. Pe. Frei Celso Figuei
redo 

CONFESSOR ORDINARIO 
<1as Religiosàs Servas do ss. Sa
cram~tl;), com resldencla á 1-ua 
ela Gloria, em favor do Revmo. 
;Fe. ·1nac10 Gau. 

CONFESSOR ADJUNTO 
<1as RP.llgiosas Servas do ss. Sa
cramento, com residencia á rua 
da Gloria, em favor do Revmo. 
;pe. Fl"ei Anselmo. capuchinho. 

CAPFLA - por um ano. em 
favor t12 capela de Santo Anto
nio, na paroquia de Pinheiros. 

RITUS PARVULORUM - em 
favor da, paroquia de Tucuruvi. 

PRvOISSAO - em favor das 
paroquias de s. Agostinho e Pi
nheiros. 

••• 
Conego Aguinaldo José Gon

çalves, Auxiliar da Vigararia 
Geral. assinou os seguintes des-
pach(~: , 

DISPFNSA DE IMPEDIMEN· 
:ro - em favor dos oradores: 

José A&sis de Oliveira e Lauren
tina M de Jesus. 

TEbTEMUNHAL PARA CASA
MENTO - em favor dos orado
res· Mario Alves dos Santos, 
José Sebastião Zorzi, Otavio da 
Silva e José Faria da Silva. 

Otl!\TORIO PARTICULAR 
em favor de: Carlos Teles Cor
reia e Leonor M. Caldeira. 

DIA 23 DE MAIO 
Mons. Manoel Meireles Frei

re. Vigario GeraL despachou: 
PLENO USO DE ORDENS -

por 1 ano, em favor do Revmo. 
Pe. José Pereira Neto. 

QUERMESSE - em favor das 
paroquias de Santo Amaro e 
Ponte Pequena. 

RITUS PARVULORUM - em 
favor da paroquia de Santo 
Inacio 

PROCISSÃO - em favÕr das 
paroquias d.e S. José do Bexiga, 
una, Vila Ipojuca, Coração de 

Jesus, Vila Maria. santa Tere
zlnha do Chora Menino, S. Mi-
guel e Penha. · · 

AVISO N.0 158 
Consagração do Brasil ao 

Im.acuiado Coração de Maria~ 
Alem dos atos de piedade: re

za do Terço, do Rosario e Ladai.: 
nha de s. José, determinados 
por s. Elncia. Revma., para o 
proxi.mo · dia 31, sexta-feira, dia 
da solene Consagração de nossa 
Patria ao Imaculado Coração de 
Mru·ia, todos os Revmos. Paro
oos, Vigarios, Capelães e Reito
res de igrejas, convidem o povo 
fiel a acompanhar as cerimonias 
que 'lerão realizadas na Capital 
do Pa.'ls. e lhes expliquem o sen
tido 0essa Consagração Nacio
nal. 

De ordem ele S. Em.eia. Revma. 
Mons Paulo Rolim Loureiro, • 

Chancelér do Arcebispado. 
São Paulo, 23 de Maio de 1946. 

A origem da Salve Raihha 
(Conclusão da l.ª pâ'.glna) 

;!esconhece seu autor como se ti
yesse nascido por geração expon
ta.nea.. Alguns a atribuem a Her

man Contra9to que, parece, compos. 
a "Alma. Redem:Ptoris Ma.ter". o.u~' 
tros, a Aismàrdo, Bis:po de Puy (-l
•098), e muitos, a Sii.o Pedro de 
Mezouro, monge ben"editino espa.
µhol e Bispo de Compostela.. 

Em favor de Sã.o Pedro de Me
~. Durando de Irlanda, oocri
tor' do seclllo ~III, diz terminante
mente: "Petrus vero compostella-

. IIUS episcopus fecit illa: Salve Re
!Jina". Do mesmo parecer são ll
wrgistas J\O'l!teriores de valor, co
mo Bento XIV: Não subscre.vemos 

. ~omo actegoria a tese de Vales 
;FaUde sobre esso. materia, mas, 
parece-nos a opinião mais prova
yel, pois, as outras se fundam em 
argumentos menos solidos. E' co
;llhecida. a lenda de Alberico segun
!llo a qual encontrando-se São Ber• 
nardo no convento cisterciense de 
Dijon ouviu os anjos cantarem a 
Salve Rainha., e crendo que eram 
;monges disse depois ao Abade: 
~C&nta.stes muito bem esta. noite a. 
!ADUfona. de Puy". E acrescenta o 
~· "Esse nome lhe vem de 
eeu autor Ademaro, Bispo de Puy. 
O que é certo é que foi $ão Ber
nardo quem acrescentou as três ul-

- timas invocações: "O' clemente, ó 
piedosa, ó doce Virgem Maria". 
Essa. formosa oração foi introduzi· 
!!la. na. liturgia pelo Papa. Gregorio 
;IX. E um Concilio da Espanha rea
tizado em princípios do seculo XIV 

. ~va. que ela. deveria ser can
ta<la. todos os dias, depois de Com-

~-
As ~ens religiosas tiveram lo~ 

go especial carinho por essa ora
ção, os cistercienses, cartuxos car
melitas e dóminicanos, têm di;posi
ções especiais sobre a solenidade 
co mque se de\>e cantar essa. anti• 
fona. Leão XIII orden~u a sua 
·recitação depois das tres Ave-~a
rias em todas as missas rezadas. 

Parece provir da Espanha a sua 
popularidade entre os fieis como 
oração privada. E' um dos argu
mentos ,dos defensores de sua ori
gem ·castelhana. Antes de qualquer 
outro país, a literatura espanhola 
nos dá bellos testemunhos. Alfonso 
o Sabio, em suas "Cantigas" nos 
diz ingenuamente que a cant:'t.vam ' 
"os santos e as .santas no Ceu", e 
narrando a. cura de uma surdomu• 
da, acrescenta: 

Todos en muy bon· sou 
ca.ntoron Salve Regina 
chorrando de corazon. 
Gonzalo de Berceo, nos "Mira.cios 

de la Virgem", inumeras vezes aca
ba suas narrativas com a Salve Rai
nnha como canto de ação de graças. 

Non nos debe doler nin lengua 
nin garganta / 

Que non digamos todos: "Salve 
Regina santa". 

Desde então até nossa época, e 
provavelmente até o fim do mundo 
a devoção da Salve Rainha não 
sofreu e não sofrerá nenhum me
noscabo: ao contrario, se dizia que 
é sempre de palpitante atualida
de. Assim se compreende a abun
dante e fecunda bibliografia que 
existe sobre essa prece. 

Entre as obras modernas não 
podemos del!.::ar de citar Santo 
Afonso de Ligorio, pois a primeira 
parte das "Glorias de Maria" cons
titue a mais formosa explicagão qu.a 
existe da Salve Rainha. 

P. C. GUTIERREZ 

Ma~re Ca~rini será a primeira ... 
(Conclusão da I.ª pâg.) 

tanto sonhara, mas entre os arra.
nba-cêus. Fina.lmente, com a ben
ção do Papa Leão XIII, decidiu 
partir_ A China diluiu-se de se~ 
mapa.. A 81 de março, acompanha
da. de outras cinco irmãs. chegou 
a Nova York. 

li'UNDOU, INSTITUIÇôES NOS 
ESTADOS UNIDOS 

Em 1889, fundou o Colombus 
ffospltal, em Nova York, e, mais 
tar4é. divfU'Saa escolaa ~ ~ 

secções da cidade. Mas, conforme 
já tivera ocasião de observar, Nova 
York era demasiado pequena para 
ela. Assim, levou sua obra a Cchi· 
cago, fundando um hospital, or
fanatos e escolas. E ainda ,mais: 
esta grn.nde mulher, de brilhante 
iniciativa, vasta energia, e ardente 
fé, conduziu adiante suas ativida
des, estabelecendo instituições si
milares em Denver, Seattle Los 
Angeles, Nova Orleãs, Fll~delfia 
Scanton e Newark. 

E~ava tambem na Amêrica. do 
Sul e viajou a cavalo pelos Andes 
em. auas aU\'i4ad~ de~~ª• 

ttrc rtttrx··R·ro· 

lndispensavel para Diretores e 
membros de Diretorias de CC. MM, 

Mariano', 
PUBLICADO SOB A DIREÇÃO DO PE. WALTER MARIAUX. 

S. J., E D:ESTINADO ESPECIALMENTE A TODOS QUE AR· 
CAM COM RESPONSABILIDADES NO MOVIMENXO MARIANO. 

'* 
1 ''0 Lider Itia~iano~' 

CONQUISTOU EM POUCOS MESES A ESTIMA E CONFIANÇA 
DOS CHEFES MARIANOS EM TODQ Q BRASIL. 

* Lider Mariano"1 

DA' ORIENTAÇÃO SEGURA E ABO"NDANTE MATERIA PARA 
TODOS 9S SETORES DA :VIDA MARIANA. / t 

* ''º Lider Mariano'' ·, 

PUBLICA-SE EM 5 SERIES: 1) VIDA RELIGIOSA; 2) FOR
MAÇAO; 3) FORMAÇAO SOCIAL; 4)_ INICIAÇAO MARIANA; 
5)_ ORGANIZAÇAO E T:S:CNI:CA. 

* ''º Lider Mariano':-
€' BARATISSIMQ ASSINATURA DAS 5 SERIES; C.r$ 8JM) 
POR ANO. 

A.' VENDA TAMBEM TODOS OS NUMEROS ATRASADOS. 

Colegio São Luiz Avenida Paulista n.0 2.324 

Hoje, há ·Instituições que ela fun
dou na Argentina, onde existem se
te com seu nome, no Brasil e Ni· 
carágua. 

Por ·Ocasião de sua. inorte,. havia 
fundado 67 hospitais, orfanatos, 
conventos e escolas - uma para 
cada ano de sua vida. Sua ·ordem 
conta atualmente mais de 4.000· 
membros que mantem em fun
cionamen'to escolas e hospitais na 
Europa e nas Amerjéas. ,, 

A MÃE DOS IMIGUÁNTES 

Jamais ocorreu a esta. tiJ1lida 
:mulherzinha, que era conhecida 
na Anleriea como a Mãe dos Imi
grantes, que alguma coisa não pu
desse ser feita se a autoridade ou 
a inspiração sugerisse que fosse fei
ta. Amava a sentença de São 
Paulo - "Posso fazer todas as coi
sas em Deus, que me dll. vigor". 
Na verdade, ela não se a.paixona.vii: 
realmente pelas atividades praticas 
quo desenvolvia tão bem, mas an
siava por um pouco de solidão, 
oportunidade para. ler e talvez, es• 
crever. Amava as bele~s da na
tureza. Adoecia frequentemente, 
sendo acometida de febres que 
prostariani a uma. pessoa co
m um. Possuía. uma fertil imagina
ção, mas gostava das coisas sim
ples. Assim, preferia passar o tem
po, as mangas arregaçadas e usan
do no verãó um enorme chapéu de 
palha - pintando as paredes ex
teriores de alguma casa que fora 
recentemente rebocada, ou ensinan
do as cozinheiras a preparar quitu
tes: ou dizendo as irmãs para não 
so aprofundarem demasiado na "lei
tura de livros que só serviani 1pa
ra complicar sua vida espiritual ·
preferia isso a negociar emprestl• 
mos com . banqueiros importantes, 
ou entrevistar magnatas para ob
ter· fundos com que levar avante 
sua obra. 

Aos 60 anos de idade~ de volta 
á Italia, achava-se esgbtada ao ex
tremo, e desejava transfitir a outra 
suas atribuições. Freiras e prela
dos foram, porem, unanimes em 
decidir que isto não devia aconte
cer. A 6 de julho de 1910, foi ex· 
pedido um mandato que insistia em 
que Madre Cabrini era não somente 
a Fundadora do Instituto, mas que 
devia. continuar como sua Supe
riora-Geral para o resto de sua vi
da. Tratava-se de uma decisão que 
jamais a eximiria de sua labuta. 
Passado um mês, ela reiniciava 
sua.'3 atividades. 

A deflagração da guerra em 1914 
pôs dificuldades ainda maiores em 
seu caminho. Viu-se na contigen
cia de evacuar algumas de suas 
casas. sendo que outras foram 
transferidas para o serviço da Crwz 
Ve'i-melha ou para alojamento de 
trop'l.3_ 

Ma.'3, esgotada pelo intenso tra-
~ maw-a c.a.br1A1 ziã~ p:v~ 

:snuitos anos mais. Sentia as' con
sequencias da malaria que contrai
ra certa ocasião, e seus pulmões 
tambem estavam em perigo. Nó ou
tono de 191 7, achando-se em Chicá"'. 
go ,a mudança nela operada tor
nou-se terrivelmente evidente. 

Ainda· insistia em desempenhar 
as tarefas possiveis. Pasiou o 21 
de dezembro prepamndo pequenos 
presentes· para as crianças, receio
sa de que as restrições impostas 
pela Igreja as impedissem de ter 
este prazer pelo Natal. Permane
ceu em seus aposentos no dia se
guinte, e ao melo dia de 22 de de
zembro de 1917, com a idade- de 67 
anos, faleceu, sentada em sp.a ca
deira. 

BEATIFICADA EM 193$ 

Em 1938, depois de a causa do 
Madre Ca.brlni ter sido apresentada 
pelo falecido cardial Mundeleln, de 
Chicago, em cuja arquidiocese ela· 
trabalhara, teve lugàr sua beatlfl~ 
cação, passando daí por diante . a 
ser chamada Bemaventu1-ada Ma
dre Cabrini. Decorreram mais oito 
anos para que a Igreja finalmente 
se decidisse a considerar santas 
sua vida e suas obras, o bastante 
para permitir a sua canonização co
mo Santa Francisca Xavier Ca.bri
ni. 

Uma corte de investig?,c;:ão des• 
pendeu varios anos estudando sua 
vida nos Estados Unidos e na lta
lia. Em dois exemplos, preces di
rigidas á Bemaventurada Madre 
Cabrini acarretaram a cura mila
grosa de certos males incuraveis. 
Um foi ó restabelecimento ila vlsta 
de um, garoto e mNova York, o se
gundo a restauração de uma irmã, 
de Seattle de uma molestia incura
vel. Mas 'a Igreja exigia provas e 
documentação. Autoridades medi
cas estudaram os casos. 

DR. DURV AL DO U= 
VRAMENTO PRADO 

Clinica de moléstias dos olhos 
- Cirurgia ocular - Cons.: 
Av. lpiranga. 313 (8.0 andar> 
-- Tel.: 4-458:t, - Res.: Av. 
Angélica, 1408 - Tel.: 5-9275. 

Surgiram tambem dificulda.deill 
criadas pelo denominado Advogado 
do Diabo, um procurador que pro-< 
curava todas as provas para se 
opõr á cánonização. Finalmente, to
davia, ficou-decidida a santificaçãO;, 
e, por seus votos os quatro cardiais 
dos Estados Unidos ratificaram a 
decisão. A cerimonia efetiva de ca,.. 

nonização provavelmente terâ lugaz_ 
0Jil breve, no corrente a.no. 

"2:edicação awdliar no (rata.. 

mento da si.filia. 

"INDEX LIBRORUM 
PROHIBITORUM" 

(Conclusão da. dltima, pãgina.f 

mento - M.edi:bazione. V. DAJlN 
COHENEL. 

STE.:PHANOS. I.ohannes: -
(pseUdonymus): Christliche Ei--
nheit im Zeichen des Kreiwes. 
(S. o. 26-1-1943>. 

s,rRO{)'I'HElNIGJ, Wolfa:ng: -
Erbpflege und Christentum (S. O, 
19-2-1941). • 
ca-se 

Entre es'.w condenações . destà.. 
ca-se a de todos os escrit.os e obras 
4o famoso modernista Buonàiuti, 
o que prom a vigilancia da Santa 
Sé contra a difusão da doutrina 
modernista. 

Como se sabe. pela perversida
de de suas doutrinas, Buonaiuti 
fora fulminado pelo santo e ange-

· lico Pontifice Pio X com· a maior 
penalidade existente' D!l. Igreja: -
"excomungllido vit3lIJ.do". Expulso 

da Igreja catolica. os fieis não po. 
dl.am ter trato pessoo.I oom ele. 
Se ingTesS83:IG num e<Íificlo · sa

gTado. oo sennões e as santas fun• 
ções se interrompiam até que saJs-
se. 

/ CU NGREG ADOS 
CAP~~ E GUARDA· 
:"..IUVAS 'EM V ARIOS 
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MEMORIAL SOBRE OS SANTOS LUGARES 

Ã • ~r1se dos Santos Lugares 

LONDRES - (Press Infonna
tion Service) - Tambores m.is
veriosos e aparelhos· de radio nas 
selvas ressoaram nas vastas ex
~ões africana~, convocauc::.o 
,....;.ra um festival mais de 30.000 
nativos catolicos. o mesmo ape
lo atravessou a India. Os Dyaks, 
anteriormente uma tribu de ca
çadores de cabeças, ouviram-no 
nos pantanos e florestas de Bor
neu; 250.000 catolicos escuta
ram-no tambem nas Filipinas e 
outros tantos catollcos maoris 
da Nova Zelanclia. Foi quase 
um chamamento mundial para 
uma celebração. E tutio isso 
porque um jovem Sacerdote in
glês realizou numa certa ocasião 
uma viagem pela America do 
Sul e encontrou grande genero
sidade por parte dos seus habi
tantes. E' possivek que os leito
res já tenham ov1ido falar do 
Padre Her~ert Vaughan, que 
posteriormente foi elevado ao 
cardinalato. 

mestre. o Padre Vaugha.n, é ho
je séde de ou~ros quatro cole
gios existentes na Inglaterra, 
Escocia · e Irlanda, com depen
dencias na Holanda e no Tirol. 
Oitocentos ex-alunos trabalham 
hofo em dia em doze Missões es
palhadas pela Africa e no Orten• 
te, e estas Missões, por sua vez, 
estão inaugurando Semlnarios 
destinados á ordenação de Sa· 
cerdotes nativos e consequente 
ampliação das atividades mis
sionarias. O trabalho pratico 
de Apostolado. teve inicio em 
1875, quando três Sacerdotes se 
transportaram para Madras; 
Havia então naquela região in• 
diana · apenas 6.000 catolicos; 
atualmente este numero se ele• 
va a 46. 000. Na fronteira no• 
roeste da India ar luta foi mais 
ardua, mas no decorrer dos anos 
o numero de catolicos subiu c:w 
zero a 7 .000! 

Em continuação do "Memorial 
sobre os Santos Lugares", impor
tante documento "l.1bc0rado, pela 
Ordem de 8. Ft-.i,1c1~co pub!i~
mos hoje o topico subordinado ao 
titulo "4- crise do~ Santos LUHa
res". 

VI A CRISE DOS SANTOS 
LUGARES 

Com as tentativas historiadas 
no topico precedente os bizantinos 

. tinham zondado as dificuldades que 
se apunham aos seus designios de 

"l!e apoderar dos Santuarios e com
preenderam qual era o meio de 
obter resultado. Em vez de litigar 
diretamente com os Franciscanos 
em Jerusalem, resolveram trans
térir a questão á corte de Cons
tantinopla, onde eram muito in· 
fluentes,- e proceder traiçoeiramen
te para com mais seguranca aI-
,;:ançar seus fins. 

Durante o scculo XVII o trono 
otomano foi ocupado por sult.:)es 
viciosos e venais, que de boa von
tade deixavam aos subalternos o 
exercício da justiça. O poder poli-· 
tico era exercido por uma dinas
tia caprichosa de ministros que se 

NOTA INTERNACIONAL 

sucediam na familia Kupruly, fa
milia intrigante e despótica. No 
mesmo tempo tiveram grande in
fluencia os interpretes de naciona
lidade grega, entre os quais os 
Panaiottos e os Maurocordatos, que 
exerciam junto ao governo uma 
àçJl.o decisiva, em favor dos seus 
correligionarios ( 43). 

O patriarca de Jerusalem, Teofa
nê, querendo a todo custo sair-se 
bem n::,, sua em presa se aliou com 
um certo areediago, 'Gregório, ho
mem habil e intrigante. Os dois, 
cvnsiderando que a,s primeiras ten
tativas não tinham tido resulta
do porque faltava aos gregos um 
titulo historico mais antigo do que 
aqueles que os franciscanos pos
sUiam, resolveram forjar um e fa
zê-lo valer junto á Sublime Por
fa (44). 

Para executar o . plano, Gregó
rio SP dirigiu· a Constatlnopla · · e, 
por intermedio do patriarca da 
capital Cirilo Lukaris. de altos 
funcionarios gregos da corte, e 
especialmente da sultana-mãe Kios
sen, uma grega renegada, e gas
tando ouro em profusão, · obtéYe 
em 1633 um "firman", datado do 
uiltit,o de Omar (638), que lhe 

A política a lia ~a na Aleman~a 
i 

o julgamento de Nurenberg tem 'siclo criticado por sua lentidão. 
E' preciso que n~s lembremos, porem, que tudo que exige entendi
mento entre os aliados leva tempo e mui1.a paciencia; exemplos é 
q~e não faltam. O principal erro de C'>ndut.a, a nosso ver, que está 
sendo cometido cm Nureruberg. não e.s.á na lentidão mas no cri· 
terio com' que estão sendo julgados o..-. li.deres nazistas: em vez de 
serem julgados e punidos segundo a medida com que concorreram 
para a vitoria do nazismo na propria Alemanha e peh1s suas con
vicções ideologicas, eles estão sendo julgados por sua conduta ,du
rante a guerra. Os ínumeraveis crimes cometidos pelos nazistas 
durante o conflito merecem uma severa punição, mas a convicção · 
e a propaganda da ideologia que inspiro11 e ditou esses crimes me· 
reccm uma punição ainda muitó maior. Assim, por exemplo, Al· 
fred Rosenberg, o filosofo do nazismo. foi acusado principalmente 
por suas atrocidades enquanto gauleiter da Ucrania e não por ~r 
sido O autor de uma filosofia que lançou milhões de almas no in
ferno. O julgamento que presenciamos deveria ser levado a· efeito. 
:para averiguar-se a culpa de elementos secundarios do -ilazism·o· :e·' 
de oficiais e dirigentes das F'orças Armadas. Os lideres _que estão 
presentemente sentados no banco dos reus deveriam ser julgados 
e punidos por esse monstruoso crime: fizeram ressurgir o espirito 
militarista, brutal e estupido prussiano, deram origem e consolida
ram a mais infame das ideologias e tentaram espalha-~ pela face 
da terra. 

Essa orientação superficial, da parte dos aliados, de considera
rem a luta mundial contra o nazismo como uma guerra entre. Es· 
ta.dos Unidos, Inglaterra e Russia contra a Alemanha, origina um 
outro erro politico, ma~ grave ainda que o criterio adotado no jul
gamento dos lideres nazistas. A tarefa de expurgar o nazismo e o 
militarismo da Alemanha tem consistido em exercer severa fisca
lização para evitar o aparecimento de partidos ou organizações com 
,rendencias nazistas, cm limitar economicamente o poderio alemão,' 
em conservar na Alemanha um exercito de ocupação durante 25 
anos e finalmente cm retirar de todos os postos publicos os antigos 
membras do partido nazista, e isto ainda com tão pouco discerni
mento, que mereceu a critica do Episcopado alemão. O primeiro 
erro a se notar é que são todas elas medidas negativas. Um plano 
positivo/~1ma diretriz de reconstrução, só são observados na area 
ooupada pelos russos, e são os de formar uma zona alemã sovietica, 
lorte e satisfeita. Uma vez afastadas as tropas de ocupação, os 
alemães tirariam a conclusão de que o regime comunista é melhor 
que o democratico. O regime comunista. ou o nazista, pois ambos 
são muito semelhantes, senão iguais, no que se refere a questões de 
trabalho e organização. No dia 17, ainda, um telegrama da "Reu
ters" informava que está sendo elaborado, com o apoio e orientação 
dos russos, um plano para a reconstrução de Berlim, tão extraordi
nario · que fará em poucos anos da capitàl alemã, a capital vencida 
e destruida, a maior cidade do continente europeu: uma cidade mo
'!lelo, ~ 6 milhões de habitantes. 

Quanto tempo ainda levará até que os aliados estudem e iomem 
._ eonaideracão a. historia alemã, as origens luteranas do prussia
allmo e .. ..,.., e a, qaais as tendeneias e fo~ças da nação germa-

,_ -· ._ • opwam ~ por eles foram vencidas! 

conferia a propriedade e o metia. 
na posse da Gruta do Nascimento 
em Belem, do Monte Calvario e 
da Pedra da Unção na basil!ca do 
s. 1sepulcro em Jerusalem (45). 

A perda daqueles Santuarios 
causou uma verdadeira reação no 
ocidente. O Papa Urbano VIII, as
sim que soube do fato, dirigiu-se 
ao doge de Veneza, ao rei da Fran
ça e aos outros principes da Eu
ropa, pedindo-lhes que interviessem 
junto á corte otomana (46). 

Por felicidade, o arcediago Gre
gório, que ainda. estava em Cons
tantinopla, tendo-se desavindo com 
seu patriarca, e agi~ado pelo re
morso do que tinha feito, apresen
tou-se ao procurador da Terra 
Santa, ao bailio veneziano e aos 

· embaixadores da França e da Aus
tria e confessou a maneira como 
tinha obtido aquele falso "firman" 
(47). 

,.Aquela confissão, e os protestos 
que tinham . vindo da Europa, fi
zeram co mque a Sublime Porta
revogasse o "firman" concedido 

. aos gregos, como falso e conce
desse um outro, em 1635, a favor 

\dos Franciscanos ordenando que 
lhes fossem restÍtuidos os Santua
rios (48). 

A restituição dos Santos Lugares , 
Ca\lsou um grande alivio ná. Custo-

, dia da. Terra Santa e na -Europa, 
Esperava-se que, em vista d'é ter 
a propria corte otomana reconhe
cido a falsidade, não se repetisse 
mais a produção de outros escritos 
falsos como o de 1633. Entretanto, 
aquela. manobra não devia ser mais 
do que a primeira de uma série de 
falsificações, injustiças e violen
cias antilatinas. 

Oclero grego, -de fato humilha
do pela derrota sofrida, se_,_l)repa
rava para a desforra. Conhecendo 
agora o lado fraco do governo oto
mano e a propria força, muniu-se 
de dinheiro e de c.alunias contra 
os Franciscanos, e em 1637 conse
guiu obter um outro "firman", que 
lhes- concedia novamente a proprie
dade dos·Santuarios de Jerusalem c 
de Belem (49). 

Em 1860 a Inglaterra não pos
suía colegio proprio de missio
narios catolicos. Os catollcos in
gleses eram . de tal· maneira po
bres, naquela época, que, embo
ra· o Padre Vaughan tivesse o 
grande desejo de fundar um 
centro desta natureza, quase 
chegara a desistir das suas es
peranças~ Mas com o estimulo 
de um Jesui~a espanhol, o Padre 
Medrani, .a fazer novo esforço, o 
Sacerdote britanico embarcou 
para a America do Sul, em 1863, 
a fim de solicitar apoio econo
mico. O acolhimento que ali te~· 
ve, era tão amistoso que ao re
gressar á Inglaterra era porta
dor de 1.1. o.oo libras esterlinas e 
promessas de novas contribui
çõea, que posteriormente fizeram 
àscender a quantia á cifra de 
t 25.000. . 

Com esse dinheiro, o Padre 
Vaughan , fundou a Associação 
Missionaria de S. J o.sé e cons
truiu o colegio que atualmente 
s~ ergue em Mill Hill, nos arre
dores de· Londres. Sua torre, 
com grande imagem dourada 
do santo titular, domina uma 
típica paisagem inglesl!,. 

A associação que se iniciou 
com um unico aiuno e um só 

A primeira Missão africana se 
estabeleceu na Uganda, onde 
chegaram em 1894 alguns pou• 
cos Sacerdotes de Mlll Hill, 
atravessando tettitorios 'amea
çados por tribus hostis. Havia 
então ná Uganda apenas 200 ca
tolicos, cifra que hoje se eleV'a a 
160. ooo. com cinco Sacerdotes 

· africanos. o mesmo. _progresso 
se verifica em: Kisumu, na par• 
te· superior do Nilo, onde uma 

· população nativa catolica · _de 
16.000 pessoas subiu a 72;000. · 

Quando ficou· decidido o en .. 
vio de Uma Missão a Bornéo, a 
fama dos "caçadores de cabe· 
ças" era tal, que o Padre Vau• 
ghan, já então Bispo. pediu vo• 
luntarios. Apesar do inestima• 
vel auxilio por parte das autori• 
dades oficiais britanieas, · as di· 
ficuld,ades., a que se submeteram 
esses Sacerdotes abnegados, :fo
ram terrlveis. Todos os · obs· 
taculos foram. porem, vencidos. 
e no decorrer dos anos a popu• 
lação ca.tolica atingiu á bela ci• 
fra de 245. 000 pesso,as. A' obra 
de fé e civilização, que começou 
no seculo passado pela iniclati· 
va de um jovem Sacerdote in• 
glês, o Continente Sul-America
no se ·encontra estreitamente 
associado na sua . origem. -
DOUqLAS_ NEWTON. 

''lndex lilrorum pro~iHtofUm'' 
Segundo estamos informadoo fo_ 

ram incluidas no lodice nos anos 
de 1940 a !945, os seguintes livros, 

BUONAIUTI, Ernesto: - Storia· 
del cristianesimo. (S. Oficio 
16-12-1942) - opera et scrlpta 
omnia. (S. Oficio '17-6-1944). 

CH'ARLIER, Louis: - Esaai sur 
lr, probléme théologique. (S. o. · 
4-2-1942). 

Christrus (S. O. 30-10--1940). 
RUOTOLO, Dolindo: - La sa,. 

era Scrittura: Psicologia - Oom. 

(Continua na 7.a pag.) 

Homenagem ·à Revma. 
CHENU. Dominiquc: - Une éco

' le de théologie: Le Saulchoir. (S. 

A nova injustiça contra os direi
tos (los. latinos sobre os Santos Lu
gax:es moveu a Santa Sé a solicitar a 
intervenção das Nações ocidentais 
junto â Sublime Porta. Os embai
xadores europeus em Constantino- , 

Madre Maria Teresa 
No dia 24 p. p. o "Centro Aca

demico Sedes Sapientiae" promo. · 
veu uma homenagem á Rda. Ma
dre Maria Te,.oza conega do co. 
legio de Santo At,o~t.inho. -

pia ,i,presentaram os protestos dos 
seus respectivos governos, mas não 
conseg_uiram ser atendidos, porque 
naqu_ele ·tempo Veneza, a Austria e 
a Polonia estavam em guerra com 
a Turquia (50). 

· Por mais <le meio seculo, parte 
dos Santos Lugares ficou assim em 
poder dos gregos dissidentes. O 
trabalho constante d.a diplomacia 
européia, os contlnuos esforços dos 
nomanosPontlfices, as capitulações 
estipuladas a 5 de junho de 1672 
entre Luis XIV e Maomed IV, nada 
disso deu resultado .o clero gre
go era muito forte em Constanlino
pla., apoiado como estava pelo UrJ.n 
Vislr, por outros ministros e pelos 
interpretes gregos (51). 

As dificuldades aumentaram ain
da pelo trabalho do novo patriar
ca de Jerusalem. Dositêo (1641-
1707), o qual, quase sempre esta· 
va em Constantinopla para intrigar 
junto â, corte e. só· ia de vez em 
quando a outras partes ·afim de re
colher dinheiro, para. sustentar sua 
causa. Tanto fez, que :(in!!,lmente 
em setembro de 1675 obteve um 
outro rescrito que lhe concedia a 
posse exclusiva d'o S. Sepulcro (52). 

A nova usurpação. outra vez a 
Europa. O Sumo Pontífice enviou 
cartas e· alguns franciscanos da 
Terra Santa ás cortes catolicas pa
ra induzi-las a defender a grande 
causa da Igreja. O mesmo Ministro 
Geral dos Frades Menores,· Pedro
Marino Sormanl, !oi. te:r em 168&-
com o imierador Leopoldo I para 
sollcitar sua intervenção energfca..
na grave questão. E os Estados · 
europeus por sua vez renovaram as 
reclamações insistentes dos seus 
embalxàdores junto a. Sublime ,Por-
ta (63. . 
, O- sovemo . nlo . J)o41&. cont$nuar· 

(CoaUzuaa 11& P »aa,) · 

o. 4-2-1942). , 
DAIN COHENEL (rseudonymUs) : 

- La Sacra Scritura: Psicologia -
Comento - Meditazione. (Donec 
corrig. s. o. 13-11-1940) v. 
RUOTOLO. Dolindo.·_ 

HUBER, Georg sebastian: - v. 
STEPHANOS, Iohannes. 

KARRER, Otto: - Gebet, Vor
sehung, Wunder. ($. o. 18-3-1942) .. 
KOEPGEN, Georg: - Die .Gnosis. 
des Christentuma; (S. o. 7~3-1941). 
LAROS. Matthias: _.:, nas christli. 
che Gewissen in der. Entséheidung. 
íS. O. 7-:-5-1941). 

LABERTHONNIERE, Lucien: -
Oeuvres de Laberthonniêre · pu
bliées par Ies soins de Lo~ canet: 
1l:tudes de philosophie cartésienne -
et premiers écrits phil0soph1ques. 
(S. Q. ~3-1941),, 

MULERT. Hermann: - Der Ka
tholizismus der Zukunft. (S. 0-
'7-3-1941). 

PEIZ. Karl: - Der Christ a.Is 

A· festa foi ahrilhantada pelo 
Coral Paulistano qlle executou o 
seguinte progra1'a: . 

I PARTE: 1) VHo:'ia: Vere Lan• 
guores; 2) Bach: Ah! se a hora 
derradeira, Coração, ali como so
fres! e Vem. morte, -vem!; 3) · 
Tchaikowsky: Feli~s são!; 4) A1. . 
chinger: Regina Coeli. 

n PARTE: 1) Millet: _A dansa 
das II:\Onjas; 2) 'Musica . popular; 
francesa: Coral do Adeus; 3) D'in• 
dY: o boticarto jocoso; 4> c. ·Ribt>: · 
O diabo sem- cauda; 5) Dvorak: · 
Canção maternal; 6) svedof: :r..ez-
ginska. , 
IIl PARTE: 1) Gallet: . Sertanejo; 
2) Tupynambá: Tenho adoraç~; 
3) Guarnie,;i: Itene no céu; 4) V. 
Henrique: éoco pereruê; · 5) r..oza;. ' 
no: norme, filhinho; 6> I,oZano: · 
cascata de risos. 

Seccão-de .Consultas do "Legionario" . ' . 
Em no,ssa ~poca, que traz a, marca de 

um verdadeiro crepusculo da civilização 
cristã e catolica, impõe-Se, mais do que 

· nunca, a· necessidade de uma bem dirigida 
orientação espiritual. Dar esta orientação. 
aos seus leiló.res, é desejo do LEGIONA
RIO, que, para este efeito, abre hoje uma 
secção . de consultas, que sairá. mensal
mente. 

As consultas e pedidos de informação 
podem. ser dirigidos ao LEGIONARIO 
Caixa Postal 147-A - São faulo. 

\ 
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ANO XIX 

Consagra~o o Brasil ao lmaculaio Pr ot.e s ta m Os B i s p o s 
De Roma, informa-se que par

tirão. E\111.· breve para o Brasil 21 
-"l,~igiosas-,da ·Congregação de Nos
ea ·S~nhora-do Calvario,·que sedes-

Cora~ão ~e Maria alemães contra os 
• :t:ina_m · ao Leprosar-i_o do Estado de 

ll-li11as, e· á.. Nova Escola de cegos 
e ·-s.urdos~mtj~os de Belo Horizonte. 
· . Esta noticia tro\lxe-nos ao es_pi
:ri~-as diatribes do -infeliz apostata 

· que· toi ·iu~_po. cie. Ma.ura, contra o 
Çl~ro e Religiosos · estrangeiros no 
.l3í-àsn: QÚe perigo e que dano 
pàra nosso·· país!. Estrangeiros que 
vêm· á.-·nossa terra para nos rou
bar,: a·, nós· nacionais, posições tão 
lnyejaveif!! Haverá.. coisa mais de
JeJt?,yet.· do .. que tratar de leprosos, 
por exemplo? Comparavel a isto. 
só a. delicia, que o Clero estran
geiro tambem· nos rouba, de tratar 
:eom :indios selvagens e deixar-se 
cléyora.r por eles. 

Registramos com satisfação que, 
pela.: primeira vez, foi eleito um 
::iacerdote da Companhia de Jesus, 
·,pàra: a Academia de Ciencias da 
Françà.. Trata-se· do Revino. Pe. 
Pi~~e Lejay, diretor do Observa
to~ó. de _Zi ~a Wey, e diretor de 
p~~iSllS -do . Centro Nacional de 
Investigações Cientificas. Esse dis
'tintô· Ifollgioso se notabilizou por 
·estüdos· sobre eletricidade, espec
-troscopia, .astronomia e geo!l,esia; 
Colaborou. de modo capital, para a 
invenção de um . gravimetro aper
,telçoado, 

-· .. 
· O sr • . -David' 'Mace, figura em· 

evidencia nas .fileiras .protestantes . 
~~ Inglaterrn,;·falando nà "Assem-

: 'blela'· :gej-al&~·'!.~rejiJ. i>J~~itefi~ -
Jlá-t'â?ti'mõu;:"b'ãsa_áà7;, ~em estatJ.Sti • 
ca;.: q\Í°é~Y dé &1!,it qtiâtro primoge-

. bit.~.- Ííâsé.idos 11a 'J;ng1aterra <•U 
P~s tiê' Galês: . ~~- -~ ºnitural, Nossa Senhora ,é ,c~r6~~;;- Rai#J'1{~'.:a9', Ç~ui e da.-terra. ·- ·A 

ma se consagrou o Brasil, reconie.ndando0se a Seu· Puríssimo. Co~ 
ração. ("A Coroação da '.Virgem" - tela de· Velasquez), 

Em seu impressionante discurso, 
~ sr. Mace mencionou ainda outros 
indices alarmantes, dá. geral deca
dencia .de costumes em seu pais e 
indi_cou ?,8° respectivas éa.usas J 

: . c)aro está. ql,le, sendo prot~stan
te, ·o· v-•. .lda.ce· não .pode atinar com 

, •- caÚSa.·-fundatn-ental, gue é o pro
t,rlô , ·ptotêstàn.tismo. Rompendo 
~~:ã>.igte:la; ê)s·.protestantes rom
péÍ'àm.' coin . a unlca verdadeira. 
ionte .• de aatititicação que ha no 

,ll:Íundo., E. prepararam para si o 
'triste presente, que o sr. -Mave tão 
Mm descreveu. · 
.. De n~a. vale objetar que, em 
:in1;2itos paises éatoUcos~ a deprava
~ão dos costumes tambem é ~ran
de. A Igreja,. dâ aos seus fieis o 
meio de conseguir a virtude, ela 
dota seu livre a.rbitrio de toda a 
I/ÓNà.:~tcesàarià..Pára que não .. pe-

·. -~~em: :~o· lh~ t~rà,'. porem, O l!VrE' 
~b'i~rió, e não-lhes àrranca ti pos
~~Jl!~a4~ dE1. pe~:, l:!e os, fie!a, ~;n 
~-a. ."1d.~. ~ '.élll..· seus _c9stumes,_ pro
c_ed~m c.o.~o -.~fieis, e_ se aUr~m a 
todos ,os desregramentos, a culpa é 
u~l~_~_nte . d_eleii, A eeu mo~o, 
taJJlbem e]·e:;; desprezam as fonteP 
ia graça e da santidade. E seu 
uemplo não destro! ,de modo. ai-

. gµlll.! a--;i.fÍrmação .de qu~ um_ país 
Uçl. f. ,ltreJa, não apenas nas dou~ 

. (Có'1clue n~ 2.ª pâg.) 

Na sexta-feira pp., reali:;,;011-
se. um dos atos de piedade ma
riana de maior signifi'ch.<:iío na 
vjJa religiosa do 'Brasil. Na 

presença de Sua Emcia. D. 
(arlos Carmelo de Vasconcelos 
:Mota, Arcebispo Metropolitano 
de ~ão Paulo, e de considera
vel numero de Arcebispos e 
Bispos do Brasil, . do Exmo. 
'Presidente da Repnbli,'.a, e dig
natarios do Estado, S. Emda. 
o Cardeal Arcebispo do Hio de 
.Janeiro D. ,Jaime de Barros 
( :rimar"l consagrou a nossa . pa
t ria aci Coração Imaculado de 
)laria. 

' -,, 
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Centenário ~as aparicões ~a Salette 
. A respeito·. do centênario da.s aparições de Nossa Senhora da 

Salette; que ocorrerâ no proximo dia 19 de setembro, o Exmo. Revmo .. 
ª*'~·:J:>,. MM.-'\lel ~unes_ Ço~lho,' 'Bispo Diocesano de Aterrado, em· 
~ ·Gerais; ·escr~veu ,piedosa Pastoral, na qual constam oportu
AOS comeri.tarios. Descreve ·o triste estado ,de indiferença religiosa 
a 'que o iú~do tem. chegado não obstante os reiterados avisos 'do· 
c~u, e pinta.em c~res sombrias o futuro da Patria brasileira, caso 
entregue. á _tir~ comu~ista num futuro mpitc proximo, o que acon· 
tecerá. se -não nos valer a , intercessão de Nossa Senhora. Por isso 
exorta os seus diocesanos para que façam penitencia e se arrepen 
dam. de suas faltas e assim obtenham para~ o.s. perseguidores da Re 

.liglâo a graça da conversão., Recorram todos ao Coração matem~ 
ae Nossa senhora t" executem com fidelidade o programa estabelf' 
ciclo pa.r:-i "ês ~ setembro. tsoállza · a opartüna carta Pastoral. . 

Esse ato foi precedido :'de 
numerosas consagrações 'locais, 
em que Bispos Diocesanos C()n
sagraram suas drcunsctições 
.ão Coração' de Mar.ia. 

Como se sabe, ina:nif estando
sc em Fátima aos· pequenos 
pastores,· Nossa. ~nhoi:a. expri
rr,iu o 'des<>jo d~ ·que todo o 
OI'be cristão· se CÓnsagrasse ao . 
~11 Ptfrissimo Coração, como 
meio de ·évitar a'.s cil.tastrofes 
conternporaneas. . 

Aten<lên<lo a e'ste<a,pefo, os . 
Exínos. e Revmos. Srs. Bispos 
do· Brttsil resolveram · efetuar, 
no dia consagrado. a Medianei· 
ra de todas as gra~::i.s, a consa 
graçüo do Brasil. · 

E' superfluo declarar com 
quanta devoção o- Brasil rato
Jico se aÍ.;sociou a este belíssi
mo gesto. E' da proteção de 

· Nos·sa · Senhora que; · to d os 
aguardamos a salvação ,do Bra- · 
sil, · dos inumeraveis males que 
nos ameaçam no ·mbmento, e, 
particularmente do perigo do 
fascismo vermellio de Moscou. 

* * * 
Concomitante· com este ato, 

cs Exmqs. ·e Revmos. Srs. Al'.·
cebispos e Bispos. do Brasil 
1·ealizaram reumoes .sobre a 
Ação Catolica, nas quais, por 
certo ,deéidirão as importantes 
questões pendentes sobre a mili-

. eia maxima do apostolado 
Jeigo. 
· .Estas reuniões foram prece, 
·'idas de, uma semana de estu
!os dS: Ação Catolica parâ Íei-
··ns, a· qual acorreram . delega, 

· .-... " ,1n A. O.· de todo o pais, 

abusos da ... ocupação 
SEVERAMENTE CRITICADA,. 'NOs··':ESTADOS 

UNIDOS A SUPRESSÃO DE.SUA PASTORAL 
WASHINGTON. Abril, 30, (N. · dvbratlas para estabelecer uh1a ad· 

é.)· - 'Os Dispos <la A;emanha Oci ' min.ist1'ação dcmocratica e para re-, 
<lentai nó legitimo exercício <le seus taurar a éducação, d-evenios todavia 
deveres ·e direit:os de Pastores, so- . ,confessar que .estamos profund,uu~ 
[1·ncfu.ci{-e protestaram contra os . te disiludidos ante a presistcncia dl 
11rocedimentos "tragicamente ofe:i- · ,., pma insegurança jurídica .uuúll 
sivos" . adotad0s. na zon· aoriental .. ,irave. 
do R~ich dominada p_el<;>s sovicts, e .. ,, • Há varias semanas que nos seu· 

outrossim co..,tra certas med°idas . :.t,:rn0s obrigados a expressar nossi:: 
de ocupàção dos Aliados. ,'.h1izo so!>rc os proeectime:n,tos tragi--

As auotridades estàdounidenses ,~'.êam_ente adotados na parte oriental 
de ocupação na Alema;1ha, em evi· ··.:-WI Alema.,ha, especialmente na Si· 
cleu~ i;ontrad/ção co_m"os principiÓs . ''!J~sia e na região dos Sudetos (s:ob 
invocados pe;·os Estados·'U:iici.>s ao .:;1-óp1pação .ou domínio- da União So
entrarem ria ~erra ciué çlanimen- -·;:.:;;!~~ica - :::iot~ d_o tradutor)~ ~ 
te incfoarn a 'liberda4~ de . religião ·) nfllS de dez m1lhoes de al-eDlaes fo
e de pala vrà -impuseram . o .. sileJJCio ~,\r'4,u brutalmente-··' despejados . QC 
áos Bi_spos a,lemãe .. E o assombro ··\\l;~s lares os' ,<le_ ,~1.i:s· antepassadQI 
d9s ·cidadãos dos· E~tá.dos. Unidos ··:'~.tin que previamente se fÍZCS/i~ a,e~ 
'aq $âber qúe ·as· :i.Jt$.r14ad~s orita- , :'ilGuma i.n,vestigação nem se <i_. 

, ~ié_s,: pelo coritriÚ-io/'nãt,. 'SUP,rimi• · PJjl!j\SSC SI.ia culpabilidade ou ÍAÓ-
rllln: a· Past9i-al diz.c™.fo que "era. .;-,c~-cia 
impossível impedir a ... liberdade da i) •. ·_:'_·_,'{Não· há l'C:ia algu-ma que nno.ou 

Igrejá. · · · ' · · · t~,~6/.l'ever .a miseria aterrad<>r;i-;; 
·Numerosos_ grupos exigiram unia .. o:.,~esprezo de toda humanidade e 
comp;eta investigação· sobre- este ,_4~/}:oda justiça ai acumulou. ÂinOII 
desastroso i-:icident~, lembrando -· t.?,_tpt·se. angustiosamente as Dlulti

que, dúra:if eo ano passado, 'ocor- · doei, nos poucos· s_etóres que a4làa 
cra.m semelha.nl:es conflitos que sã'o re~~i'lm na Alemanha sem nada ·Pode 
indicio de um intento deJibçiado re~ ter de seu: sem ·oporttmidad.e aJ 
por parte de certos funcioru.'rio; es- gµ~ de ga:1har a yida. E' impossi-
ta-dounide·nscs, para impor silencio . yel,: sequer imaginar . como lojrrar 

. á Igreja :1a Alemanha, s'ofrear o di· l,lll,p!Xlli' que · tamanhas multidões,, 
rcito de s_eus- .. gui.1.s·--~~pii:~t"\laÍ$ de --de/P,-ejadas de_ ,seus· ~es~ .· ae ~ 
P.rotesta,rc~ e adrnoe·stárem: :· .eni. ·· convertam .em ·fatores. de tum~ 
ftues'.ões ele .mót;il, humaioicÍádc .e' ·e;p'erturbadt>r"es·da pllz! 

•- J.ti~tita .. ê-,<I:.e .. exercc.reni -a· influeudá ... , . ;,:eo.-o-·;ESCKA'VOS··--: ·:··· ' •<.·· .... 
qtié(Alcg:ti?íalll:en~ ';Jht:s• ~~~nip~te. , . . jíi,_stiçà, 4~. -~9' .. ~!eljlã,q.~!inlsC:: 
\ -1itenor,tn,<i;nt.<;!: :~lm:>{iln<;,Í,9Pàrío • · -ye-se ofindid6 '·peló, iàf· · de . ·' 

.· estagQunJdense .,censittarâ â:;.P~stc,.;;. · ··. ~lt~o t~pos, 
0

quaze·. /lgz.e ~ 
. ral. pu!;>licadâ pór 'Süa: E'ni~~ia o depois de· cessadas as hostili~, 

Cardeal Miguel ·von···Faulhabe~f pOr mi!J:i~s 9~,. _P.psioneà-os .. de, gueáa 
. outro -,t~do, · a ·Pàstotal Colétiva do . alemaes c~ti~_uarem indefinidamc11 
Episcopado alemão escrita -:etn -.Ful· . te_ no cativeiro e, frequentemente cm 
4a o ano pà,ssado, não foi-pul.>lica- miseras éônçHções., Centena,s .de mi 
da . ~la. imprensa leiga dos .. ,Est-ados J!lares, S~: .n_ã_o_· ?X).iUi.ões:: foram.~ 

-~Tnidós, 'porqúànto ·seus cbrr.êspo:1- aenados qq~ts: escràv.os à trabalhos 
<lentes -na Europa não lha -~iaram forçad'os, '.àl?~flar dé. ·s"ó' se lhes ~ 
só a imprensa ciit'91ica>.dii,s.e pais rebroch:U:'.'ó ·t~rém· {>Ído so{daqos! 
kvnu -ao eonh<.\cimçn'o .. ~Q

1
_publico o ·Muti~sim'õs':Clésses i:ifelizes ·não.tem 

. texto das 4.eclarações .da,.,.,Hie.rar- _ n~t!cia do .. ~iú:tar.-·n~ :se)hes Ji~-
quia ·alemã. ·. · ··.·,,·_. .-: .. , ,.:', 1mt1u· dateµi~ 0 _zn,~n9-r .. sinal de -.i-

Muitissimo·s. O))S_~r:r:i4oi'.esdmpar '(Conj;,in~ :na; .;,a pag.) 
. dais e .numer;'o~as . ~$t~mun-has fi

dcdigpas, <le naci~,íli~liilade .:'e reli
gião' divé'rsas; . dcscrcveiain: ·as: hor
rendas condições em que se-· ~ê a 
Alemanha Qriental, e suas-,~eclara
ções ,concordam .com O ,que. dizem 
agora ns Bispos· em súa Pastoral. 
As , ·, autoridade!':: éstadÓunide:1se!1 
obstaram a ·que fosse· iida, :afogan
do-. que "inc.itaria ao ressentimento 
e a · intranqu.ilidade e . prov~ria 

. possíveis · twhultos". Mas. a~, ler o 
texto da Pastora,!, nenhum leitor de 
um:,i, democr:tcia chega a compren
der P.Or que o Gover:10 Militar dos 
Estad'os Unidos qualificcru a Pas
toral de "afrontosa e depreciati
va para os Aliados.'' Parece ·que na 
zona , do Reic_h · ocupada · por . estas 
tropas -se ap:icam of_icialmeme as 
medidas de rc-pressão que são a re
gra nos . terrltori<>s e nações sujei 
tas ao dominio sovietice, medidas 
que tão odiosàs foram. no tempo .dos 
nazistas. . . 

Aqui está o que dizem os Bispos 
alemães (da parte · odde.1tal),. ao 
p_roJestarem. contra as condições 
provocadas . pela ocupação aliada, 
~egundo o texto da Pastoral· rece
bida P,Or · nitermedio "de .-uma .fon,
tc- oficial estadounidense": 

l)ESILUSAO, "Após a· queda 
do .Naci.o:ial ·socialismo, confiamos 
que, de um lado, se aplicaria o de
vido castigo ao's que se haviam tor· 
nado réus de crimes cometidos em 
tã~- hÓrré:ido :numero contra 'o nos
so pr,-priçÍ pÓvo ·e contra n.ações e 
ra<:as estrangeiras: e que de outro 
laqo, os novos governantes empre
gariílm "odos os esforços a seu al
cance tf-,ra dar. novos fundamentos 
:i.o · se:itidó de iu~tiça entre· o povo 
alenião, e aos ·direitos .da ·.pessoa. e 
a,sim ~eparar a recup·ei-ac:ãó mo
ral da nação.-

Reconhe~ndo embora ('Om plena 
conscieada todos as atividades· !1es-· 

o 'i va I é)·r·· ··dos 
selos ·.usa.dos 
A ·, ven.!a dos selos repre

~enta hoJe em dia um cara
ter de : suma importa.nela ·<»
mercial; p9is ainda ·que · pai:e- . 
ça c:n pQuço exageracfo, :giul- . 
tos goveroos Vivem. quase ex
clusivamente da venda dos 
selos postais,· como a · Siberia, 
. Liechteristein, . Andorra, .·São . 
Marino: _Gutras nações como 

i'rança. Italia, Esta.dos Uni· 
do:., tamb.:.m possuem im-

. portantes · oficinas filatelica.s 
é tenhamos em · Vista. ·que o 
seu lucro; ·só nos ··EE. UO'., 
d~3Cie a; lhstalação da -ofici
na. :matelica, se. elevou .a 110 
milhões. dee dolares. . 

Deste modo . se-· explica ·o· 
porque·d~ envlar·os selos pp,-

. ra · as Missões. O misslonarlô"' 
· iri!atiga.vel áproveita· este e~

celente r~ctirso que não exige 
muito lat:?or .. ~m o produto 
da venda .· dos mesmos po-

.. dem os. · missionarios con.a~
truir igrejas, escolas, asilos, 
etc... . 

· · E', pois,· um dever de todos 
os amigcjs das Missões pão 

· descuidar deste meio que ,-e-· 
tão facil . e tanto pode favo: · 
·re~er ao& missionarios. Re
colher, . iJO.is, o .maior · numero 
possivel de selos é envia-los 
para a 
Academia' Missionaria - Sf:· 
minario flo Espirito Santo -

. Santo: A1J1aro - São .Paulo 
j <Capital) ·I 

1 
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crinas mas nos costumes e na vida, 
chegaria a um nível ·moral tito alto, 
que a tal nível as nações hereti
eas não podem aceder. Mais ainda. 
Neste terreno, nada é estatico. En· 
óquanto a naçào fiel encontra, em 
,sua propria fidelidade, meios de 
progredir sempre em perfelçiio, a 
naçào infiel tem na sua proprla 
infidelidade \lma força que a im
pelira de abismo ·a abismo, até sua 
~ompleta desagregaçfLo. 

" .o!< * 

.;\Ias voltemos ao discurso do sr. 
~:wid Mace. Entre as G causas que 
tle menciona éomo responsaveis 
pela desagre..i ,.tto de sua patria, 
!igura uma, que confusamente al_u
àe íl desagregaçii.o protestante::·., 
~ "declinio da fé i-ellgiosa". Por
'1tue esite declinio, tá.o manifesto nos 
palses protestantes, enquanto n~s 
pulses catolicos se nota \lma v~r
cladelra primavera religiosa, porq'1e 
este declinio, senão pelo ceticisin'o ' 
que levou quase todas as seitas 
protestantes, de negação em nega-
1:ão, ao vago deísmo que é só o qtré· 

· lhes resta em materia de fé, h,oje· 
em dia? 

A,,, outras causai apontadas p'eio 
:sr. Mace sã.o muito interessante!(. 
Vale a pena transcrexe-las a? as mp, 
cificaçóes sociais e econom1cas; b) 
a nova p05içã.o da mulher na sObfü~ 
dade moderna; c) as novas concqp
ções c~entificas qua.nto ao sexo; , cp 
~ agitaçõ.o de nosss. epoca. · ' · 

• * -1= 1i,:1--.· 

Na Holanda, os catolicos tiverâ.tn 
ganho de causa, • nas ultimas elei
çõe8 O · excelente Partido cat,9Hç9, 
que ali existe, foi, de todos os 
agrupamentos, o que alcarwou 
maior representação no parlamen. 
to, tendo obtido 32 -cadeiras, contra 
as '29 qllé tocaram aoe trabalhistas. 
As restantes cadeiras, em numero 
ele 41, ficaram com os partidos po
l1tlcos de segunda impertancla. 

Assim, embora os catolioos C',1lls· 
tituam na Holanda apenas a terça 
parte ,da pepuladl.o. a Rainha Gui-
1hermina. confiou ao leader cato. 
lico dr- t,. H. N. Beal. a tarefa 
de 'constituir o novo gabinete. 

. . . 
Consideramo,. digna de nota a 

àt-itude oorajosa e coerente do 
Episcopado da região do 8 Abruzzos, 
?ln Italia. 

Em Pastorais afixadas nas por
tas das igrejas, aqueles Prelados 
condenam novamente o "velho li
beralismo anti-clerical e o mate. 
rial!smo marxista, inspirador do 
· ~dai.comunismo. 

outrossim. os partidario.. daque
la.ti doutrinas sociais e p0litic!\s fi. 
caro poibidos de: 1) ser padrinho$; 
~) administrar bens ecl~iasticos; 
3) tomar parte nas comissões or. 
ganizadoras de festas religiosas; 4) 
receber sepultura religiosa: 5) per
t~cer á., associações religiosas e 
á Ação Catolica. 

·Dentro desta orclem de hleias. o 
EpisC'Ol}ado ela Ilha da Sicilia, sob.a 
presidenoia do Fmlnentis.qimo car
deal Ruffini, deliberou recusar os 
Sacramentos aos que pertencem a 
pa.rtldOs ·que defendam o materia
lismo e a luta de c~s. E ad
vertiu aos fieis que constitue neca. 
do mo~l. não somente votar em 
ta!s partióos mas ainda recusa,r !IE'U 
"foto aos · pa.rtidos que tenham pro-
grama declaradamente catolico. 

TMnOS de!ll11Mcarad" com 1nsis
~ Ma. a orientac:ão cada vez mais 
!!oclnHsta; õo Partido Trabalhista 
~a rn~aterra. Ainda a.eora, esse 
l'ft1'tido se fez representar pelo 
~,,.r,ntacto Noel Baker. no Congres
,in · ~·aHsta Espanhol, reunido em 
"l"f'11lnu,,e, con!tJ'esso em qu~ se en. 
ro,,t,M a ·11na. flor do .,oclalismo re
~n~uclona:r1o que ensang-nl'ntou a 
1:s'P!l,nha 1)-0UCO antes da ultima 
eonnagrai;ão mundial. 

• * * 

A respeito da tl'meraria atitude 
d<'l ~cvPmo trabalhista britanlco, 
"'" rntreirar a .,; mesmos doio; gran
f'!e" n11 Ises na aãoq como a India e 
o ~to_ t<>mos in~i0 tentemente 
l!'í'l"'Str,1do · n- P'l'ave risco a que com 
,~ !'<' · ,r.,nõ,,-,n a..:: mi~" catoll-
1"1!•. r''" · Jlc!l.ráo inteiramente des. 

- r,r"t""Mas: . N-" 'n.prt>PTI.,~és n!lo ~ in
fnnrl::i"ll~. ·:o fnrm,1 ~""''º tntft.11- .. 
11100 .. "E.ni,tn p .S.11<l~"··. ry,-,t,tt..,.,o tJm 
ttrl.fr-o · !'l!('<ifMrl-\' ,!',.lo ~ (-.k/.. 
!lõri . . flf~fMt!'\!'·••' ~ riAn ... ,.., , • ._.~,. "" 
~maL .T l:,·~:~h·n p,.....,,__ ('tl. 

(Oaotin •.1a 1111, 't.a P""t-) 
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Em nosso u.Itimo artigo, mostramos que ata· 
car a legitimidade do aluguel cobrado pelo pro
prietario - aluguel tazoavel, já se vê - é fe
rir de frente todas as noções da doutrina cato
lica sobre. justiça. 

Escrevendo. pará." catoÍicos, basta isto, para 
tornar bem cl~ro QÜe o problema não pode ser 
tratado como' se houvessc, de um lado um ti
rano ganancioso, sem nenhum direito, que seria 
o senhorio. E,' dei outró lado, ·o inguilirio, s<'m· 
pre e por definição uma pobre vitima de injus
tas extorsões. De lado a lado, ha direitos. De 
lado a lado ha devei·es. De lado a lado, deve 
haver justiça, equidade, moderação. 

E, segundo toda ::i. evidencia, a imoderaçao 
1ião está · apenas do lado do proprietario que 
extorque alugueis excessivos, mas pode encon
trar-se. tambem n_c>_Jnquilino que os paga exa· 
geradamente baratos. 

Este o aspecto. doutrinario da Questão. Ela 
apresenta tatnbem, entretanto, lodos praticos 
dignos de nota. 

* 
.. , .,. 

Quando se fez o primeiro decreto uue· limi
tou os alugueis, não honve protestos. Poucas 
vezes, na bistoria de um p0.vo, se terá visto que 
uma classe tão numerosa.<> relacionada como a 
dos proprietarios de casas.. tenha sido . tão cor
data em aceitar' uma ;imitação em seus ganhos. 

o motivo disto está em que. a medida parecia 
manifestamente razoavel. Era facil de prever a 
paralização da~ construções. e a crise de habi
tações que se delineàva. · Como corolario, não 
seria difícil que aparecessem explorações. Era 
justo (lU~ ~ l~i as prévisse e coibisse. 

N~te seu primeiro aspecto. o problema' pa
recia bastante claro. Ninguem contava, entre
tanto, com ·a formidavel inflação que caracte
rizou invariavelmente nossa vida economica 
durante a guerra. 

Enquanto os proprietarios continuavam ata
dos a velhos alugueis, o que su.céilia? A classe 
dos "profiteurs de perre", os tubarões dos lu· 
cros extraordinarios, continuavam com· as mãos 
livres, levantando astronomicamente o valor ,le 
seus produtos. ,Em suas arcas se acumulava o 
dinheiro alcançado por meio de extorsões con
tra Ós compradores e · consJmidorcs da massa 
da população, isto é, não só das classes médias, 
como daquilo a uue na. I_dade Média se chama·_ 
va "le menu peuple de Dieu". Com isto, au
mentavam-se tambem os salarios dos operarios, 
e depois, pouco a· pouco, todos os outros salarios. 

Porque podia um Cabricante de meias, ou de 
perfumes, triplicar o preço de seus produtos? 
Evidentemente, porqÍte havia quem lhos com
prasse a preço triplice. Havia dinheiro, valori
zado ou não, no bolso do consumidor. E como 
o produtor sabia disto, explorava o consumidor 
sem dó nem piedade. 

Todo o mundo, na classe média, ou baixa, co
meçou a gastar mais. Ninguem começou a vi• 
ver melhor. Pagava-se mais caro o que antes 
custava menos dinheiro. Em ultima analise, o 
metal afluia mais · c:audaloso para o bolso do 
comprador pequeno ou médio, mas saia tam
bem mais caudaloso, Nada ficava. Ia para on
de, este dinheiro? Para os cofres dos magos 
dos "lucros extraordinario!>''. 

Se os proprietarios de cnsa tivess<'m podido 
aumentar seus alugueis, o que teria acontecido? 
Os nababos dos lncror. e:vtra01·dinarios teriam 
cobrado menos. Porque o consumidor não lhes 
poderia pagar tanto, quanto pagava. E eles se
riam obrigados a contentar-se com lucros um 
pouco menos astronomicos. 

Em outros termos, ,l dhiheiro 11uc o inquilino 
pequeno ou médio poupava em alugueis, não fi• 
cava em seu bolso. nem beneficiava a sua fa· 
milia. Ia diretamente para o "clan" dos "lu
cros extraordinarios''. A lei de limitação dos 
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alugueis só teve um efeito concreto: beneficiar 
os "profiteurs de guerre". Porcue todas as fol
gas que ela trouxe ao inquilino, o "profiteur de 
guerr(;" as absorveu. 

Esta lei não func;onou, portanto, contra Q 

pro1Jrietario, e cm favor tlo inr.uilino. Ha nisto 
uma ilusão de ótica. A lei foi feita contra o 
proprietario, sem proveito para o inquilino, a 
favor dos mandarins de 11ossa alta finança. 

., . ... * 
E vem a proposito acentuar um lado quase 

comico, desta tragedia. Sel'ia áinda concebivel 
que, por engano ou falta de perspicacià, a lei 
persistisse em proibir o aumento dos alugueis 
das residencias particulares. Mas foi muito 
mais longe. Proibiu tambem o aumento dos 
alugueis dos locais ocupados por industria oli 
comercio. Não ha hoje fabriaueta nem lojinha 
que não renda. Todas dão lucro. E este lucro, 
em certos· casos, chega a ser tão polpudo, que 
a lei achou bom provid~ciar contra ele. Ora, 
o que sucede? Enquanto algum grande "pro
fiteur" paga um aluguel anti-diluviano por sua 
lojn, ganha em dita !oja lucros nababcscos. 
Porque? Unica e exclusivamente - ao menos 
cm certos casos - poro.ue sua loja está bem si
tu~da. Isto é, ganha muito menos por sua ha· 
bilidade, do que pela boa colocação do predio 
que alugou. Ou seja, ª" qualidades do predio 
são a fonte essencial de c;eu lucro. Mas este lu
cro nã.o fica na mão do dono do predio. senão 
na do in(!uilino. Ha coisa mais risível? 

De outro lado, ha algc> de mais comico do 
que legislar contra lucros extraordinarios de um 
lado, e, do outro lado, pr()ibir que se cobre um 
a_Iuguel justo, do detentor destes lucros? 

,, 
* 

Um asprcto final do problema. Tomemos o 
cadastro de ·jmoveis de São Paulo. O que ve
remos? Que vive de alugueis, não a classe dos 
miliardarios, mos a dos proprietarios médios e 
pequenos. E' certo que alguns grandes predios 
pertencem a nababos, Ma!' a naoabos em cuja 
imensa fortuna o prerlio rrp1·ese:lta uma parte 
pequena, e em cuja renda o aluguel daquele 
predio quase nada ,;ignifica. Atacar a classe 
elos proprietarios é atacar quase sempre a elas· 
se média, dos homens que vivem de sl'tt traba
lho em profissões liberais, aplicam em predios 

· suas economias, e lega.m em seguida seus pre· 
dios, como garantia de :mbsistencia de suas 
viuvas ou orfãos, de seus filhos doentes, alei
jados ou menores 

Conte cada um de nos, os proprietarios de 
predio que conhece, 11ue vivem no 9ció, em ida
de de produzir. São pouf .. •issimos. Numa cida· 
de de quase um 'milhão e meio de habitantes, 
não constituirão senã.o uma casta de parasitas, 
de 3 a 4 mil indivíduos, se tanto. 

Todos os outros lutam, energicamente. pela 
vida. Poupam zelosamentf' seu patrimonio, pa· 
ra a proteção de sua velhice, ·e garantia de 
seus filhos. Se ha caso em Que o conceito de 
Leão XIII sobre o capital se apliQue bem, é es· 
te: · o capital, para esta classe laboriosa, culta, 
economica, não é seniio "suor acumulado", tra
balho cujo fruto se g·uardou para os dias in
certos do futuro. 

Ora, foi precisamt>nte esta classe m~dia de 
intelectuais, de técnicos, de funcional'ios publi· 
cos, que foi a mais pr.,judicada nesta crise. Su· 
biu tudo. E o que lhes pertencia não subiu, 
nem subiram na propor-ção de seus gastos, os 
Sl'llS honorarios ou vencimentos. 

Outróra, a renda dr umn casa lhes dava pa· 
1·a 1>agar o alimento. Boje não chrga para pa
gar a cosinhcira. 

Quando falamos de senhorios de cnsa, a rea
licladc social não é o capitalista lusidio e para- . 

(Conclue na 7.ª página), 
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"MENSAGEM DE FATIMA" 
Contlnua:n os benemeritos Pa, 

dres M.ssionarios Filhos do Ima-eu. 

1 
lado Coração de Marta a sua cam
panha em ·prol da divttlgaçã.o cta 
devoção a este Imaculado coração. 

1 Ainda agora o seu provincial, o 
i I Revmo. Pe. Raimundo Pujo]. acaba 

de publicar mais wn opu.sculo, com 
o titulo que encima estas linhas. 
Editado nas vesperas da· Consagra
ção Nacional ao Imaculado cora-

' ção de Mar~e.. :felizmente leva.da a 
e:f.eito ante-ontem, destino.-se a 
esclarecer o sentido da Mensagem 
ele l<'atima, como preparação áque. 

1 da Consagração. Como se sabe, a 
r Consagração do mundo e das na• ! c;ões ao Imaculado Coração de Ma.• 

!
. , ria foi pedida por Nossa senhora 

aos videntes da cova da Iria, co. 

1 
mo sendo o recurso para a:fastar ~s 
terríveis castigos que a Justiça Dl.. 
vina estava prestes a lançar sobre 
a humanidade, pelos enormes pe
ca<' 'ls cometidos. Assim, pois, o 
ato que se realizou ante-ontem na 
Capital do País nada mais foi do 
que wna consequenciag das visões de 
Fatima, em 1.917. 

Não podia, portanto, ser mais 
oportuna a publicação promovida. 
pelo Rev:mo. Pe. Raimundo pUjol~ 
Como bem o demonstrou através 
das paginas de seu precioso opus• 
culo, a finalidade das aparições de . 
Fatima é inculcar a necessidade do 
culto ao Imaculado Coração de 
Maria. para que Os homens. por 
meio deste Coração Imaculado, pos. 
sam alcançar o perçiío dos peca
dos a €menda da vida e o beneplà:f 
clt.o <1Ívino. Vê.se, pois, a, intima> 
relacão r·'.l' ha. entre a devação ao 
Imaoulado Coração de Maria e a 
consoladora verdade, que é a 
mediação un:versa]. de Nossa Se• 
nhora, pela qual justamente a cha
mamos Maria Medianeira de to• 
ela, 11s !1'raças. ou a invocamos. na 
Lat'"inha, "Mater Divinae Gra. 
tine''. 

Verifica-se, assim. a predição do 
r:rande servo de Nossa Senhora, o 
Bemiwenturado Lu!s Maria Grig~ 
nion de Monfort, cujo processo de 
canonizac:ão vai tão ad1antado: é 
preciso que venha n reino ae Ma
ria. para one "dvenha o reino d~ 
Crlf,to: e. por isto, previa o Berna. 
ventura-do oue a devoção a .Nossa 
Se-nhora iria ter grande progresso 
nos temnos futuros. E vemos que a 
pronr'a Mi'ie de Deus se tem en
C"' ,·regado de desenvolver esta devo
ção. 

Salienta o Revmo. Padre PU· 
.101' o cnrater . dogml'ltico da~ 
aparições ele Lourdes. Parece c,ue 
tambem p,oclemc,s enci:mt.._nr este 
carater 11!1.S J),P'.'ll'tQõeq de Fahma. 1_?e 
fato, a idéa do culto ao Cor~çuo 
Tm<iculado ne Maria se relaciona. 
rom a moo•n"ãº .· 1~ni11Prsal. Asstm 
c')mo no· culto d<i. s.' Coràcã.9_ · _ ae 
,T"~''º ~o t"TTl 1'1"1 VÍst~ O íntimo dO 
mister!o de· r.risto, o ~u a,_<;pecto 
mai~ urofundn de Red<'ntor. assim 
tnrnhem no culto ao Ccração ,le 
M'>rin se tem em vl~t::t o intimo do 
mist('riO da mãe de T)euc:. nf'lo 
c,11rol s-. r,rh" Pm . uni1h ne<'E>~""T"\a 
"ºm ,,,..1, "Filho. e, assim. é a m_e. 
(lln,rlora ~e to,1as M !?faças. Nao 
p0ilii1. <;er maic: retevanl;f' o a~sunto 
trataclo com tanta nroficienc1a pe-
1" Revmo. Pe. Pujol. 
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Slo l'auTo, Z éfe Junlio ele Tif4'6. 

Semana Eucarística ~e r o n te Nova 
Pe. Arlindo Vieira, · S. J. 

Dm'ante a. oitava. da Pascoa pre
p uma Semana E"tcaristica da c:. 
cade mineira. de Ponte Nova, a con
Vite de D. Helvec!o Gomes de Oiivei 
ra, dignjfflimo arcebi~Do de Maria.. 
na, e do ·eonego Pedro· Rosa de To
ledo, zeloso vtgari..o da paroqu.'a. E' 
Ponte Nova uma das mais pr0spe
ra.,; cidade,i do interior de Mi.nas e 
<i principal centro oomercial e in
dustrial da zona da mata. Possue 
grandes usinas, oito bancos, gina. 
siOs, Escola Normal, vari.os grupos 
escolares e uma incipiente Escola 
ôe Comercio. 

Há na cidade duas paroquias que 
estão a cargo de dois excelentes 
Sacerdotes; o ego. Rosa e o p. Al
~arenga. 

A am~ prestam relevantes ser
viços os padres salesianos que lá 
~ o seu ginas!o frequentado por 
oorcs, de 200 altmos internos e 150 
extirnos. 
. ·E· diretor do g!nasio o P. Alcl

r1es Lanna Cotta, de ilustre fami. 
lia mineira. Homem dinnmic.o, 
apostolo incansavel da juventude, 
-é estimad'ssitn<> do p~·vo de Ponte 
Nova, junto d·) qual exerve fec:JfoiO 
apostolado 

As benemeritas irmãs sales!anas 
<1irigem tambem um g'.nasio e uma 
'Escola. Normal, prospero internato 
e externato 

Neste particular Ponte Nova é 
Uma cidado privilegiada. T<Xl.a a 
mocidade do ,..igar está em mão.s dos 
operosos filhos dú D. Eéls~o Piz 
uma conferencia aos alunos doo dols 
lmportantes estabelecimentos de 
ens:no e pude obsel"Var de perto o 
.ótimo espir~t.J qne rcin:i. entre clE's 
~- elevado numero de V•.)C:tç.'.>e8 rdi
:i:i1osas e sacerdotais i} prova evi • 
dente do que acabo de afirmar. 

Fui a Ponte NoYa para a minha 
missão com não pequenas aprc-

'Cl)sões. 
Disseram.me va.rlos · e,acerdo-

tes da arquid'ocese que Ponte No
va. em razão do grande numero de 
forasteiros que lá iam tentar a vi
da e buscar dinheiro, cm raz~o do 
sua mesma atividade comercial dei
xava muito que desejar no tocante 
á rdii::ião. 

Viviam º" hom,ms demnP·ada-
mente preocupados com as oolsas 
terrenas e pouco se lhes dava das 
coisas de Deus. 

Esse,. preconceitos iam desfazer. 
se logo á luz dos fatos que me en
cheram da mais viva o profunda 
consolaçàQ .. Colcqud os trabalhos 
de semana sob a especial pr.ote<;ão 
de Santa Tercza do Menino Jesus 
que nunca me falhou em ocasiões 
tOV'1.o essa .. 

Terça-feira. á Hora· , Santa. en
cheu-se completamente ·a vasta Ma. 
triz. Após a Hora Santà. ci~v:a rea. 
llzar-se a pl'imeira co1,rvrc11cia. 
dos hon1er.:; 1.\ ~-;1a.,·t;J, ti 1.'~Jl· .. :-:-·o! 
Compareceram apena8 uns 130 ho
mens, embora constituis<"em eles o , 
esçól da !Sociedade de Ponl.,, Nova. 
Manifestei a mc,us caros ouvintes 
o m0u desapontamento. 

D~scram.me que isso se devia a.o 
fato d" muito,, ignorarcm que a:; 
conferencias tér:am inicio na.qucia 
noite. Como· cheguei pouco antes 
das 17 horas. julgavam muitos que. 
cansado da viagem, cu dcLxarla de 
pregar naquele dia. 

Quarta-feira, ás 19 horas, a Ma-

Ruo 24 da Mele,, 80J90 
SÃO fAUI.O 
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triz não podia conter a multidão 
que a.correu á Hora santa. Esvazia• 
"e a igreja e logo se enche comple
tamente de homens de todas as 
classes sociais. Esse magnifico au. 
ditorio empolgou-me até o ultimo 
dia da semana. o movimento eu
earlatico foi deveras consolador. 
Ca<ia dia centenas de pessoas 
aproximavam-Se da sagrada Me. 
sa. Durante a missa eu pregava ao 
povo que enchia a Matriz. Quarta 
e quinta-fc:ra fiz ás 14 horas con
ferencia ás mães de familia. Cer. 
ca. de 500 senhora"" se comprimiam 
entr<" os bancos. Sexta e sal:Ja'.'o, ás 
17.30, falei ás moças. !'!;stas enche
ram literalmente o templo. Eram 
mais de mil. 

A elas. como ás senhorM, falei 
durante uma hora; encantou-me a 
atenr:ão desse pkdoso auditorio. 

Quinta-fe'.ra., ás 17 horas, tive. 
mos a Hora Santa das crianças. E.s
plendido es])€taculo de fé! Mais de 
mil crian<:a~ ajoelhadas aos pés do 
altar a dirigir a Nosso Senhor Sa
cramentado ferventes preces! A 
certa a.ltura eu lhes pedi que abai
xassem a cabeça e a puzeseem cn- 1 

tre as mãos. "Ca:la um de ,roces 
pense em uma alma que dese_ia 
converter e a recom!mde a Nosso 
Senhor. Rezem tx:-do<; uma Ave. 
M<1ria nessa intenção". 

Eu ir:a colher o que semearam 
ar:.•1P.las alm9.s inocentes. 

Quase que nã.o ~enti o peso de 
ouatro nreµ-açõcs diarias e de ho
ras ~~guidas <le confe 0 s·onario. D('s
de quinta-feira ecmecei a notar, 
imen~amentc consolado. a a,:ão fc. 
cunda da graça . Eram mocas e 
senhora~ aue vinham c.onfe~sar-•·~. 
sinc<'ramcnt" arrependidas. :c:rós 
cinco ou dez a.nos de completo 
afastam0nto afastamento das pra
ticas religiosas. confirmava-se mi. 
nha confiança. na exc{'Jsa Patrona 
da ML-;sões o dos m'ss!onarios. Sa
ba.do, após a conferencia. deveria
mos confessar os homens. Deus 
N1vinu.nos naquela tarde três cte
dkados missim'., i·ios redentoristas 
que iam pregar üma missão numa 
parcq,;ia proxima. Além destes, 
a_i:1d9ram ª" confi:ssõ('s três padres 
sales"::tnos. o zeloso capelão füt 
santa Casa " um padr(' da diocese 
que, lá se achava de passagem. 

E:·am dez p:,.drcs a atend~r ás 
coPfissõ""' elos homens. 

Disse-me o vigario que d'1ria 
imensas graças a D0us se com ,:1-
fWssem uns 400 homens. A·s 23 
horas a.lg:.ms pad1·es ainda 3_t.,,n
diam ás. confissões. ccn111'1g::ra ,n, 
só na matriz. uns rioo h0men5. se. 
te medicas da cifü>.de. negoc\antes, 
bancar·os, · operarios, ~,-mrns em 

.. suma -de t0das ·as c~asoes ·.1:ociais. 
Houve. numerosas. conv~r;,õ~s. De
zenfl, r'-, homens que não ,:e ,.ec,11fes
:~:1.vrm h:-:v-r~ iá d('?'.'. vir~t0. tr1nta 
e mai'.'\ ancs, naque1" -:lia venl.uroso, 
~inceramente contritos. encontra
ram a p~.z qu~ só Deus porl" dar a 
~ua pobre crhtura. A pie::iosa pro. 
cissão F,Ücar'·i.ir·:i. rner,-r,nt c)om'n
r,o ele nrnnl•i e nwmoravcl sema
na. Era de· ver a t)i,,dade do t ovo, 
o en:,u,ia,·mo ,1" mi!i1an,s d'.' crian
ças e de jovens. to·bs n '.'l'zar. a 
ca.ntar, a m'.lr-.jf2star < :::1. ~!tas vc. 
z~s 5 0 1! r1nor a Tc:--·us vl'~~~o r.-; a 
sua f0 vh·a <:> ar i2,1tc. 

Parti de Ponte Nova naquele 
mesmo dia. cho1·a1fôo s·a11,1ades da 
Seml'\na 0ue s(' findava sob as maio
rrs b~nçãos de D('us. e sent'ndo 
ctrixnr aquele povo gfmrroso. a.c<J
l)1N10r e· vi5CHalmentc cristão. 

Pode M'l" que ponte 1-,~1vn. prla.~ 
rrzõcs ª"ima as~inalad:J5. 1ifw viva 
k'i.n int.,111<amente a sua fl? como 
outras vr,lhas cidades de J\.!!nas. O 
que. porém. pos~o a.ssc,•:·rn.r r Ql!e 
,011110,:0 dez<"nas de importn.ntes c1-
,1:\des 111-\'ncira.s e qu0 dr poucas 
tfj con, o corR<;?..o t.flo clv--· 11 P r,om 
• i\o bna imp1·cssão corno dr Ponte 
Novn. • 

Tndubitav0lmentc ponte Nova 
pcrle comr,a.nir.~e. no 0uc diz ~cs
Tl€ito á reli!dão, .is melhores c1da
c'es cto nosso r,rospero e catollco 
Esh:1,10 de s. Prmlo. . 

Não pad0ce a m(•nr.r <luv1da de 
ouo Minas é ainclR " <?·rnnde Esta
do catelico do Brasil. 
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Pregando 
e niartelando 

o sr. Luiz Carlos Prestes 
chegou a ser. entre nós, ,o ho
mem mais falado destes ulti
mas dois ou três anos. Saiu da 
prisão aureolado como martir, 
heroi. homem lcndario, algo de 
um ser misterioso, uma especie 
C:e Messias do proletariado, um 
mahatma Gandhi de paletó. 

O her-oi 
vermelho 

est; campariha carlssiina dé pro
pag~nda no país? Ingenuarri.ente 
querem os vermelhos acreditemo
que h. u. R. s. s. através de umas 
embaixadas ou e.e boas negocia· 
ta~ 'vermelhas, não manda um 
vintém ou para falar bem, um 
centavo para ajudar os herois 

calça. gravaLa, e sem cabra leiteira. Após a anis· 
tia e as libcrdad<'s que lhe foram concedidas ge
nerosa e imprudentemente pelo Governo brasi· 
leiro, o hcroi abriu a boca e resolveu falar. Lem
bram-se do ccleberrimo discurso do Vasco da 
Gama? Aquilo tinha todas as características de · 
uma arenga de l1uehrer ou de Duce, com bandei· 
ras, paradas. aclamações. berros histericos. deli· 
rios ôe fanaticos etc. etc. E o homem falou! 
Foi a primeira decepção. Disse muita tolice, deu 
por. paus e por pedras. Houve aclamações deli
rantes· á Russia e a Stalin, enfim, ouvimos <·ste· 
rompante, esta petulante afirmação do Cfü:fe 
Vermelho: o Brasil é hoje o pa'ís mais comunista 
da America ! Tinha-~e a impressão de q.ue_ P_rcs~ : 

.A tes jÜigava o Bra~il pelo Estadia do Vasc~Cfa. aa:.::' 
ma . Depois, o homem foi falando e falando S3tn · 
pre. Fez-se papagaio oi.! realejo. Sempre as 
mesmas peças, as mesmas frases feitas. as eter~ 
nas cantigas do bem do povo, da união Jiáéiortal, 

elo bem elas massas prolctarias, do idealismo su
blime e salvador elo Comunismo, etc., etc., etc. 
Tocla gl'ntc já conhece de antemão o que vai !'a· 

lar Prestes quando anuncia um discurso. O he
roi perdeu o encanto da originalidade e os ba
lões dos primeiros discursos estão já queimados. 
A pirotécnica oratoria prcstista anda bem c'eca
denk e monotona. Um 0rador ào chegar a este 
estado é uma calamidade! Os fànaticos porem·. 
adoram o ídolo e morrem ele paixão pelo her,ui 

PROLETARIO? ... 

O grande prolctario, o beroi do })rolctariado 
o clcfensor dos })Obres, ombro a ombr.o com t 

1wvo, o organizador do pi rtido cuja finalidade é 
sofrer e lutar heroicamente pelos pobres, é sim
plesmente, apenasmente, multimilionario! Des
cobriu-se que m0tlestamcntc contribuiu para uma 
Editora e para o Jornal vermelho com a insigni-
ficante ouantia ele mais de quatro milhões de 
cruz,eiros cm ações! Naturalmente o Sr. Prestes 
não iria ficar reduzido a pão e laranja para so
correr a imprensa do Partido (apesar de que pão 
está raro e laranja está cara). E' de se supôr 
que o "heroi do proletariado" tenha mais algu11s 
milhões. Ora, o homenzinho viveu muito na 

cadeia, não tinha soldo nem ordenac'.o, não n:o·s 
consta tenha sido industrial ou recebido fabulo
sas heranças. Que •·iaueza misteriosa é esta? 
A Santa Russia e o Papai bigodudo não lhé te
riam dado este dinheirinho para compra de un:s 
docinhos? Como se organizou e cresceu fantás
ticamente a propag·anda russa através de Dia
rios comprados rapidamente de uma ~oite pata 
o dia, e edições de livro, caríssimos. e esta mui-' 
tiplicação enorme C:e livro1: e folhetos sobre a 
Russia e o comunismo 'em t,odo o Brasil? Como o 
heroi saiu onte mela prlsãn misrravel. proletario. e 
hoje é milion,uio? Que místerio é este?' Gorn.11-
nismo rende tant0 asé:im?! ... 

.Forque, e coUto sustenta o Partido_ Comunista-"· 

russo.s da patria brasi!Pira, tão 
dedicados á Mãe a(.dtiva a ponto do Stalin caho· 
do déclarar-se traid'or de stia 1>atria, para defen
der a Mãe das estépe:,? ! Seremos tão ingenuos? 

DOCUMENTO ELOQUENTE 

o sr. ex-Oapit.ão Prestes teve n cinismo e co 
tagem. a ousadia de pedi,. a sua reversão as fi-. 

leitas do Exercito nacional. Graças a Deus po
demos ter éonfiunça ,etn nossos briosos miliLares 
Nosso _Exercito pode -~ontar alguns traidores ver· 
melhos disfarçados, '_mas gr'aças a Deus na sua 
maioria esmaga(ora';e uma buri'eira furt:i cout,rs 
a onda verílieiha. A· ~·cspost::. d::i. Comissãc d•.' Ofi:. 
ciais ao' traidor, foi e~magadora, foi uni dl'sagra
vo a um insulto qu~ -O cnefe nacional da foice ( 
111lrtelÕ

0queí:ia· fazei· íi bandeira é 'à. fárda . m ilitm 
btasileira. Imagine-"Sé Prestes oficial do Exercite 
nacional!... A res;::iàsta da éotnissão clis tnao: 

'·O autor deste .equcn1nE>lllO, sr Lulz Cadu! 

Prestes atualmente ~enndor ela Hep'u.blwa. 6 o pr1n<'i. 

pal re!ji~un~avel pelo le'-'.·anl(' <.:1 . .1t11unl$ta irro1upido nes. 

ta Cap·tat e uo nor1e dü pn_i::-: <:m 1~:::5. Por e:-:~e:: n10 ... 
tivo, · foi preso ctn ;; 00 ni:in::o de· 19.;6, e (·4..111de1Jado 
pelo T1·ibunal ele Sc•guran<;a ~tici()nal. ~ .. oi ah1da 1•0f'l

dena<lu J)ul' tnais ~Ú ;lllü .... ClilllO 8Ul61' l'.ltC:lec'tual ÀO 

a:::;~assiniu de Elza CoJF·lo. Atunlmente (· o ...:e,·1·c,ta .. 
rio do Parliclo Com11ni--ta HrasilC'iro. T1 '.\·,.:-•·s;1:-: r':1:l.ôP,; 

impcd01n de julgar cunvf'llic·11t€' o rctoi·no d 1J r,"q11c ... 

;·ente {ts filt?iras do Exer<'ito: 

ltazücs rnorai·s - O li:xcrcilo Yetn s~ 111a:1ife::sU:\11 

do por atos e palavn1.s ,·:qntra a idcolog·ia c:vJnun:sta 
ooino pdrigosa ú. 0 rdc1n pul>Ji(:a, ao~ no:-;sPs liabitos dt: 
fa1111]1a, á liberdade i11dl,·idual e á dcm·.,~Tacia pro. 

fe:s:sada pelo povo brasilf'iro. Por outro larlo, t~rlm 

os anos presta1nos justP ~101ncnnge111. á 1ncnH.-,l'ia dotJ 

can1atadas ciué ton1baran1 no cu'mp1·:1ne!1lo tlo~ seu~ 
deveres na noite fatidil'.n clf' 2.7 de nu\·e111U1·0, Y!tin1as 

qué (orán1 desses que 1H•jc descj~,m rc-, crt 1:r ú::; filei_ 

ras da nossa corpot·avJn. 

Hazü<:-s profission:.-dB --:. O si·. Lui:t; Carlo~ Prc:i:-1.t,\ 
p~u,sou 1nuitus anos fora elas aliv~dados 111ilitni-ê8. Já 

está. idoso para réver o~ a:;suntos profiss101,àis. J!:· 
de suj)ôr, portanto, ~tue o seu reingresso ao Exe!'c1tc 
'será inconveniente, poi· ineficiente e incapaz ele qual. 

qüet atividade util, ~orno oficial, tanto mais que oe 
variaclos assuntos da profissão cresceram dt• eolllpl<". 
,:cidade em fa,:,e dos ensinamentos da ultiina güerra. 

nazõe~ patrioticas - Outro argumento i:1de~tru. 
tive! e ele real importancia di:r. respeito á ultÍrria de. 
claração do requerente em plenà. Constituinte, e re
petida. em reuniões dos seus partida.rios, qual a de que 
não pégatla é1ü armas contra· a Russià, no cisó ·1ro 
Brasil envo1ver.se em: guerra contra essa poténcia •. 
Um soldado não pode exppessar.se dessa maneira, sob 
pena de passar po1• traidor. Um oflclàl qa,e esposa 
tal idéia, quando nas fileiras, ê .:,a'paz de atos de es-· 
pionagem e de sàb'otagetn. Tratá-se; portanto, de 
um individuo sem moral e indeseJa-veI numa. cor,,o:ra. 
ção destinada á defesa da Patria. Estas razões e ba
seados no · artigo 2.0 do decreto.lei 7. 747, de 18 de 
abril de 19!5, obrigam-nos a dâr pai:ooer ~ & 
reversão do requerente•. 

Fiz questão de transcrever na integra o ~
cioso documento que me tirou os pensamentos 
todos que me iam pingando pa í>êna, quarteio me 
chegou ás mãos o jornai. Que coírtcidericia! õc. 
pois disto. com isto .. e ape:,ar disto, o Sr. Preste! 
ainda continua sendo um heroi! Como Lampeão. 
ou como o "herói éO'br:tdn" daquele cacófaton dai 
letra do Ozorio no Hino Nacional, pocli! bem ser ..• , 

* M· o n s - ' A S C A N I ,0 B R A N D Ã O * 
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Pastoral de Saudação do Exmo. ] 

1 

E, nessa. hora, numa -Yisão con
fortadora e rica de esperanças, 
lembrar-se-á da facilidade antiga i 
desfrutada á. sombra acolhedora da 
casa paterna., onde h11,via pão em \ 
abundancfa. para matar a fome e 
saciar plenamente o pQbre .coração 
humano ~·Quanti mercenarli in 1 
domo p~trls mei abun_dant · pani
b-us .•• Surgam et vibo ad patrem 
meum." 6) 

Sacerdotes , . . . 

condecorados 
~ 

Sr. Bispo de· Ribeirão Preto i 

O governo .,_ francês condecoro11, 
o V.igarlo Geral da Dioceeie do 
N,rntes,_ o diretor de ~ _~haario, 
·Maior e outros-dois -~t~ da 
Diocese, por,: seu· ÇQDl~ 
heroico , · dur,ante os :bombard~ 
aereos.; Ao tomar posse da Diocese de 

Ribeirão Preto, o Exmo. Revmo. 
Snr. D. Manuel da Silveira D'El
bom:, publicou urna Carta Pasto
ral de saudação aos seus diocesa
nos,. em que se notam conceitos de 
grande oportunidade para instru
ção dos fieis 

Depois de prestar comovida ho
meiiagem a seu venerando Ante
cessor, o.'Sr. D. Alberto José Gon
çalves, S. Excia. Revma. traça o 
seu programa de governo. Neste 
numero, e nos seguintes, publica
remos alguns topicos de flagrante 
atualidade. 

Gostaríeis de saber quais as di
retrizes do Nosso governo na Dio
cese. 

Colocamos em vossas mãos o 
programa de trabalhos estampado 
nos emblemas de nossas armas. 
Tornar conhecido o S.agrado Corá~ 
ção de Jesus, por int_ermedio ~!:! 
:Maria Santlssima, na comunhao 
mais perfeita com a Santa Sé, e,!s 
toda a Nossa aspiração de Past9f _ 
e Guia espiritual. ::.~,M 

E' necessario que o Sagrado co..:··:-, 
ração de Jesus _reine nos lndlviduos, 
nas f-amÍllas, nas "instituições --e .na:·· 
sociedade. Um novo espirlto crls
-tão deve animar os corações, que
brando de vez, o gelo do indife
r~ntlsn{o religioso do nosso seculo 
- chaga alarmante do· mundo 
contem poraneo. 

E a Eucaristia é o ponto de par
tida. para todas as manifestações 
do culto ao Sagrado Coração '·âé 

J~sus ~ão f_oi sem uma profunda 
razão· divina que as aparições ~t;, 
Sagrado Coração se fizeram tffl.~ 
11.ltar e num mo1nento eucarlstico. 

.,_\ Hóstia pura dos nossos aj.~
rcs ·_ - fruto admiravel do Corf<!.<;;ão 
de Deus - é tambem sece,;ful
gurante o~de vive e flameja o 
proprio Coração divino. 

E' n:i. l~ucaristia, pois, que· .. os 
· homens encontrarão o Coráção 

adoravel que velu trazer á te_rra 
a.mor e paz verdadeira.. ·r.,: 

grandes tempestades morais. E a 
humanidade não encontra sossego 
e conslnua a gritar pela paz: "Pax, 
pax"::' a· paz d'o amor,' a paz ela 
justiça, ·a verdadeira paz na comu
nhiio mais real dos bens do qora
ção na repartição mais equitativa 
elos. bens materiais. 

"Pax, pax! et non crat paxl" 
·r~ala•se em paz, canta-se a vito

ria da paz, e a paz ainda não existe 
entre os homens. 

O mundo continua enfermo. O 
organismo social estâ contaminado 
em tal maneira do odio e de re
volta, que para muitos espíritos 
apressados já. não exsite remédio 
capaz de soerguê-lo e reanirná.-lo. 
Estará. perdida para sempre a so
ciedade? 

Não! Existe ainda um remédio 
infal!vel: a Eucaristia. A Eucaris
tia é o Coração infinito de Deus 
que, mais uma vez, quer salvar a 
pobre humanidade. _ Todos os ha,. 
mens, e todos os estadios da vida 
humana, deverão sent~r o calor 
surpreenrlente que emana do Co~ 
ração divino, na aproximação pie,. 
dosa da Sagrada Eucaristia. 

E em primeiro lugar, a Infan<'ia_: 
"Slnite parvulos· yenlre a~ _1t1ê". (1) 
_ A criança constitui hoje· o alv~ 
ele' todas as atenções. :N'ão há quem 
não reclatn~ dlre!t'os· sobre ela: os 
pais, os mestres, o Estado. 

Recebendo, entretanto. o selo da 
adopção divina pelo Batismo, a 
criança pertence também á. Igreja. 
I•'lea ligada, por com·promissos sole
nes, a esta sociedade sobrenatural 
que desde então, deve zelar pela 
def;sa dos seus direitos espirítu".1-is 
e eternos. 

E' por este motivo que, ante o 
desmoronamento moral da famiUa, 
a laJcização impressionante da es
cola o a intromissão ind,ébita do 
Estado no terreno educacional, a 
Igreja não pode deixar de preocu
par-se s6rlamente ·com o problema 
angustioso da criança. 

As palavras J.}ronunciadas um dia. 
pelo divino Mestre: "Deixai vir a 
mim as criancinhas", tomam hoje 

je veneno mort!fero, que assustado
ramente vai aniquilando no cora
ç,1,q infantil todo sentimento ele 
1·clig_iosidad_e, de amor ao sacrifi
cio e á. virtude. 

Urge salvar a Infancia de nossa 
Patria. 

" E ~ão há. outro remedia fora da 
Eucaristia. "Parvuli petlerunt pa
nem". 2) A criança precisa ser ali
mentada espiritualmente. Ela r<.l

clama um pão de vida que seja ca
paz de enol>recê-la e torná.-la forte 
contra todos. os seus inimigos. 

Que_ se arregimentem, pois, as 
crianças da: Nossa querida Diocese 
em torno da Santíssima Eucaris
tià. 

Campo prCII)icio para esta dese
jada renovação é, por certo, a Liga 
do Sagrado Coração de ·Jesus, bem 
cómo a Cruzada ·Eucaristica Infan
til, que, mercê de Deus, florescem 
em quase todas às paroquias da 
Diocese e constituem uma das Nos
sas mais caras esperanças. 

* * * 
'fambém a Mocidade se degrada. 
"Et ·dlssipavit substantian suam 

.. __ vivendo Ju,rnrlose". 3) 

A parábola do Filho Pródigo re
fra'tl,:1:ierr: ao vivo a situação da 
maioria dos nossos jovens que, 
nriJitó ·-dedo quebram os laços de 
tódà:,suje!çã.o paterna para viverem 
a V!dai à1l~énte -dos prazeres. ' Es
quec·em:se depressa dos saltitares 
ensina1uentos da Santa Igreja e não 
qu'erem ouvir as carinhosas adver
tencias··ae mestres experime.ntados. 
Iludidos pelas miragens enganado-
ras que o mundo oferece, procu• • 
ram ·dar largas á.s satisfações me
nos nobres da natureza. malbara.• 
tando_ saude, dinheiro e, sobretudó, 
horas· preciosas de uma existencia. 
que deveriam valorizar e enrique
cer. Daí, a apatia e o marasmo, a 
falta. ele ideal, a ausencia de entu
siasmo e ele espírito de sacrificio 
dos n·ossos_ jovens. Impera.,- por to
da a parte; lameritavel mediocri• 
dacle na vida' e nas aspirações ,dos 

E a. mocidade ficarâ de pé. E o 
coração moço empreenderá. o retor
no á Casa paterna, onde encontra
rá o Coração de Deus, pronto para 
abraça-lo e adorna-lo. de glorias. 

E no aconchego amoroso do Co
ração de Je~us, a Eucaristia salva
rá. também a Mocidade de nosna 
Patria! 

1) Marc., X, 14. 

2) 

3) 

4) 

5) 

Jurem., Tronos, IV, 4. 

Luc., XV, 13. 

Luc., XV, 14. 

Luc., XV, 17 - 18. 

Continua 

"CRElO NO ESPIRlTO 
SANTO" 

A' editora "Lar Catoico"; man· 
t:da em Juiz de Fóra pelos' bene~ 
meritos PP. do Verbo Divino, "'· 
caba de publicar o tradução de um 
dos melhores trabalhos de divul
gação contemporaneos, da doutrina 
da Igrtja sobre o Divino Espirito 
Santo. 

Trata-se cfo livro do eminente. CS• 

critor frances, M'ons. Gaum~, cujo 
titulo é '.' Creio no Espirita· Sa-nto" 

De aspecto atraente e contendo 
doutrina substanciosa, o novo opus
culo da bencmerita editora se re• 
comenda a todos os fieis; , • ., 

os:- quatro sacerdotes· dirigiram a 
evacuação de· 7:000:· meninos, e es• 
tabeleceràm -'14 cosinhas ·popúlaree 
que serviam·\uariam'ênte màis de 
4.000 prato'1i': tàmbem órgà.Íl.iza.• 
ram patrulhas-de jovens que saiam 
a buscar ·aumentos nas ccim~ 
rurais coin risco de' suas vidâã. 

Nos' bombardeios pereceram S 
sacerdotes da Diocese, assim ·comi! 
2 2 religioso~ e religiosas; · inclusivt 
8 irmãs que cuidavam dos feridos~ 
Outro sacerdote,' o Revmo.. Pe., 
Browàrd, fof morto por bála.s al<l'! 

· mãs em ago,!3to de 1944, pouco an•' 
tes de ser libertada a cidade de 
Nantes; 7 ,,sacerdotes da Diocesll 
morrei;-am nps campos de batalha, 
e 2 na prisão, 

Umas 20_ igrejas foram destrui• 
das em Nan,tes .e em .seus arredo• 
res; a Catedral sofreu enormes da• 
nos pelas b/1,las e pelo fogo,_ a ])0n• 
to -de estim;:i.r-se que· a sua recons• 
trução durará: aproximadamente 10 
anos e custara. u:ns 200 milhões dt 
francos. 

COM{fflffÃO PASCAL 
, .Será re.l{izada .n.o. proxúno .dia 23 

- :do corr~~te1;ro~s a. co~u.nhfur;t>a~cat 
d~s, :hqn.e;i~ ,da .V:i~ :A,nastacio, 

_ promovida- ~elo_. Congreg?çã.o ,, Ma"' 
r:ana de N•r,_S. <;la Assun_ção-e Sto.
Americo, l,1<\ Matriz-do ~ei Sto.- Es 
tevão. A -solenidade será precedida 
por um tridu0 _preparatorio nos-dia~ 
19, 20 e 21.-._ 

-xxxxxxxx~xx:xxxxxxxxxxxxxxxxxx,;xixx:x1:xxx·x11n· 
- . . 

"HISTORlAS DO ... GAMA" 
Jo.ão 

" s I s T E M A s E e o N. o M I e o S- E 
E X P E R I E N C I A H I S T O R lC A.'~, 

. Eduardo:'. Collier 

"A RETIRADA PARA O· BRASIL~', 
Jordão Emerenciano · ·:? 

); ossa epoca apresenta esta con- um acento aflitivo diante dos pe~ , moços. 
rlgo's que o mundo·:thes·c·.vl).t ::-susci,.:. '·,,., ... -V-irà;-:POrêm;cS.-,h<_>ra><l-0s -0esen~- · '-',ERROS -CRIMES ----Do····c,t>M~ISMO,;~ 

Barreto -- -·Camp~lo _, · 
.tradiçâo. doloro~: ___ ,nu_nca se __ falo,u· _ ··· ianciÔ ~:-~,,-.-:.-,;",'.•.s:;:-; ·----1~.~~":',:::::·,~·::":'f:·r-:-:\":.:-~:r'!'.\~·:: "f:"'D'9S7-'!'!::'l.t.;~;J";~·.~.:··~.e:~·-1:·~'-·.·:'L~ :·~·.":'h".;:·..:.f:~ ... , ~- -· ~' -··.· J·. 

Notamos contristados, eni nossos "Facta est fames V-.ilida ln .regfo•· 

.-A: .. .- .~•--e• ' 

dias, não só a apostasia dos adul- ne ma." 4) 

tanto em 'fraternidade humana.·'é"'" 
nunca se cavaram abismos tão pro .. 
fundos entre os corações. Todos 
sentem a necessidade de 'amor, 
união, paz duradoura. E, por isso, 
surgem por toda a parte reforma
dores pregoeiros de ideias huma
nitari:i.s filosofos improvisadós que 
tentam 'aquietar o coração do ho
;inem. agitado pelas torturas de 

tos, mas também a da infancla, que A mocidade cairá. vencida, a. 
já não reza, que descura dos seus beira elo caminho torturada pela. Edições " TRADIÇÃO "- - ·Nas livrarias. 
deveres religiosos e se precipita fome do sobrenat{iral. 

caminho de .-axY.XlltXIXIXXIXXiiXIXXIXXIXIXXX_XXl·XXXXXXXXXIXlllllo prematuramente nó· 
· todos os vi cios. · 

Os maus filmes, revistas, bailes, 
dramas radiofônicos constituem ho-

NOVIDADE -

-'' Nossa Senhora do SSmo. Sacramento1
' 

o Mês - de Maio) 

· do Beato Pedro Julião E~ar<l.-
o titulo diz o contendo do livro, o qual nos apresenta. -Ma-· 
ria em suas relaçfü~s com Jesus Cristo no SS. Sacra~ent<>. 
Relações de Mãe verdadeira: "Maria, da qual nasceu o Cristo, 
que se chama Jesus", que nós adoramos presente debaixo .das 
especies eucaristica$, com seu Corpo, Sangue, Alma e Dt
vindade. Relações de Adora.dora, de Mãe o Mestra dos Ado
radores. Relações de Medianeira universal de todas as graças. 
divinas, que da fonte inexgotavel do Coração Eucaristico de 
Jesus, correm sobrQ nós! 
considerações origig.ais, nascidas da inteligencia ~ do cora
ção de um Santo! ~ 

- NOSSA SENHORA,.- 00 SSMO. SACRAMENTO: ''Nome novo 
de uma coisa muito antiga, como se expressava o Beato 
Eymard, apresenta~do pela primeira vez esta devoção aos 
sê'Us filhos espirituáis. 

· Eis a devoção que tódos os Adoradores do SSmo. Coração Eu
- caristico de Jesus hão de conhecer, estudar e glorificar em 
·suas virtudes e obsef.tuios; mormente durante o mês de Maio; 
poi~ não é possiveLadorar com<;> convem -~ ,Tesus Sac~~en
tadó sem Maria, Nóssa Senhora do SSmo .. Sacrame~to, que 

. no~lo deu, que por J)rimelra adorou e glorificou a SS. Eu
tàristia no Cenaculo, e que enfim formou as falanges dos pri· 
meiros e mais per!:?itos Adoradores, os Apost-0los, e os Crís

·- t~os da Igreja nasçente. 

o }!vro encontra·s~ á venda na Igreja Sta. tflgenia, Lgo. 
·oyntrd ·s ''8JU32'{JI ·u~s ª,P 

i, "PREÇO CR_.$_ 8;00 · 
·. :,_ ". ~' 

:r._· -------~",;;,;;-'".;,· -..... -----·,, .. ·- -• .-......... .-... ,--... --.-_,-------. ------

Indispensavel para Diretores 
:t.!• 

Ef'· 

membros de ·Diretorias de CC •. MM .• 
''0- .Li.der .Ma-rianQ~~ 
PUBLICADO SOB A DIREÇAO DO PE. WALTER MARIAUX;· 

S. J., E D:ZSTINADO ESPECIALMENTE' A TODOS QUE 'Mv'-'
CAM COM RESPONSABIL~DADES NO MOVIMENTO· MARIANOF' 

* d: 

''0 Lider Ma:r- }ano_~, 
CONQUISTOU Efy{ POUCOS MESES !\. ESTIMA E CONFIANÇ~. 

, DOS CHEFES -MARIANOS EM TODO O · BRASIL. •· · 

,'0 * Lider 
.~ 'iJ 

M·a-riano,, 
' DA' 'ORIENTAÇAO SEGURA E ABUNDANTE MATERIA PA!m• 

TODOS OS SETORES DA VIDA MARIANA. 

''º * Lider M - ,,, 
1 ·a1r1ano -;, 

' ' 
PUBLICA-SE EM 5 SERIES: 1) VIDA RELIGIOSA; 2) FOR-'" 

MAÇAO; 3) FORMAÇAO SOCIAL; 4) ,~NICIAÇAO MARIANA; 
5) ORGANIZAÇAO E TÉCNICA. 

''º * Lider 
E' BARATISSIMO - ASSINA'}.'URA DAS 5 SERJES: cr, 8,90 
POR ANO 

A' VENDA TAMBÉM TODOS os ATRASADPS. '( 



LEGfONARfO 

'o Santo !~!~~be~t!~ 'ª~e Nu~~-ªs. !~~ola 'f e ~ era ç ã o ~as 
A sit~ a:limcnta.r da Europa cala.midades presentes, suas terras l 1' g as e ato' l1'cas .é amtissima, Di;uiamcntc os jor- (do Brasil e ·da Arge:itina) quase · 

. 111ais . estão p~blicando informações sem li~ites ·de"mon~traram fcrtilida 
·,alarmantes criadas pela guCTTa mais de maior do que antes da guerra. . . · . . 

·~~f~ =~r;=~ tas s:!;: =~!~ª n:s::sqJ;: ~~i:º~u;tidi:; Jesus M~r,· ~ Jose' 
que ccmec;am a chegar de vanos se obtfl!lll em faa.s mterm1nave1s. U U 
paises europ,eus falam uma liogua· Lemos muitos comentarios de jor-
gem ain<ia muito mais realista e fiel listas levianos sobre o apelo 
do quadro <!e miserib, moral e fisi· pontificio. Se- em tais comcnt_arios 
ca, que se desencande<>u so!}re as não houve: ,ridic.ll\lariz~<:;ão, houve 

nações mais cultas e civilizadas contestações precipitadas á palavra 
do mundo. Com exceção da parte do Pontifice, quan(,io falou no ce· 
européa dominada e espizinhada leiro do mundo e· aplicando O ter-
pelq tacão ··da bota russa, onde a mo á Argentin~ e a'O Brasil. Não é 
cen,~ra ditatorial é um entrave á sé ele trigo que precisa a Europa. 
tra:ispiração de qualquer informa- Se não temos trigo, não ,:1os faltam 
tão sobre situação dos qu,e estão outros cereais. E, há poucos dias 
dominados e subjugados pelas tro· liamos, numa proclamação do sr. 
pas 0 vieticas, no resto da Europa Interventor .de .São Paulo a alvi· 
campeia a fome que ameaça ceifar çareira n.oticia de que o "Estado de 
milhões de vidas humanas. São Paulo produziu, em 1946, a 

Aproximativamente, quantos são maior safra.· de cereais nestes ulti-
t>s que, no mundo encaram o espec· mos anos. Doze milhões de saca; 
tro da fome? Serão milhares de de arroz beneficiados, 28 milhões d:! 
pessoas? Não. Ouçamos a palavra sacas de milho, ar.,reciavel colheita 
seinpre segura e autorizada do Vi- de soja .• e cerca de dois milhões e 
gário de Cristo, ,:10 apêlo que ui- meio de satas de feijão. "Temo~, 
timam-ente dirigiu ao mundo intei· pois a palavra 'Oficial do Governo 
ro, pedindo a todos quantos possam co:1firmand9 o· qué o Vigario de 
auxiliar uma esmola: "Para os Pe• Cristo clissera: "nossas terras de• 
ritos que estudam estatistic'o, tor- monstraram fertilidade maior do 
na-se c~da vez amarga a cetteza de que antes da guérra. "A Santa Sf 
que á medida que os acontecimen- é sempre segura em suas afirmações 
tos se d,esenrolam diante de seus De outro lado, há muita boa von-
olhos paira sobre um quarto da po tade no pe>vo para' socorrer ás po-
pulação do mundo a sombra sinis• , puações famintas da Europa, · qtle é 
tra da fome. a melhor prova da proverbial gene• 

Um quarto da população do mun rosidade d'o povo brasileiro, O que 
do sob a ameaça de morrer de fome! até hoje dificulta a nossa c<•ntri~ 
Que espetaculo horripilante! Quan- h11içfo é a falta- de orgaização. 
tas calamidades para 'os populações Qua,t;,is vez~s não tenho sido inter 
européas, para os filhos· da Europa rogado po:r pessoas genercsas a 
a .quem. devemos, cultural e espiri• respeito de organizações qne, insta• 
tualmente, pela civilização gue seus !adas nas cidades do interior arrc• 
fiihos trcuxeram ás plagas ameri- cadam os su~sidios ou qualquer au-
canas, pelo heroísmo de scusmis- :xilio e:n favor dos que estií'o so· 
sionarios que chantaram cm nossa fren<lo a falta dos alimentos de pri. 
patria 'o Cruz Redentora e nos_ i,:1. mcira necessidade! Filhos. ou <les-
corporaram na grande familia cris- cendentcs de alemães, italianos, po-
tã. lonêses, franceses ettc, que tem a 

Conforme fôra amplamente a. 
nunciado, teve lugar domingo ul
timo grande roma.ria promovida 
pela Federação d.as Ligas CatóL
cas JesUs Maria José, ao Santua. 
rio de Nossa Senhora do Mon;,e 
Serrat, em santo<!. 

O 'trem especial. conduzindo mil 
e dUzentog romeiros, parti·..1 ás 4,30 
horas da Estação da .Luz, pa.rn.n
do nag estaçõ.es, da Moóca, Jpiranga 
e São caetano, Chegando a Santos, 
em meio, de. canticos e vivas, acom. 
panhado pela banda de musk·-\ do 
Instituto Dona Ana ROB!t.. seguiu 
o piedaso cortejó até o Monte Ser
rat. Lá chegando teve inicio a mis
sa, celebrada pelo Revmo. Pe. Sil
-vio .eoopet, e. ss., Dir~tor da 
Federação das Ligag Je5us Maria 
José, acolitado pelos Revmos. Srs. 
Pe. Jalr Rafael Pereira. ?.i.roco de 
Nossa senhora do Parto e Dom 
Bento Pickes, O. s. B .• Após a 
cerimonia religiosa, falaram o ce
lebrante e · o sr. Vantu!lde José 
Brandão, ambos exaltando o exito 
da romaria e rogando a Nosie. Se. 
nhora do Monte Serrat pelas fami-
1ias e pelo Brasil. Antes do ·regres
so. no Convento de Santo Antonio, 
proxlnio a Estação. foi dad9. a ben
dí.o do Santlssimo Sacramento, 
tendo o Revmo. Pe. Diretor da Fe
deração, mais uma vez u-;q.<lo da 
paJavra, em mn,g1úfico sermão. Em 
absoiuta ordem retornaram os ro
meiros na:ra São Paulo. embar-~
do ás 16.30 horas. 

Merece apla:uso;, o trabalho de 
organizaGão da Diref1>ria da Fede
raçãn. tiot.<tdament,e do presi:i0nte 
sr. Aàih Rendi. que tudo fez pelo 
brilho da romaria. 

1-ER E PROPAGAR O 
E. = Qi a 
"LEGIONARIO" Como chefe supremo da cristan melhor h'oa, vontade para auxiliar 

aade e pai espiritual .de milhões de 0~ patricios de seus maiores, e na• X • 41@ 4 t L. 
filhos que sofrem as agrura-s da mi- da fazem, p<;>rque há falta de orga E' DEVER DE TODOS 
seria e da fome, Pio XII se diri~e niza,ão nas cidades do interior. OS CATO LI C OS 
aós corações dos filhos que estão ........... , ...... , .................................... , .... , .... , ................................... ,. ... 
fora do raio de ação da fome, e pe- ' · · · · : 
de-lhes ajuda' a'os irmãos menos ' G Sul. ' 
favorecidos e mais onerados de so- : Re:presentarão em Porto Aiegr· e- R. .. : 
frimentos e humilhações. E "lança:i , . , ~ , ' 
çando o seu apêlo á conciencia da : Acha-se a. representação nesta· cidade a eargo do Sr. : 
humanidade," o Santo Padre, por , ' 
tre.s vezes, volve O olhar de pai pa· : Hai;tinlpbilo Costa, Rua Gonçalves Ledo · n.0 278, Pártenon, : 
ra a nossa patrla, e fala das possi• , para tomada · é reforma de assinaturas e venda avulsa. ' 
~~idades brasileiras, da fortilidade : _ _ _ i 
uo nos,so: solo, que. "a---despeito das · ~ ............................ ~ ........ .._ ...................................... , .................................... . ~-------

L~littos 
PRÉ-ENCJ)lHIDAS NÃO ENCOLHEM MAIS f 

Auto~Viaçãó 

~ em t!C'ffffll confeeçlles. lllllª 6a melhor qUalidade. Mesmo assim. molham 
longamente a c-asimira. os áviamentos. e quatqu 
,peÇ<!. ainda que ~ja um pequeno fundo de bois 
!RC"Sulta de tais cuidados que as nossas roup84 
são1 prb-eneo1hidas oferecendo plena g3rantia df 
'1•nhuma .dcformabilidade rutura. Queira razei 
\ima visita à nossá Seção de Roupas Feitas, 

concluirá que ~ uma inovação. pois ainclll! 
c,ão se empregou material d~tão alta qtJalÍ' 

!idade na Coníecção de Roupas Fcit~ 

• E~ 10 pagaTenras peh> "e.llm~~vat! 

Bragânça-São Paulo 
para as suas viagens de Bragant;'â"à Capital e vice-versa. slr• 
yam-se dos · conforta veis onib17~;: da EMPRESA ,AUTO-

VlAÇAO BRAGANÇA :-- e ,Percurso é feito em três nora.-. 

PARTIDAS DE BRAGANÇA: PARTIDAS DE SAO PAULO 
Dias utets: 1,00 e 15.15; do- , Dias utets: 6,45 e 15.45: do
mingos e feriados: 'i.41:>. e 18. ,: ,mtngos e feriados. 6,45 e 14,15. 

Pont.o em Braganoa: ,,i-s,, Ponto err São Paulo 
PRAÇA RAUL· LEME N.O 10 BAR ESTRELA - Rua Mauê. 

TELEFONE 109 n.c 630 - TELEFONE 4-6905 

·, ·. '\' I'· \ ~. 

N 
ESTA· epoca.· de desusada con• 

. centração de capitais, de 
'"trw,ts", de coordenações, de 

filas e de cambio negro, de libe
rallamo e de totaittarismo socia
lista, nesta epoca. :ie es;,e,!ulaçõ6':> 
cleaenfreadas e de intervençõs de
...rosas, que geram a extrema 
miséria e a. extrema opulência., -
não faltam os .inventores de fór
mulas mágicas para solução de 
noss<>s males, Hâ os que advogam 
a abolição da propriedade privada. 
Outros não vão tão longe e reco
mendam apenas a nacionalização ou BOcializàçã.o de certas fontes ou 
ntefos de produção de riqueza, tais 
como as. minas, as usinas, os ba.n• 
~~ as estradas de ferro, etc.. Hã 
ta.rnbem os que C<11:~ ,todas as 
suas espetil-nças na,:a.boliçâo pu~ e, 
simples do regime· do sa.Jariado,
substituindo-o por uma participa• 
ção compulsoria da mão de gbra 
nos lucros e na gestão dM empre
lllM!l. Que dizer dos· que sustentam 
que a sa.lvação se acha no pã-co
operativismo estatal, em que o Es
tado será o distribuidor dos produ
tos, unico meio de se acabar com 
os intermediarios parasitas? Res
pondem . outros que não basta. o 
pá-cooperativismo,' mas tambem. o. 
pá-seguro estatal. Segurando o ci
dadão contra todos os riscos da. 
existencia, seriam abolidos da face 
dá terra a fome, a miseria, a. falta 
de ·higiene, a doença, a. 1gnorancia., 
e outros males hediondos A esta. 
serie de soluções magicas," que ape
nas começamos a enumerar, vem 
se juntar o grupo dos que acham 
serem .os juros os responsaveis pe
los nqssos males economicos e so
ciais. . Desprezando o que em seu 
tempo jâ dizia. o grande Weiss, que 
uma cousa é a usura, e outra o 
legitimo e honesto interesse sobre 
o capital, fazem recair sobre a ins
tituição dos juros as condenações 
o anã.temas com que a Igreja sem
pre fulminou a usura, usura que 
de fato se acha no a.mago de toda 
a questão social, 

I N o v A E r v E r ,E' a- 1 

Sardinhas e· tubarões l
,,.-~ue,tornam :1egiti~os o~ juro_s, não 

:-em virtude. de mera ~lerancl&,i 
-, mas de titulo compensador que 

justifica. os lucros. 
4 teologia catolica condenotk 

serppre como injusto o proveito 
. tlr,aqo do emprestimo propriamen
te.,dito, ou mntuwn, em razão d-. 
natureza do proprio emprestimo. 

• • "! 

·. .,,!,.::;:-.,,:w::."\:'"!;:&:: l 

problemas, quer eles sejam. religio~
sos, economicos ou sociais. B!1-5ta. 
atentar para o modo como se. pro
cessou a abolição da escravatura 
nos primeiros seculos da era cristã, 
Sua doutrina é de todos os. tempos 
e não i,e acha sujeita a injunções 
historicas ou geograficas. Define 
seu M~!!llsterio infallvel as ques
tões quando suri.em, á luz de prin• 
ciplos já. e:dstenté11 e que formam 
as bases em que se assenta este 
esplendldo edi!icio, procurando, so
bretudo, a reforma dos corações · 
para, por meio deste trabaiho de 
conversão, promover a reforma 
das im1tltuições. Inutn será. a re
forma social · que · se propuzer; se 
ós corações não eetiverem prepa
rados para recebê-la. E alem de 
inutil tal reforma será. nociva e 
prejudicia! se alem do desconhecer 
a mallcia da natureza humana de• 
calda pelo pecado original, se ba· 
sear no exag~ro ou falseame~to de
uma verdade. 

Com efeito, o_ exagero de uma 
verdade é, em certo sentido, pior 
que a mentira deslavadá. Pois po• 
demos combater a mentira de 
frente, mas onde delimitar, em um 
exagero, até onde vai a verdade e 
onde ela começa a desaparecer? 

Estâ neste caso a questão dos 
juros e da usura, cuja analise ini
ciamos em nosso ultimo rodapé. 

Prosses-u.iremos hoje no nosso 
proposito de allnl)ar algumas notas 
sobre este !j,Ssunto, acompanhando 
de perto o que sobre ele ·se aêha · 
no estudo "A usura no tempo pre
sente", publicado por E. Dehon no 
inicio dcsto seculo •. 

* • • 

Ha duas especies do emprestf• 
mos: - o das coµsas de que se 
pode usar sem. as d"estruir, e o das· 

chama•se-emprestimo para. uso: · o 
segundo ·chama-_se emprestlmo pa
ra consumo. 

Ha · todavlâ uma terceira forma. 
de emprestlmo, ·que é boje a mais 
empregada; · é' ·o emp,restimo · de 
produção ou· de comercio. 

N-o emprestimo_.:para consumo, o 
dinheiro emprestado é . consumido 
para: viver; no einprestimo .de pro
dução é co_nsumido para produzir 
pelo c(!merclo, pela industria, pór 
qualquer genero de atividade pro
dutiva. O caso é multo diferente, 

Os antigos chamavam niutu'om ' 
ao emprestimo para consumo. Não 
conheciam ainda o emprestimo -de 
produção, pois o credito não · s~ 
desénvólvera: As transações eco
nomicas eram muito restritas. En• 
_tretanto, embora a instituição do 
juro não fosse reconhecida -expli• 
cltamente, a verdade é que no alu• 
guel, :na renµa, . no f?rO jâ., este 
elemento se .encontrava. Fazia-se 
uso indireto do juro, do mesmo 
modo pelo qual Mr. Jourdain fazia 
prosa. 

• • • 
Em · se tratando, porem, de tran

sações em dinheiro, os antigos, não 
tendo em vista senão o empresti
mo • de beneficencla o emprestimo 
feito a um home~ ~om a corda no 
pescoço, consideravam a gratuida
de do emprestlmo como uma con
sequencia natural do seu carater -de 
contrato beneficente. 

Consideravam -que o dinheiro 
era, de sua natureza improdutivo. 
Nada produzia nas mãos do mu
tuado; o mutuante, não podia, por 
conseguinte, reclamar do mutuado 
senão o capital. 

• • • 
cousas q·uc se · consom"em com o Ora, na constituição "Vlx pér
tiso <i:Ue delàs se 1ãz·; ·-0p1-1métr°Q= ···'ve"'nff"' Bentéf xrv-<iizia:, "'-' ··Não 

•. 

se pode negar . que não se e.ncon
trem, multas vezes, com o contra• 
to de emprestimo, outros titules 
que não são intrlnsecos a este con
trato e quo dão um direito perfei
tamente justo e legitimo a exigir 
qualquer coisa, alem do capital 
emprestado~. 

E que o. dinheiro, de improdu"( :: 
tivo, como era .. cQnsid':)i;ado,_ passou 
a ser reconheéiào· como produtivo, 
podemos veri!lcâ-lo até pela lin
guagem sempre tão c;uidadosa da,
Igreja, como se depreende do se-· 
guinte dooumento1, emanado 4a, 
Congregação da Sagrada Peniten
ciaria, de 1889, ao responder a.· 
uma pergunta de um Bispo da 
Italla . sé potlia ,. admitir ·empr_esti• 
mos a 8 e 1 O%, }:labituais em sua 
diocese: - "Co1:r10 é d_Iflcll taxar, 
por. via de regra geral, os frutos do 
dinheiro, o venerando Bispo deci~ 
dirâ segundo as .clrcunstanolas, 
considerando, segundo os ·tempos e 
Ol!I locais, a pratica observada pelas 
pessoas de consciencia delicada"·,· 
Eis, portanto, ,peconhecldo o fato 
de que o dinheiro é capaz de pro
duzir frutos. em contraste com a 
sua. antiga ;uposta esterilidade. 

Ma:;i tambem sempre reconheceu 
.. que existia multas vezes um con
trato diferente do mutunm; e 
ainda mais, admitiu sempre que 
e1-a. Ucita uma certa compensação 
pelo!! inconvenientes extrinsecoe 
que podiam acompanhar o em• 
ptestimo: ·...:.. embaraço momenta
neo ,Pa,ra 9 ,~Pitalista, posslbllid&• 
de de empregar a quantia empres
tada em um negocio lucrati.;o, etc. 

. · ,;Estas circunstancias extrinsecaa 
do· emprestimo eram muito mais 
.rarus. outrora elo que hoje; assim, 
considerava-se ordinariamente o 
~mprestimo em si mesmo e decla
·l'àva-se usura.rio e ilici"to o Incro 
recebido por tal emprestimo 

Hoje, est!'\S circunstancias ;xtrin-
. i,ecas do emprestimo se tornaram 

muitp frequentes e, por assim di• 
zer, 'universais,' ao po~to de sem• 
·pre se poder presumir sua exis• 
tencJa. 
, Eis porque a Igreja passou a 
autorizn.r um juro moderado. 

• * • 
Erraria, porem, quem supuses,se 

que foi somente em nossos dia.a 
J1ue Roma acreditou dever promul• 
gar regras de procedimento para 
uso 'dos prestatarios timoratos. E' 
o que veremos oportunamente, me

. diante o estudo das decisões da 
(Santa Sé, sobre_;l. questão dos juro$ 

e c1,1 usura. 

A linguagem popular, que ê· 
multas ve:.res n. expressão do bom 
senso, adotou tambe~ .. uma p_ala,
vra nova pa,ra significar esta coisa, 
nova". Jâ não se diz: - '' Eu cm,;: 
presto . o me·u dinheiro ao Estado 
ou a tal Companh_là", - mas "co~ 
loco o meu dinheiro no Estado ou· 
em tal Companhia". Não se trata 
de um cmprestlmo, mas de uma. 
colocação de dinheiro. 

1 
E ao fazê-lo não nos inove o de

. ' sejo de justificàÍ- a atitude deshu
mana -dos 'm·odernos ·tubarões, que 

.. 1' • ~ 

são os burgue!res progressistas, mas 
apenas o de salvaguardar o direito 
das , indefezas sardinhas ameaça
das peio 'totalitarisin'o · 'socialista, 
gerador de novos tubarões, os 

· "gauleiters" e comissaries do povo, 
sob pretexto de coibir abusos n. 

Jã. nos referimos, em roda,i;ê an.- ·,µso- ·da propriedade, do capital, E" 

terlor aos varies titules intrinse~ d~s dema.is bens que Deua conf\~ · 
c:os ~s ,_ c9~~~t~s _de _empr:~I?.º, __ .,,._a. n~--~~a. 



1 tEGIONARIU São rauro, z ~ Jwmo cre I9'W' -----------------------------------------------------------------------------------~ 
Em exposição raríssima· coleção «A lei do 

li v ro s s o ~ r e os r a p a s 
NOVA YORK (SIH) - O Cardial Spellman está incluido entre 

os trezentos eclesiasticos e leigos convidados a uma exposição de 
rara coleção de livros 'intitulada "Livcs and Times of the Popcs", es
crita por Artaud de Montor e posta á venda por 50.000 dularcs, nu
ma livraria da Quinta Avenida. 

o sr. Arthur Brentano Jr., proprietario' c:a livraria em questão, 
descreveu a coleção ~orno "a mais elaborada e deco_rativa já orga
nizada", acrescentando que o autor "durante muitos anos foi secre
ra.rio da Embaixada Francesa em Roma·•. 

"Alem da tradução autorizada de sua obra sobre as vidas dos 
Papas. completada em 1910 depois de varios anos de ciemoradas pes
quizas e trabalho, a coleção contem inumeras cartas e documentos 
autenticos que datam de 1296. Estes foram escritos ou pertenceram 
á maioria dos Papas que reinaram ha mais de quinhentos anos. 

' ' 
"Entre os 307 originais encontram-se uma carta do Papa Pio VII 

a Napoleão, outra do mesmo Papa, quando ainda Cardial Chiara
monti, a Louis XVI, varios autografas de Santos como São Carlos 
Borromeo. São Pio V, São Vicente de Paula e São Vicente de Ferrer. 
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OS MELHORES PREÇOS 
E A MELHQR QUALIDADE 

PRESUNTO e FRI~ VINHOS FINOS. FRUTAS, 
BISCOUTOS e BOMBONS - GE:NEROS ALIMENT1ClOS 

EMPORIO MONTE"!EGRO 
RUA AUGUSTA. 1559 {Esq. R. Luiz Coelho) - Fone: 7-0035 

MERCF,ARIA AVENIDA 
AV. BRJG. LUIZ ANTONIO 2098 (Em frente à lgreta 

imaculada (;once1çâol - Fone : l-5453 
ONlCOS DISTRIBUIDORES DA 

MANTEIGA " B A N D E l R A N T E ''-
UXXXXXXIIXXXXXXXXXXXIXXXXJIIXXXXIXXXXXXXXXJXXXXXl 

'"""{~n:::,"X~it~tinxxxxxux:xxxxxxxxmxxYxxxx~xxxuixr 
E M- P R t Z A A U T O - V I A Ç Ã O 

São Paulo - Santos Ltda. 
Cr.$ 20,00 

Onibt1s diariamente de hora em hora entre São Paulo-Santo., 

i 
t 

·sA.NTOs S. PAULO t 
Rua do Comércio N." D Rua Mauá N.º 670 t: 

Fone: 1-ffl Fone 4-3116 ~ 
liXXltXXXXXXIXXXliXiiXXXXIXXXiXXXXIX%XXXXXZliliiX%X 

Escreve-nos o sr. Mauriclo ;B. 
Ottoni. 

Li, no "J}egionario" de 26 do 
col'rente, o seu bem refügido arti
go sobre a "Lei do Inquilinato". 
Encarando o assunto na sua gene
ralidade, e, digamos assim, .no sou 
fundamento moral, V. S. justifi
cou plenamente o direito á percep
ção de lucro razoavel e renda c01n
pensn.dora de predios nesta Capital. 

A sua elevada e impressionante 
argumentação serve para toda a 
cspecie de propriedade imovel, em 
qualquer cidade do Drasil, e mes
mo do mundo. 

·O assunto, que V. S. abordou. 
com felicidade e penetração, muito 
me tem preocupado, não tanto 
como proprietario, mas ainda e 
principalmente como um estudioso 
do Direito e cidadão interessado no 
progresso e na estabilidade da vida 
nacional em moldes de equidade e 
honestidade. Não me falta obser
vação do assunto, quer na quau
dn.de de inquilino, que já fui, como 
na de experiente em negocios imo
biliarios. 

E' fora <le duvida que a atual 
crise de habitações, repercutindo 
em todas as cidades brasileiras e 
em todas as classes sociais, vai to
mando aspectos de uma cal~mi
dade publica. Ora, a falta, a defi
ciencia, a ausencia de uma utili
dade, ou valor, 61,1 categoria eco
nomica não se corrigem nem se 
compensam com medidas que ve
nhan1 aumentar a carencia, e pre
mente precisão dessa utilidade ou 
categoria de valor. No caso do 
predios de habitação, propõe certa 
classe de interessado,; uma serie de 
medidas govern~unentais tendentes 
a tornar impossível. senão absurdo 
o interesse por aquisições e cons
truções de casas de aluguel (in
versão de cn.pitais que de outra 
forma e se perseguidos se esqui
vam). Haja vista o que se deu no 
caso do reajustamento economico 
de fazendeiros de café, acertamento 
ésto quo lhes extinguiu o crédito 
o reduziu enormemente o interesse 
pela propriedade agricola. 

Restringir com criterios de uni
lateralidade,' a renda p~dial, e U• 
gar, a esta, a idéia da criminali
dade na sua fruição, é dar golpe 
de morte ás iniciativas dos inte
ressados em construções de mora
dias e no respectivo· negocio ren
da. O ben1 de poucos ,virá a ser 
o mal de todos. O · que se tem 
proposto por aí, demagogica e 
cgoiRticamente, CONTf:A OS I'RO
PniE:'I'AHIO:S, é simplesmente a 
inversão dos papeis .. Os supostos 
"exploradores" de inquilinos Pas
sam a ser, á son1bra da lei, os ex
plorados trnlm, inquilino,; que não 
querem maliciosamente rcconh·cccr 
as realidades do momento aluai. 

Longe de 1niln clcfcnclc1"' o rcg·i111c 
de "luvas" excessivas ou os aumen
tos imodcra\!1)s de alugueis. Pre
tendo, tão somente, demonstrar 
que, cm rendas prediais, como ·cm. 
tudo, pode e deve haver o TERMO 
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andar - Sala 3.22 - Tel.: 2-7276 

Dr. Francisco P. Reimão 
Hellmeister 

&na S. Bento, 224 - Lº andar -
Sala 3 - Tel.: 2-1543 - S. Pau.lc 

Dr. Carlos Morais 
de Andrade 

Boa Benjamim Constant, 23 -
.. o and. - SI 18 TeL: 3-1886 

Amador Cin'ra do Praio 
ENGENHEIRO ARQUITETO 

ãl'quitetura religiosa. colegios. 
residencias coletivas 

,,_ ~~ Badaró. 641 ..., S. Paulo 

Dr. Vicente de Paulo 
Melillo 

CLINICA GERAL 
Consultorio: Rua Aureliano 

Coutinho n.0 109 
õãs 13 ás 17 horas 

Dr. Camargo Andrade 
DOENÇAS DE SENHORAS 

PARTOS - OPERAÇÕES 
Da Benef. Portuguesa. da Mater

nidade de S. Paulo 
Cons.: R. Sen. Feijó n.0 205 -
Tel.: 2-2741 - Das 14 ás 18 bs. 

Sabado: Das 10 ás 12 horas. 
Res.: R. Rafael de Barros, 457 -

Tel.: 7-4563 

fRACOS • 
ANÊMICOS 

TOMEM 

Oin~U CreosotHt 
''SILVEIRA" 

Grendt Tônl•o 

n.cs.: Lgo. S. Paulo, 8 Tcl.: 

2-2622 - Cons.: Rua 7 de Abril 

n.0 235 - Das 2 ·ás 5 horas 

Dr. Reynaldo Neves 
de Figueiredo 

DO HOSPITAL DAS CLINICAS 
E SANATORIO STA. CATARINA 
CIRURGIA DAS VIAS BILIARES 

Cons.: R. Marconi, 84 - 3.0 and. 
- Tcl.: 4-8717 - Das 14 ás 16 hs 
Resid.: Av. Pacaembú, 1.044 -

Tel.: 5-2625 

H O M ·E O P A T 1 _A 
Dr. Artur Rezende Filho 

'!\'.lédico homeopata da e. A. l' 
da Sorocat-"'na. Diretor clinicc 
do Ambulatorio Homeopatico do 

1 
Carmo - Cons.: R. Sen. Feijó. 
205 - ,Tel.: 2-0839 _ Res.: 8-6471 

Marcar hora, das 3 âs 6 ho
ras pelo telefone: 2-0839, 

inquilinato» 
MEDIO, o justo meio, a solução 
equitativa e bi-Iateral, ou enfim a. 
JUSTIÇA equidistante! 

Vou logo perguntando: não serl.a. 
de criarem-se, com carater oficial 
c arbitral, comissões mistas de se
nhorios e inquilinos, presididas por 
altos funcionarios municipais, para 
dirimirem as duvidas entre uns e 
outros interessados? Fiz ao Gover
no Federal sugestão ~este sentido: 
foi bem recebida. 

Mas isto não está na atual legis
lação do inquilinato: bâ., nela, 
apenas, de plano e em tese, a con
denação geral de parte considera
vel dos senhorios, enquanto que os 
correspondentes inquilinos e o res
tante dos senhorios (que construi
ram depois da data do decreto-lei 
n.0 6. 739 de 1944), ficaram, sem 
mais aqu~la, na situação privilegia
da de quem receb9 carta-branca, 
ou melhor, um bilhete gratuito e 
previamente premiado! 

Para bem esclarecer a situação 
de injustiça de uma classe de se
nhorios (vitimas de . uma data fi
xada arbitrariamente por um de
creto ... ) basta considerar os se
guintes casos reais entre inumeros 
outros (não cito os nomeii por dis
crição): 

l. 0 ) - Uma senhora, viuva, 
possuo ha anos, 4 predios em rua 
calçada, bem construidos, com 3 
amplos dormitorios, 2 salas, gara
go quarto de empregada,· todos os 
m~lhoramentos, etc. Aluguel anti
go do Cr$ 590,00 por mês. Inqui
linos: - um inct-.,strial, dois co
merciantes estabelecidos e um 
funcionario publico. Casas identi
cas a essas hoje siio alugadas por 
proprictarios "novos" a Cr$ • , .• 
2.000,00 ou Cr$ 2. 500,00, · aíora 
... luvas" ••• 

Bsta senhora, com 5 filhos em 
idade escolar arca com os pesados 
encargos da ' situac;ão de preços 
altos, colegios caros, tudo "pela
hora-da-1norte". 

:Sua rcnd,t, cm L>ruto, nos prcdios 
(unicos bens ele renda que tem) O 

de CrS 2. 360,00 por mês. A renda 
predial, dela, liquifüt, é, mais ou 
menos não deduzindo as despesas 
ele eo~servação, de Cr$ 1. 880,00 
mensais! Só as despesas de cole
gio, po1· · exe111plo, para o:; filhos, 
lhe levam toda_ a renda mensal. E 
o desgaste elos predlos'! Não ha 
"fundo de reserva" para os pre~ 
dias, como na industria e no co
mercio? 

Nenhum dos inquilinos tomou a 
iniciativa àe reajusi..ar a irri:$Oria 
renda des8a senho.n.t., a,l{;ga..ndo ex
pressa e friamente os termos da 
"lei". Em suma, essa senhora tra-

l 
1 

balha COI!¼ suas PJ:oprias m~ 
para prover á falta de rendas, de&,< 

tinadas á manutenção sua e qOIJ 
seus, enquanto que os seus gen.., 
rosos, corretos e "explorados" iu• 
quilinos... ("ça va sans dire"). 

Seria infindavel a. enumeração de 
casos semelhantes a este. Citemo&,, 
sem minucias: a.) - inquilinos que 
subrepticiamente sublocam quart011 
e se mantem com essa industria, 
essa sim rendosissimal E são "ex .. 
piorados" pelos senhorios ..• ; b) 
- proprietarios que moram em 
casas de aluguel barato e a.ntigo11 
o constroem casas novas (poste .. 
riormento ao decreto 6. 739 da 
1944 e os

4 
anteriores) o especulam 

"legalmente" com os alugueis; e) 
- pessoas abastadas (comercian• 
tes, industriais, etc.) quo ·intransl• 
gentemente "preferem" manter-se 
em casas de aluguel antigo e re
d uzido, com evidente prejuizo e 
jn.ctura dos proprietarios que não 
dispõem de lucros cxtraordlnarios; 
d) - hit !nu.meras casas perten• 
centos a instituições de •caridade, 
iastituições pias. a incapazes em 
geral, a fundações e a outras pes• 
soas jurídicas e individuais, cujas 
rendas têm sido seriamente absor• 
vidas pelas l!:mitações, que lhes 
íora1n impostas por "lei". 

Já vai longa a conversa, Sr. Dr. 
Plínio. Permita-me que, com va, 
ga.r, anote e lhe envie outras pon• 
derações. 

Por enquan:to, aqui termino;· pe• 
dindo-lhe aceite as expressões dAl 
cordial apreço do 

amo. e ""11not·. 

a) Maurício B. Ottoni 

Sã.o Paulo, 27 de maio de 1946. 

llron<111ites (Adultos e crlani;m,), Prisão do -ventre, 

ASMA lJor de cabeça cronica, Colites, Insonla, Choro 
íncll, Reumatismo, Ciatica, Desanimo, Mania de 
suicldio. ct,•. Tratamentos 11::,rnntl<Jos. - SII por con
trato. J.'Ucdlclna 1>ositiva de combate fts cnutJaH e não 

aos siutonu::~. 'J'ratan1e11tos 1>or 1>rocesMos rnpidos para todas aH MOLES
'l'IAS IN'l'lêlllliAS, NJ,;ll\'OSAS, .'UEN'.rAIS e vara as da PELE do 

<:nusa interna 

DR. ARAUJO LOPES 
nua lllnr .. oni, 1:11 - 8.• - !falas 804-ti. Das 14 ãs 18. Aos •abadoa, 
das li fui 1:: - l<'ones: 4.::::os e r..6717 - Resid.: A-venida Pom.»éia n,,0 n& 

SAO PAULO 

----------------~ ... ---------------
EXPRESSO VIAÇ,10 SiO PAULO ITU 

AVENIDA IPIRANG/~ 1120 - 1ELEFONE 4-~ 
Serviço rápido de passageiros em confortávei, ,_ ! 

Lirinousines de luxo 
PARTIDAS DE SÃO PAULO E llV 

6,30 - 10,00 - 13,30 - 17,00 
PREÇOS1 

SÃO PÀULO A ?TU . . . ,., .., • , .. \. "' 
SÃO PAULO A CABREUVA ,., :-t! ,. ,. 

SÃO PAULO A PIRAPORA .... ..: , .... 

RESULTADOS DE UMA CONFERENCIA 
As conferencias publicas, nào raras Vl:zes. produzem ex• 

ccpcionais vantagens. Foi o que se deu com a conferencia 
sobre molestias da pele, feita pelo ilustre professor Dr. No• 
nohay pondo em evidencia {&Uc as espinhas, as manchas ver• 
melhas. no rosto que se ir.ra,(nam pelo pe&e,oço e colo e qué 
tanto mortificam e vexam a!!~ i;ortadores delas; são causadas . 
pela Sifilis, herdada ou con;,nada, sendo íacil debela-las lim, 

·=··:,~een~ae 
auxiliar no tratamento aa. Stl1hs, por sua formula trioda.da., 
depura, purifica e fortalece o sa.ngue expulsando do organis
mo os vícios e impurezas. Se,m vacilação usai-o e colhereis 
seus preciosos efeitos. _(N. 149 EC) 
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Como salvar a sucie~a~e mo~erna 

Pe. Primo Masson, S.. S. S. 
Por toda a parte ha fome e se

ele de ação religiosa verdadeira
mente adaptada e organizada. A 
g11erm mundial

1 
da qual acabamos 

Ide emergir e sair como naufrago do-
oceano <>U como um prisioneiro de 
um campo de concentração, preci
pit.ou a evolução metodica dos 
:acontecimento,. e nos deslocou do 
centro de gravitação, fixada por 
Deus que é JesUs cristo no San tis_. 
simo sacramento e lançou-nos em 
um estado de desequilibrio e des
norteamento univers:i.l! 

O homem moderno, desanimado 
de tudo e desconfiado até de si mes 
mo e de todos os processos hµma. 
nos, parece estender 0:3 braços P?-ra 
,])eUs e só nele confiar: "Domme 
salva nos perimus: - SPnhor sal
vai-nos ao contrario nós pcrece-
mO'i "., . 

As PTa.ndt>,:: convulsõ<"s socnus e 
~s i:mer:rris ,são descarecas el<·tricas 
qu,, purificam o homem e o põem 
em PSta<l.o de disponib'Jidade para 
-a acão do. graca e da virtude. 

Ai de nós, da. Igre.ia. si não qui
!;',e1'mos anroveitPr <les;tP novo e~. 
tado psicologico ~a soeiedade e não 
:fomv;;; ao t'ncontro ds« aspira
<'~ õe novas e verdadeiras fo
licida-des oue devoram o homem mo
dernn. O mundo .,e voltará contni 
e IP.Teja. contra J,euq e C"ntra tn

. do mtanto f:. santo: SP,:rá a guerra 
abP-rta contra a Igr{'_ia. O hom<'m 
mo-nemo não é pacie11tJ em en. 
cont.-nr o caminho perdi<lo dn paz 
e fellcidade nesta terra. o camir,hn 
ôe volta nara a casa do Pai. Ele 

' não f;e satisfaz mais com promes-
'f"" falazes (><,necio<;a-s e vano•·osas. 
Ele mwr ver .f,:i.t,os ouer o mllaPTe 
<la carirlade cr'stã. nuer sentir ex
periTYJentar a bondade C() no,,~o M

h~o. ouer ser amo:,.ra.do e co11for
t<>nn fi«i~ment,e, anima<lo. ajuda. 
do para sair de seu estarlo de d('~
Jm)Ca e mi!'<'rill: do oual quer ar
de,,t,,mente lihertar-se. 

o homem. hoie ni~-is oue em ou
m-s f,,nocas. quer viver. meU:iorar, 
ca!"'inh<1.r n<>'I"<!. 11m norvir m,vs or. 
gariiza:óo. Di<tnt"! de«te est.<1nn _ de 
f'"'ll~ one faremn~ nós crista.os? 
oval ~rá o nosso ,1ever de cato
licns:? Pois níio é lidt-0. não P. nerj 
'm!tlrln f1M.r d,~ bracos cru?:ndos. 

~q U~URPAí1õ17'q nos 
CISMATICOS GREGOS 

'(Conclusão da· dltirna p!!,gfna) 

Amsterdam, 1721, l. VII, p. II, n. 
208, p. 450. 

56) Du 1\-Iont, 1, c: p, 522, art. 
XI; De Testa, op. c. vol. IX, p. 78. 

57) De Testa, 1. c. p. 96, art. 
lX. 

58) De Testa., I. c. p. 163, art. 
XII; Le regime des Capitulations 
par un ancien diplomate, Paris, 
1878, p. 164. 

6 9) P. Cassini da Pcrinaldo, 
St.ori di Gerusalemme, Roma, 1757, 
vol. II, c. 30; Famin, op. c., 1. II, 
e. III. 

6-0) De Testa, op. c. vol: III, P, 
I, p. 320. 

61) Cassíni, op. e. vol. II, c. 
12 p. 251; Famin, op. I. II, e, V, 
J). 281. 

62) Cassini, I. c. p. 258. 
63) Cassini, I. e. p. 252; Borõ, 

ep. e. p. 30 e 31; ;ttazzoll, I Fra.n
eescanl in Oriente,· Gerusalemme, 
1909, p. 139-143. 

64) Baldi, op. e. p. 64-65. 
65) Guarmani, op. e. p. 296. 

EXPEDIENTE DA CURIA 
METROPOLITANA 

JilXPEDIENTE DE 28 DE MAIO 

Mons. Manuel Meirelles Freire, 
Vigario Geral, fez os seguintes des
pachos: 

PLENO USO DE ORDENS, por 
am ano, em favor dos RR. PP. 
Carlos Henrique Neto e Itamar 
Ferreira da Costa. 

CELEBRAR em oratorio em 
favor da paroquia de s. José do 
;Bexiga. 

APROVAÇÃO DE ESTATUTOS 
em favor do Dispensaria N Senho-
,a da. CQnsolação. • 

e• • • 

Cônego Aguinaldo José Gonçal
~es, Auxiliar da Vigararia Geral, 
assinou os seguintes papeis: 

DISPF.NSA DE IMPEDIMENTO 
em favor dos 01·adores: Antonio 
Marquis e Benedita da Lima Max 
Cagnoni e Ordalia Benfatti, Emi• 
lio M~sJ!;! -e-_ Ode.te de Melo·, Etel
vnio de Olivei~a Gomes e Zilda Ro
sa, Dirceu Grego e Estela Oliveira 
qrego. 

TESTEMUNHAL PARA CASA
MENTO e~ favo~ dos oradores: 
Mario Luiz Schoenwetter Spartaco 
Petrucci, Rosandir Santo~ e Iolan- 1· 

11a. <Wvetà saatoa. 

Não! SBria um crime e seria um 
suiciôio! 

Um crime, pois o nosso irmão 
está precisando do nosso trabalho, 
da nossa caridade evangelica. Um 
suicidio, po's, nos seremos causa 
da no,sa desgraça e da sociedade, a 
causa àa revoluç5.o contra a Igrejà 
a perseguição religiosa si nada fi
zermo,, p:ua o bem da humanida
de! 

Uma nrvorc. diz Jesus, que nã.o 
<1e.r frutos. será ,_arrancada c lança .• 
da ao fogo. Pcir nossa culpa a 
Igreia srrii persegUida! 

Então oue havemos de fazer? Ao 
tra.balho! D::!' que ferroa? Amando 
os nesses irmãos e d:rigindo-os pa
ra :. Igreja. 

l.º - Amemos nos~os: lrm.llos!!! 
O amor í, a cOU<"a mais prece'.tua
da e m~is ncccc.saria "Ningucm 
POt'"' mucl'lr ::to a1m'.l..-s segu"l.do S"llS 
esde_ics rlr>vp pois come.::ar ant<'s 
por a,na-los tais quai~ sfw dizla 
SerLiJ101wcs. Por isso se aueremos 
rec0ncl1wir ª" almas transviachs: da 
so,·i•"''' ,k Para Jesuº Sacram0ntado 
devt'ln•,s com~ar p::r ama.Ias. 

Muit.,-, ;iustamente dizia o pafü·e 
pru'rviJ1,-, "1\daptPm0.nos ás neces
sida"<'~ do nrn,0 a {>noca. :nunca para 
:o, . .,s:imilar s"us rlefeitos. mas para 
elevR,r as :,.!mas". 

-Ql'e €'Xtenso camno de ativldadc 
&! ab"C ~o no0,so zelo reli<tioso <'ffi 
nossrs <1ia 0 e nós nos 1·,.,t<1rdf»nos 
ao olhar para o pas.sado ou dew
-mos, o outro que querem traba
llrnr! 

2.º - niriiamos nosso., irmãos! 
Ao Tr<ihnlhn! ... F.x-riln-remos o pre. 
sente aue nos traz a !:!Taca do mo
mrmto. E' a 11nka co11~a r,,1.., nos 
ncrt1,11c0. Fxinloremo-lo. utili7.PffiO
lo. e si for necessario modif;que!llo
lo ! 

Ao Trabnlho!... Pois estamos 
atras1:1,,1os:! Ora. o pre"cnte precisa 
mais do rrue nunca. sabei• de que? 
Ele precisa .com uro-encla de orz-a. 
nio:ailores do al'Y\s:t.ofado ou 0 saibam 
anroveitar com tino e c!~,r:vidr.n
cia cio" nroc..,sse:s a.ntie-os do apos
t.olar'!n. Rhrnlizanrlo-d<, Se<>"llndo os 
proCPo<;o,s e as a"Diraeõcs da nov::i 
P'Pl'R cá.o da novn Pra OU? C>Stá se 
foi-m<1nnn e m-Jot.aliz<incio entre os 
ab,.Jns da novas t=.n.«formacões 
soclnis. 

Não devemos ae<:nresar os m~t-0-
dos ant'1sos! Níi,oJ Sua imuort!!,11.Cia 
não e"tá em sua ant.icm!dàdP. mas, 
em s1;q. f-2.r,11n ~1L-1n ;;e inth,1r:, ~ntifn_ 
r.f'"r~ 'F!' m;~tr-1· ?!"'l)~r r'."!~-olh~~ e v~1~ 
O n,, <:e hn ('Jngr>pih1r. transfor
mar ::ibanrlonnr. suhQt.itnir! A g-uer
ra f<1Z-se "º"1 as "rmqs ·da épor,:i! 

ora, <:abe!s ou8is siío as lnven
r,jv.,is Arm<>o .,,.. s.nostnl<i."'o · nn r>run. 
nn·· nnh1ral Pt1'1 nn<:S<i Pr>~a r Sã:, a 
tmiií,o e a O,."'.,,.,l?'"<''io. C()m · <>stas 
dn"s 8rmn~. nós vPnf'erPmoo toaos 
00 jnjm'o-oe ,lq noos:<1 linO~. triunfa 
remns ,Jp t."~"" os oh0 tAculos Unrno 
e 0 ro-~:ni'T..,,.,~0. ~ohrpt11110 d0~ ouq
rJros da r.~wrd!l ri .. ffonrn do San
ti~.simo l'!nrr,,mpnt-o f>m toda« as 
-paro,.,11i<>« si 011Pi-""'"" nue a Obra 
ri 1. ·Arln"" ,..,;n p,..rnli+1rn f'm Sfi o 
P<>nlo niin nereca. n1i.o morrn to
ta JmPnt.e. si l"llPrPm0e S::l}Var !l SO. 
cic•rl<1rle rlo ahi"lll.o cio TYJ<it.Prif-llis:mo 
rnh.ro cnm11nl<:trt e irr<>IH<ir nn mun
do 0., nrfnri1J'·OS Sl'hT'PTI"t111"'1.Í" do 
Evar,o-P1h() e õo ('o"fl .... i; o F11f'f.!rlsti
co iJp· .T0 <sns. !"<']V" ,,-n<>r<'fqr A int,,ogrl
cfarlr º" f.,miH<t e independencia da 
pRtriA hrn slJp'ra. 

SCIENTIFICAMENTI 

&S SUAS FERIDAS 
• Pomada seca.Uva ·são Sebae. 
tlão combnte clentlflcnmenti 
toda e qualquer afecção <"Uta• 
nea. "orno sejam: Feridas em 
.1reraJ. Ul<'eras. Chagas anti
gas. Eczemas. Erisipela. Frlel. 
ra.s. Ra<"has nos pês e nos 
meios Espinhas. Remorroldes. 
Queimaduras. Erupcões. Pica.. 
das de mosquitos e 1nsecto( 
venenosos. 

~' 
... •' SAO SEBASTIAó 

i 
l 

l 

(Conclusão da 2.a pag.) 

carecendo a necessidade de se ga
i-antir por uma clausula especial, a 
integridade das lnissões c minorias 
cristãs, no tratado anglo-egipoio 
que regula a retirada das tropas 
brita.nicas do Egito. 

O governo trabalhista está fazen
do, na politica colonial, a aplica. 
ç:ão · exata do5 princípios funestos 
de Chamberlain. E está s('meando 
para o futuro, tempestades -em que 
poderá sossobrar a civJização. 

mn~a a majnratão 
1 ~ o s a I u g u e i,s 

(Conclusü.o <la 2.a pag.) 

sitario, é essa categorhi cansada, 
oprimida, explorada, de trabalha
do1•es da pena, da 'intellgencia, do 
tn.Íento, de viuvas, de orfãos, de 
doentes, que vivlarn outrora urun:'l 
decente abastança, e decal.ram l10je 
pa1•a u1n estado de semi-mendicl
uadc. 

1,~m todos os tempos, entendeu-se 
que 'o essencial c1•a proteger a clas
se 1ncdia, g-arantfrt suprc1na da 
prosperidade e bem estar ela classe 
baixa, como 'da g·randcza e csplcn- 1 

dor da clas5e alta. Nossa lei do 
inquilinato teve efeito bem cllverso 
Rsmlgalhou ~ classe media, scn; 
favorecer a classe baixa, e no ex
clusivo proveito de umµ, classe que, 
a sei• considerada só pelo dinheiro, 
se pode.ria chruna.r alta. 

E' o que explica esta anomalia 
curiosa, que hoje · em dia, muitas 
vezes, o inquilino é mais rico do 
quo o proprietario. Nas locações 
comerciais •e industriais, esta regra 
quase níio comporta exceções Nas 
locações de residencia, ela é ~uito 
f.requ:enteme~te verdadeira. 

.. * * 

Claro está, 'POis, que não se pode 
falar n,em em justiça, nem exn 
equidade, nem em interesse nacio
nal; nu manutenção dos tcr.-.nos 
atuais -de tal lei. l!:' o que explica 
quo o Padre A.l·ruda Cnmara, co1n 
muita razão, tenha pleiteado que 
se fizessem nela algumas modifi
cações, inadiaveis •segundo toda a 
evidencia, 

intigos 
dias das 

usos nos 
(Conclusão da ültima p!lglna) 

rastejar por cima do forno e assim 
resolveu-se a dificuldade. 

PIEDOSOS LEGADOS 

Em paroquias mais extensas es
tas passeatas· duravam muito ten,
po, exigindo de seus participan

. tes uma boa dose de coragem e 
força. Em determinados lugares 
faziam alto para descansar e to
mavam pão, cerveja e doces. Pe
quenos legados costumavam cus
tear a.s despesas desses pie-nica. 

RECURSOS VIOLENTOS 

Alem de bater nos marcos com 
galhos de arvores, usavam-se tam
bem meios sensiveis. :Jm dos ra• 
pazes era levantado pelas mãos e 
pelos ::;>ês, e batia-se seu corpo 
contra o marco. Tambem aconte
cia que os galhos e ramos aplica
va.in · uma surra em regra a um 
ou mais dos meninos. Estas sole
nidades contribuíam certamente 
para que tanto as vitimas como os 
espectadores se lembrassem ainda 
muitos anos após ·do lugar do cas
tigo e consequentemente do mar
co que indicav,a o limite paroquial. 

Este uso como o demais ~ostu
mes quase não existe mais. Mas 
ainda é observado, oh paradoxo_ dos 
tempos modernos, numa cidade 
das mais populosas deste mundo, 
em Londrei;,, no Tower, onde os 
guardas em seus uniformes pito- . 
rescos, dão invulgar colorido 1i. ex
cursão das Rogações. 

LER E PROPAGAR O 

"LEGIONARIO'' 
'Ili# 44 Bl'Li 

E' DEVER DE TODOS 
OS C:ATOLIOOS 

J Rf l[~b ... ............. 

CUNlRA OS ABUSO~ 04 UtUf AtÃO 
(Conclusão da 1.8 pág.) 

<la aos seus entes queridos. Assim 
se implanta nos seus corações e no 
coração dos seus familiares a a.
marga e incuravel cô:.vicção de que 
são tratados com ma:iiiesta injus
tiça. 

SE1I TRABALHO. Ergue-se 
tambem como pesadelo sobre o · 
povo alemão a maneira, frequente
mente estranha 0 vencedor como ex 
purga as repartições publicas e a 
administração governativa dos par· 
tidarios do velho regimz. Sabemos 
que é difícil, especialme•ntte para es
trangeiros, distinguir e:1tre nazistas 
declarados e simples partidarios. 
Sabemos quão ignóbil e deveras :n 
fame foi o proceder de não poucos 
alemães que trataram de c!ifamar e 
destituir aos seus mesmos pa'.ricíos 

Não obstante, sentimos O dever 
de declarar que o senso de justiça 
d'o povo alemão se horripila anrte os 
milhares de funcio:iarios e admi
nistradores que perdem seus cargos 
sem o menor aviso previa; ante a 
prisão de milhares de pessoas, sem 
o menor vislumbre de auioridadc 
juriclica, privadas da liberdade sem 
possibilidade alguma de defesa e 
sem comunica<;ão, nem mesmo com 
seus mais intimas da familia. 

Se deveras se há-de a!:rir cami
nho para a restauração da nação, 
cumpre abolir da vida publica tudo 
o que lembra a Gestapo, os campos 

. de co::icentraç:io e outras medidas 
do passado. · 

R.t.FüRMA AGR.ARIA? Não 
podemos tampouco passar em si
lencio sobre outra medida que vio
la o direito e a lei e que pode pôr em 
jperigo a ordem cristã da proprieda 
de. Com o lema de ''reforma agra
ria" se está consumando nas zonas 
orientais do que ainda resta da A-

lema:lha wna expropriação radi
cal. Bispos, temos a convicção de 
que a desigual distribuir;ã"o da ter
ra é uma das mais dani:ihas fontes 
do abuso social. A propria Igreja 
entende dispor de propriedades e
clesiasticas, pa,ra ajudar a distribui
ç:ío cqui ativa <:los l)ens. Mas o que 
otá tigo:-a s:.tced~;do.-na'"Ãiêina:nh'a-' 
Oriootal nada tein que ver com uma 
verdade ira reforma· agraria. 

Quando se respeita a proprieda
de privada. :ião é possível, de for- 1 ma alguma pr:.iceder a uma expro- ; 
priação total sem a devida com.pen- ! 
sação, salvo o caso de repa.rações j 
por crimes realmente grafes. , 

WASHINGTON, Abril 30 (NC) Í 
- A noticia da supressão de uma l 
Pastoral da Hierarquia da Alema- i 
nha OcidentaJ por funcionarios es- i 

tadounide.nises de ocupação chegou 
aqui no mesmo dia em que a .lia· 
dio Vatica:ia descrevia, numa de 
suas' transmissões em alemão. as 
terríveis condições em que se de
bate a Akmanha Qnental. 

A Radio Vat,c.illa c1tvu o ar,igc 
escrito pvr uma testemunha de v,s 0 a 
da s,tuação .ruo perio,uco catolico 
su1ço "Apohgetische Blaet,er." 
As condições cios refugiactos e dos 
desamparados da Alemanha Oric:i
tal "causam ·consternaçção, por 
seus sofnmento•s fisicos e espiri
tuais." Dos quatro ou cinco mi,hões 
de infelizes nessa zoo.a, vinte· 'OV 

tri:ita por cento são catolicos ob· 
servou a Radio. 

Segundo testemunhas, morrem se 
manalmente 50 em cada um dos 
campos de refugiados que contem 
de 3.000 a 4,000 pessoas. A zona 
orie~tal do Reich foi completa· 
mente saqueada, Milhares de cri

·anças não vão á escola há um aao
'As mulheres que foram vitimas d< 
brutal violencia não podem gerai 

· filhos sadios. As doenças espanto· 
sarnente alastram, sem medico, 

,, ,.nem medicamentos suficientes. 
· · ', Apesar de seus heróicos esforços 

-Os poucos Padres que sobrevivem 
:,:1ão podem acudir a to<los os cha- . 
mad·os urgentes. Muitos deles, re
partem sua mesquinha ração d~ 
pão com os refugiados, se achan 

:tão extenuados que nem podem ce
lebrar a Santa Missa. 

Referindo-se á "transfer~• 
de mais de cinco milhões de pes· 

. soas, das provbcias orientais para 
as ocidentais, declarou a Radio Va
ticana; "São imensos os seus so-
fr_imentos; os numeras nada dizem. 
E' preciso ter visto sua sorte; trens 
abarrotados de gente espiritual ~ 
fisicamente deprimida e atropela
da. Bradam tambem por um Sa
cerdote, um Padre que ·os ajude a 
.morrer huma:iamente e lhe'S dê se
J.)tlltura cristã.'" 

· Grupos responsaveis nesta naçã.t 
(Estados Unidos) tem manifestad'a 

· sua alarmada únldignação e seu as• 
soi:nbró ante o· p.coceder das Auto-
'ridãõ.es' Estãâi.lútiidense~ · dir'Ocupa• 
ção, as quais, ao bvés 'de estuda
rem estas denuncias e procurarem 
rem~diai' a situaçã'O, tratam de o
culta-la, de dissimular a culpa que 
haje · em tudo isto suprimindo ru 
acusações com o pretexto de que 
são "afrontosas · e dewreciativa., 

para os Aliados . " LameI11ta oub:<os 
sim a opinião pu!l-lica sadia que d-e 
tal modo se comprometa O senso de 
justiça e o b~ nome do.s Esta.dos 
Unidos. 

o Episcopado e hileno 
deseja a fundação de CC. MM. .. . 
em to d as as P.ª r o q u Ias 

A Junta da Confederação Ma• 
riana do Chile endereçou a todos 
os Bispos da Republica uma e.ar
ta, em que pedia a ss1. EE. a apro
vação da iniciativa de se fundarem 
Congregações Marianas em tod ,s 
as paroquias subordinada.s 1i. sua 
jurisdição. Os motivos que apoia
vam essa proposta era.in em r~u
mo os seguintes: 

1) O progresso do .narianismo 
em varios paises, como no Mexico, 
na Argentina, no Brasil e na Co
lombia, tem dado otimos frutos 
para a causa religiosa e em espe
cial para a Ação. Catolica; 

2) A experien~ia dos que traba
lham na vinha do Senhor lhes faz 
apalpar o bem imenso que as Con
gregações Marianas produzctr. para 
a santificação de seus membros e 
para as obras do apostolado; 

3) A Ação Catolica Chilena en
controu para sua implantação o. 
terreno preparado pelo Movimento 
Mariano, que ·o "Congresso Maria• 
no Internacional" de 1921 fez desa
brochar em todo o pais. E não ~ te 
merario afirmar que· os, melhores 
elementos, com que conta·· atual
mente a Ação Catolica nas diversas 
dioceses do Chile, se formaram sob 
o manto imaculado ,de Maria; 

4) E' !mpresclndivel intensificar 
o ramo masculino da Ação Catolicà 
e as Congregações preparam os 
mais esforçados militantes entre oe 
'homens e jovens: 

6) O melhor dique contra o avan. 
çp protestante ê a solida dAvoçâo a 

Maria; ora, as Congregações M:a.• 
rianas despertam e fomentam es,,a 
devoção: 

6) O Santo Padre Pio XII reit& 
radas vezes, mas principalmente JM 

Alocucão de 21 de janeiro de 194& 
declara a.s ·cc. MM. oportunas 1 

atua.is e faz votos pelo seu · constan
te incremento. 

A Confederação chilena, ao ter,. 
minar propunha a. funda.cão-de CC, 
MM. em cada paroquia â qual per 
tencessem os membros da A. A. e 
que o Presidente da A. e. o· fosse 
tambem da e. M. Paroquial, 

A resposta de cada um dos Bis 
pos chilenos foi unissono e autor!• 
zado testemunho de apreão â infl• 
tituicão providencia.s da.s CC. co
mo elemento indispensavel â for
mação espiritual e ao apostolado 
da juventude catolica Todos a 
üma; aprovaram e abenço~ a 
feliz iniciativa, querendo vê-la rea
lizada na propria diocese. · 

Medicação auxm... no Cala

mento da sifllis. 
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Ha muitos secµlos existe.nas pa- mente os meninos ·apreciavam ea-. 
roquias o costume de fazer-se uma tes :(>asseios que âs vezes d~ 
solene procissão l).OS ·~uas das Ro- . horas. e a.tê .. <Uas e alE!m ·de nuliiG! 
gações. Antigamente. estas procis- varil!,dos eram bastante tattgam;ea.1 
sões eram muito concorl'id.i,s. O .A:J :vezes uma casa. se enCODtra.va ANO XIX 1 São Paulo, 2 de Junho de 1946 NUM. 721 

MEMORIAL S.OBRE OS SANTOS LUGARES 

As usurpações dos 

Sacerdote, empunhando a cruz ia 
á. frente, acolitado pelos sacristã.es 
e coroinhas ao passo que muitos 
paroquianos seguiam, espalhando 
tl<;>res pelos camin~os. Estas pro
cissões tinham uni, duplo fim. Em 
primeiro lugar rezava-se, · como 
·ainda hoje, pelos frutos da terra. 
é pelo bem estar te~poral (la. hu-
manidade. · 

nó limite e a caravana passava. 
pela. casa, oqtras vezes o limite 
transpunha ufu · rio e a comiUva em 
bote; pa.ra à. {)utra. margem, caae ai .. 
guDf1 meninos gailha.vam a :aado.1 
Freq'.uentemente ~ q11e ._. 
cer muros, cercas ou densas l8a&u,,i 

ccinta-se na. Ingla.terr& que em ,. . \ 

Buckinghasmshire o forno de aaa 
R) . , • 

eis m·at1cos gregos · Estas procissões ~atam provavel
mente do seculo V, qúàndo Cla.udio 
Mamerto, Bispo de Viena, ppr oca
sião de grandes catastrofes. natu
rais, ordenou que os dias antes da 
Ascenção fossem ·de oração e je
jum. Mais tarde ~ Igrejá instituiu 
as Rogações para ·Implorar a. ben
ção do ceu sobre · os frutos da 

casa.! se a.chava justameate ao --.. 
te dà.:paroquiá:.' Durante a, excunão 
a.nuih passando-se pela casa, llll1 
dos meninos ,era levanta.do, 4-
do ehfiar· á cabeça dentro do forao;, 
era ~esta màp.eira que se demona-. 
trav~' a inviolabilldade dos limi"I 
tes paroquiais. Para o rapaz esco• 
lhido tal cerinÚ>niá consUtula uma 
g.ra.n~i'e honra... De antemão deter
mindva-se 'p~-r votac;ã.o quem seoí 
ria ó escolhido para tão alta mis• 
são. ~uem, porem, pode im~nal' 
o susto de .Timmy .Àtkins, • eaco
lhido,: quando, chegando a. tal reoo 
sidenéla, percebeu que a .doDa 4,la. 
c~ .·. estava. (azendo . pão e bav'ia. 
acenll.ldo um "foguinho ~em quente 
no torno. Jimmy deu um grito 
de t'érror · e e:.;icapullu rapidamente. 
Outtj>_ ra~az· l(tereceu-se então para, 

O "Legionario" publica hoje o 
toplco VII do "Memorial sobre os 
Santos Lugares", o importante do
cumento organizado . pela Ordem 
Franciscana, para ser apresentado 
.l Mesa da Paz. 

vn. AS USURPAÇÕES DOS 
GREGOS 

A questão dos Santos Lugares 
linha, vimos, entrado na sua crise 
a.guda. Das primeiras . tentati-..aà, 
\soladas e ma.l sucedidas, tinh*
passado para a verdadeira e a
berta usurpação. Por mais de meió 
aeculo os Sántuârios tinham esta• 
do nas Irião,i dos gregos· e, depoi11 
de tantas dificuldades, fõra n~es,
llá.rio fôrça. . das a.rmas para fazê

j9~: vgliar pa.ra· a; :pc,sse dos legitl• 
. mos .. ,.11roprJe~rios, :. Uma- expériên
. ~Jà:'.~lin, (lolorosa. t;orna.va. escu-
ras e angustiosas as previsôe8 · · dô 

"tuturo. 
Os principes ocidentais, naque-

.1~ . ; ultimos tempos, se tinham 
mostra.do muitos a.Uvos pela defe
sa. dos Santos Lugares e a questão 
êlos Santuàrios tinha entrado : .a 
fazer . parte dos interêsses que éa
da- nação européia tutelava. no o
riente. 

Com efeit_o, os Estados catõllCi>R 
que tinham de tratar com o iro
vêrno otomano suas dlvergenciaà 
ou tratados de paz, tmpunb,am 
sempre clâ.usulas para garantir li. 
posse e a liberda.de dos Sant~ . 
Lugares. As_sim na paz de Car
lowitz em Í699 ( 55), nos tratados 
de Passarowitz em 1718 -(56),· de 
Belgrado em 1739 (57), e de Sís· 
tow em 1791 (58). 

Essa contínua insistência. da 
parte da Europa era. necessâria, 
porque o clero grego, derrotado 
pelo ult~ flrman em fa.vor dos 
franciscanos, de 1690, não se dava 
por, vencido. Começou assim de 
novo a importunar os nossos reli
giosos por ocasião das reparações 
que êstes deviam nas partes de
teriol'l!,das dos Santuâ.rios (59). Os 
,ete firma.na obtidos pelos fra.ncis0 

canos naqueles 29 a.nos, de 1690 
Até 1791, são o eco dos contínuos 
ataques do clero grego e confir
mam ma.is- ainda os direitos histO
sicos dos latinos (60), 

Um ·tato grave e escanda.loso, 
preparado com. a.ntecedencla. e 
em aegrêdo, aconteceu· na pl'ima-
~era de 1757. · 

Durante a semana santa, com 
lha.is precisão, na noite que prece
,ie ao domingo de · Ramos a plebe 

grega, estimulada e armada pelos 
seus monges, irrompeu improvisa
mente na Basi!lca do s. Sepulcro. 

Por ocasião das festas de Paseoa, 
como é costume, os franciscanos 
tinham adornado o templo de pa
nos preciosos, lamp11-das de ouro e 
pra.ta e de outras alfaias de valor 
inestlmaveL 

O furor popular se lançou sobre 
_todos aqueles objetos, rasgando e 
estragando tudo com p:;1.us, marte
los e facas. Dirigindo-se depois 
para o convento fri3.nciscano, ten_-. 
taram assassln!l,r os religiosos, os 
quais para. defender-se e salvar a · 
vida. tiveram de barricàdar as por,
tas. Sl'). 

· Consumado aquele vand~llamo 
nô . iugár ~iiis santo da terra, o 
clero :grego; que' 'já. ·:tJnha. tudo,:de 
antemão prepara.d~ ~ seu favi>r. ! 

enviou a Consta'ntinopla um réla- '. 
torto do acontecido, destlgura.ndo 
os fatos e acusando os franciscanos 
de . toda qualidade de extravagan• 
cias. (62). 

O governo otomano, acreditando 
naquele falso rela.tono e sem · in
vestigar a . verdade dos' fatos, em 
vez de punir os culpados, deu-lhes 
um ·réscrifo sultana!, qu~ os metta 
na posse da baslllca de B_elem: do 
Sepulcro· da Virgem, dos sete arcos 
ditos da Virgem e da co-.proprie
dade; com os latinos, d.à edicula e 
da Pedra da Unção Jl& baallle&c do 
Santo Sépulcro. (63) 

Os fra.ncisca.nos que se estavam 
restabelécendo do' inesperado_ .. a.ti:1,
que, e· reparando· os estragos ·-so
fridos Jia:Quela. noite desastrosa, fl• 
caram consternados quando ouvi• 
ram aquela noticia dolorosa. Avl
sa.ra.m imediatamente a Santa Sê "' 
os embaixadores ocidentais em. 
Constantinopla. 

O Papa Clemente XIII mandou 
um enviado especial na p8Elsoa do 
P, Tomaz Nora.wlesky, a todas as 
cortes da Europa. Entre 1 '1'58 :.e 
1759 ele foi a Nâ.poles, depois a 
Lisboa., ·Turim, .Paris, Inglaterra, 
Potonia e finalmente a Viena, anm 
de solicitar os governos a unir-se 
numa ac;ão decisiva Junto A Tur,o. 
quia otomana.' ( 64 )' 

Durante esse tempo,, os embal• 
xadores ocidentais em Constantino
pla apresentaram os protestos doa 
seus respectivos governos â Sublt• 
me Porta; porem, 'sem resultado· · 
nenhum. ·causQu então grande súr.
presa que ~- sua reunião, -rea.liz~a. . 
por ·este motivo em .17701 -se 1.(mi-·, 
ta.saem a declarar que em vista da 

3 notícias ... 

das.Missoe,s 
O VALOR DE UMA UNIVERSIDADE CATOLICA - As Univer-1 · sidades Catolicas devem preparar a, conversão das · classes di" 

·. rigentes. Um professor pagão · dizia abertamente no senado 
lia Universidade de Madrasta: - "Eu não temo tanto o pastor pro-· 
testante que explica. a Biblia, como o professor catolico, em' traje 
religioso, que ensina a química". E concluía: - "O Colegio de São 
1osé (Triquihinópole) exerce uma influencia enorme sobre o país". 
Depois, denunciando o progresso C:as escolas cristãs. exclamava: ~ 

. -'Senhores, sem darmos por. isso, nós falamos e pensamos cristã-' 
inente". - ("O Missionario Catolico"), 

> 

q EXERCIT___O DE IRMAS - Foi em 1823 que as primeiras Irmãs 
_, missionarias se puseram a :trabalhar no campo das Missões 

catollcas. Um seculo mais tarde, em 1923, havia 24.102 Irmãs. 
lOOperàndo nas obl'as missionarias. · 12. 844 eram estrangeiras e 
11.158 indígenas. Nos seguintes vinte ·anos estes numeros excede~ 
ram ao dobro,. A mais recente estatística é do ano de 1943. Apesar 
de co~t.er apenas o pessoal dos territorios sujeitos á Congregação 
da Propaganda da Fé, esta estatistica enumera 53,979 Irmãs mis· 
sionarias das quais 26. 781 são tStrangeiras e 27 .197 indígenas. -
.("Holy Childhood") • 

3 DESOLADORA E PREMENTE SITUaÇAO - O superior e mais 
dois. m.issioriarios da Missão F,ranciscana · da Nova Guiné, · vão 
.regressar á patria. Só duas estações ficaram. intactas, a d1;i 

'l'ernate e a de Holandia. distanciadas .1.100 km. uma da outra. A 
Missão protestante se torna· aqui uma rival .perigosa. Pensa~se po
llaao, em reorganizar por completo este campo missionario, estabe-
lln Ao D01'0S limites e melhor diVisâo. , . . . · . 

AGENCIA MISSIOXABJA s. V. D. 

oposição slstematlca do Gran Vizir 
contra os latinos, convinha diferir 
a questão para. melhor tempo, (65) 

A pendencia ficou assim suspen
f!a., A Santa Sé e a Custodia da . 
Terra. Santa depois a.inda procura~ 
ram, por todos os modos e em to
das as circunstancias, reaflr.mar 
seus direitos. Infellzmente; porem 
desde aquele dia, ·os Santos Lugares 
continuaram e continuam sempre 
debaixo do golpe sinistro daquele 
acontecimento e daquele firman de 
1757. 

66) Du Mont, Corps unlver-se1· 
dlplomatfque du"Drolt · de·'Gens, 

cáónúnua na 1.a.. 1>à3-> 

terra. 

PÀRA FIXAR p~ UlQTES DA 
PA:ROQU~ 

Em segundo lugar,· ~ra costume 
percorrer os li!1'1tes .. da p!l,l'oqula 
afim de· que toqos · tivessem · boa 
inéínoria destes l!Ínites e 'os respe1.: 
tussem. De tais · excursões par.; 
Ücipavam o Clero paroquial, as. au
torldad.es locais e iodos quan~os 

·. quisessem acompanha,•la. PrincÍpal~ 

.Ch~sar~n, 

(~o~nua na 7.a pas.) 

SWE·A:TERS. 
de 

Lyl·e and Scott (Escocia): 

r 

EM PURISSIMA 
. LÃ .CACHçMIRA, 

CO""'~ _encantadora~ 

SWEAT1:R de. reralha de lã cachemiro, man
ga cómprido~ nas mesmas cores ' do · cem• 
junto. descrito ao lado. - Aga-. 390,·0Q 
,alho distinto. Cr$ 

CONJUNTO de math'á de lã 
cáchemira, · biuso de .. , mctnga 
curta e colete de abotQOr, 1 in-:. 
das tonalidades de vinho, bei-: 
ge claro, verde-neblina~'):ipres
te, gris, blue~smoke,. azµI ela-: 
ro, escarlate, marron e havana.' 

:1,:;: ' 

~ 2 peças:· 

Avulso:. 
Blusa 
Colete 

Cr$·l~0,0Q 

' Cr$ ·330,oo 
Cr$ 4206'>0 

• RA YON · DAS SENHORAS. 
1. ª sobreloja 

CASA A'NGLO-BRASILEIRA 
' l-, ,' 



~ Os socialistas e comunistas lta• 
\ lianos estãQ levantando uma ver
.<àadeira celeuma, contra o fato de 
!haver a imensa maioria dos elei-

\
. tore,s do Partido Democrata Cris
tão votado a favor da monarquia. 
'(Dizem que ha uma contradição en
!:tre este ta.to, e as diretrizes de es
trita imparcialidade em ma.teria. 
;.-te forma de governo, estatuidas 
,Pelo Vaticano. E dai deduzem, co
,no de costume, a existencia. qui
merica de conspirações "clericais" 
~vilosas ~ntra ~ povo, etc,, etc., 
etc .• 

" * o 
Parece indiscutivel que os cato-

Ji,cos votarain' a favor da monar
.riu1a. Com efeito, esw.. perdeu a.s 
eleições por fraca diferença de vo
tos. Dos numerosissimos votantes 
4ue teve a Casa de Savoia, claro 
está. que nenhum foi comunista, e 
pouquissimos teri'co sido socialistas. 
De onde sairam? Como os partidos 
11-Ilti-socialista.s. e' anti-comunistas 
aã.o - excetuando o PDC -· muito 
pouco numerosos, claro cstú. que a 

grande votação monarquica só po
,derla ter saido do proprio PDC. 

Como se explica isto, quando o 
'.PDC italiano se pronundou, em sua 
convenção, contrario á monarquü1, 
:por rorte maio.da. dos vote~ de sem, 
óelega.dos? 

E' absolutamente evidente, que 
os delegados não intcrpretaran1 
bem o sentir de seus eleitores. Por
que os numeras falam uma lin
guagem. que não dei.~ margem a 
9.ualquer duvida. 

Este erro dos delegados é muito 
explicavel. Quase todos eles, luta~ 
ram no Movimento de Resistencia; 
Italiana, contra o fascismo, e_, nesta 
luta, adquiriram um certo "com
plexo" - perdoem-nos o abom!na
vel termo - contra a monarquia, 
{lUe parecia aliada do r0gime fas
cista. Em seu louvavel pa.triotismo, 
parecia-lhes indiscutível isto, quan
do o contrario ê que era a verda
de: a Casa Real lutou sempre, na 
!italia, contra o fascismo, acei.tan
'\o-o embora como fato consumado. 

,A massa dos eleitores, julgando 
tnais serenamente os fatos, e co
nhecedora até, da estreita colabo
ração entre o Vaticano e a Casa 
Real para contrariar a polltica be
Ucosa e totalitaria do fascismo, não 
julgou assim. . 

E, daí, o fato de que, muito cla
ramente, a votação do PDC ita
liano desautorou o pronunciamento 
~epublicano de seus delega.dos. 

• • • 
E' possivel, tambem, que a opi

nião anti-comunista tenha sentido 
que a monarquia representava, na 
Italia, um dique contra a onda da 
desordem e da anarquia. Claro 
está que, em tese, uma republica 
pode ser perfeitamente ordeira, e 
perfeitamente cristã. A dois passos 
da Italia, está a Su!ssa, modelo de 
ordem que jamais foi monarquia. 
Este ;onto ê tão evidente, que 
dispensa delongas. Mas, assim· co
mo a implantação de uma monar
quia aristoératica na Suissa pode
ria trazer reações e contragolpes 
que conduzissem o país ao comu
nismo, assim tambem a implanta
ção da Republica, na Italia, pode 
trazer surpresas e p9turbações 
que levem a.o comunismo. 

Este receio, fundado ·todo ele em 
circunstancias contingentes, e não 
em motivos especulativos e doutrl
narios, facilmente se justificaria 
com o exemplo da Espanha, na 
qual a Republica foi um passadiço 
para o bolchevismo. 

O propr!o chefe ,do Partido Co
munista italiano, ao saber da que
da do trono, teve uma exclamação 

(Continua na 2ª pag.) 
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No início do mês do Sagrado Coração· de Jesus 
o Santo Padre Pio XII se dirige ao orbe católico 
"Mais do <IQe nunca é necessario que da alta torre da Igreja a luz de ·cristo ,brilha mais for
temente para iluminar o caminho e mostrar os escolhos que à direita e à esquerda ameaçam 

fender a nau e lança-la ao -abismo'1 
· 

Perante o Sacro Coleglo dos 

Cardeais, que se reuniu para sau

dú.-lo. o Santo Padre Pio XII 

proferiu a 1.0 de Junho a seguinte 

alocução, irradiada pela emissora 

do Vaticano: 
"Mais uma vez - disse, in!clal· 

mente, o Papa - a festa do Santo 
Pontífice Eugenio I, .como nós fi
lho da Cidade E;terna, nos propor
ciona, n1eus veneraveis irmãos, a 
alegria de nos vermos reunidos no
vaznente, num circulo intimo, !ar
mado pelos nossos mais zelosos co
la.bar-adores. 

Embora nosso Santo Patrono es
teja ha 13 seculos gozando a re
eompensa de suas virtudes e de 
seus trabalhos, na gloria de Deus, 
é para nós motivo de divino con~ 
rorto o sentirmo-nos assistidos e 
protegidos por seu patrocínio, nós 
que aqui na Terra sustentamos o 
peso das supremas funções aposto
licas. 

E' tambem grande alivio para 
nós em meio a tão penosas cir
cun'stancias e .a tão arduos deveres, 
sabei;, qu(i esta~os ' \'!ei:,<:ados por 
vossa infatigavel cooperação e iria
balavel fidelidade, das quais vosso· 
decano, cuja vigorosa robustez 
oculta o numero dos anos que lhe 
pe.<1am sobre o ombro, dett nova 
prova com sua habitual nobreza de 
lingúagem e delicadeza de senti
mentos. 

·1 

Nossos pensamentos voltam-se 
para um ano atras, quando na Eu
ropa todas as armas foram depos
tas, quando os turbilhões da guerra 
se acalmaral}l e quando um senti
mento de aÍi;io inundou todos os 
corações que, após lor.ga e lace
rante agonia, saudaram o advento 
da paz, uma paz que embora ainda. 
Insuficiente, já. satisfazia, naquela , 
epoca, todas as legitimas esperan
ças e bastava para criar condições 
toleraveis de vida. 

Um ano transcorreu e hoje vê-se 
claramente que tinha.mos então 
bons motivos para as preocupações 
provocadas pelos temores de nossa. 
alma, que obscureciam nossa ,a1e·
grla. 

UMA ESTRADA LONGA E 
DIFICIL 

De_claramos que do fim das q.os
tilidádes a. paz real e verdadeira. 
a estrada seria longa e di!icll, mui
to longa para as aspirações da hu
manidade ansiosa e faminta. de or
dem e de calma. A partir de en
tão multiplicaram-se os esforços, 
as discussões e o intercambio de 
opiniões, alem dos contatos diretos 
dos estadistas que Unham em suas 
mãos o destino do mundo. Contu-, 
do, não poucas vezes tivemos a 
impressão de que a verdadeira paz, 
a paz correspondente á.s necessida
des e aos desejos da consciencia 
humana e cristã, esta. se afastando 
de nós ao invés de se aproximar 
da hui'.nanlda.de. Mais papeis se 
acumulam nas mesas das confe
rencias internacionais, mas dificul
dades e obstaculos surgem para 
impedir soluções moralmente jus
tas. Como nos parece agora pre
matura para não dizer ilusoriai a 
esperan'ça de que todos os homens, 
sem exceção, educados na san~ren
ta escola da guerra, se mostrem 
realmente cheios de horror pelas 
ideias· de despotismo e por quais
quer tentativas de dominar pelá 
força outras naçl5es. 

E' :num-1. :i.tttut1~ reta dos poae,. 

rosas em relação aos .fracos que se 
poder/l. manifestar o desejo sincero 
do abandono do espir!to de impe-

rialismo e de domlnlo e da adoção 
dos verdadeiros principies de Jus
tiça. 

AINDA NÃO FOI DADO O PJU. 
J.Dµmo PASSO EM DIREÇÃO A 

PAZ JUSTA E DURADOURA 

Mas até que as'ameaça.s mais Oll 

Semana ~e A. C. no Rio ~e Janeiro 
menos veladas do emprego da v:to
lencia e da pressão política e eco-
nom!ca sejam, eliminadas e não 
mais entrem em conflito com o que 
é direito, devemos reconhecer que 

Encerram-se com grande brilho 
a« comemorações da Semana de A, 
C, do Rio de Janeiro, convocada 
pela · Comissão Epi~copal da A. C .. 
e organiza.da pela Junta Nacbnal 
da A· C., cujo presidente é o sr. 
Hildebrando Leal. 

Esta "Semana" co:ncidiu com a 
gi-atissima cerimonia da coruiagra
c;ão do Brasil ao Imaculado o,ra_ 
pão de Maria. e, durante ela, n0ta_ 
va-se a presença, no Rio de JaneL 
ro, de 40 Arcebispo8 e BiRpos, além 
dos dois Eminentíssimos srs. C:ir
d<'aes brasileiros. 

Finda a Semana, o Venerando 
E•lÍSCOpado esteve P-m visita ã,,) Exs 
mo. Sr. Presidente da Republi<::a, 
General Eurico G. Dutr-:i,. sua 
Eminencia, sr. cardeal Ar.::::?bi,90 
D. C. carmefo de V. Motta, dias 
ant1:>s. almoçou na Palaci.:> Guana
bani, .. ein -CQtilpàrih.i/t ;lo . _eh nf ". ' .d.!.>,._ Estado · - .· .. -· - · · -~ 

' 

E' ~. a be'issi!lla fr.rmula C:e 
consagração, lida por ocas1ao da 
tocante cerlmou!a elo Rio de Ja-
neiro: · 

O' Maria, V1rgem amoroslss!ma e 
noa&&Mlfl~,Jança& utD 

ainda não foi dado o primeiro 
olhar benigno sobre o povo desta passo em direção á paz justa e du~ 
Nação, humilde parte da vossa ra.ioura, num terreno realmente 
grande familia, que, A isto n0g mo_ solido. 
ve não só ,o nosSo filial afeto pa-
ra .convosco, mas tambcm a neces- Como poderiamos surpreender--
sida.de que sentimos de uma assis.. nos com o que acontecesse, se a 
tencia vcsSa ma.Is especial, nestes falta de segurança, o estado de in-
ca lamit-Osos tempos. · certeza e a duvida. ·a,lnda .pesam na 
. Vêde, ó Maria, como se procu- alma .das nações; se a impreSSMJ 
ra extinguir a fé em nossos cora-
ções com o gelo do indiferentis!IÍ.O geral do desassossego, descol'.itenta-
" da incredulida.de. Vós, que sois a mento e falta de fé enche a atmOl!I-
Sede da Sabedoria, preservai.n<>s a fera; prejudica as iniciativas no-
tados ·da vã dencia do seculo, e bres, diminui a bQa vontade e aba-
con5ervai-nos inabalaveis na fé la o espirito de generosidade e dea-, 
s2-ntlssima de VOSso Filho. prendimento , necessarios a uma 

Vêde as ciladas que, em t<,da verdadeira . restauração? Se nos 
parte, se armam aos bons costu- acontecimeiitos internacionais e 
mes, contaminando todas as coisas nas condições internas das nações 
com o mais desenfreado sen.sualis_ aquela mesma instabllida.cle e in~ 
mo, Purificai, ó Virgem Imaculada, certeza. envenenam as· lutas parü-
àe tantas impurezas a terra; ou. a.o 

i\i~~~~:riU,~~1
~-~~-. · · !~tr;~t1~ts~osd~~* 

rar 9. caroinbo paia a. irnipção d4l 

Vêde comei se t,enta convulR'onar 
a socieda.de e lançá-la no torveli-
nho da r-ebelião contra toda a lei 
e aufor1<kl.de. · 

,(Ool&Olue u. 1 •.ª Pf.8,! , 

~brio amanhã? · ··;; 
A grande tarefa. da Igre,ja, de fu. 

fundir em todos a consciencta., a. 
retidão, a 1noderação e o respeiw, 
pela verdade e pelo direito ê ainda 
mais extenuànte nas epocas d~ in• 
quietação e cr.ise. E, exata.menu 
pqr essa. razão é duplamente impor, 
~~te e urgente. · · 

'Quando a ma'rê da. competição e 
das rivalidades mundiaül se ekJva. 
quando no calor da batalha. a tra
gil cortezia. a.tua apenas por consi
derações . economicas e politica.s, 
ameaçando obscurecer a perspecti
va da. verdadeira. fraternidade cris
tã, quando as forças da. subversão 

, e do. ateismo lutam por iludir ai 

massas eomó a um rebanho insen• 
sato, ocultando-lhes sob o manto 
de plausibilidade o objetivo a q~ 
se esf<\rçam por chegar, especia.l· 
mente :iitos .planos moral e religioso 
então é mais que nunca necessari~ 
que da alta torre da igreja a lu~ 
do Cristo brilhe mais fortemente, · 
para iluminar o caminho e mc,strac 
á direi~ e ~ esquerda, os escolhoa 
e redemoinhos que esperam tendei 
o na.vi~ e la.nçâ-lo âs profundezas

1 

A Tim,J>ADEIRA ~RÇ,li ES_'-4,'4 
·. CO)l OS ''CATOLI<!lOS · 
0<~ ba 'auv1aa:· de ~~.;; a amar-

/ - ga. epxerienêJa da guerra, os desa• 
poritamentos do período do após
guerra e ·a perspectiva de um futu• 
·ro tão despido de esperanças coloca 
a · Igreja e o cumprimeqto de sua 
tarefa diante de uma multidão 
sempre crescente de homens, cujas 
forças se exauriram pela pobreza, 
cujo vigol'. foi reduzido e cuja an
tiga energia enfraqueceu-se. Isso, 
porem, não é motivo para· que nos 
deixemos desanimar ou perder uma 
compreensiva visão de toda a rea• 
lidade. Nunca nos cansamos de re
petir a nossos filhos e filhas: "Con. 
servai a coragem, não percais o 
animo". Vosso numero ê maior do 
que a.s aparencia.s indicam, enquan. 
to os outros procuram, com exage
ros, a1,1mentar ilusoriamente a for
ça de suas fileiras. Sois fortes, mais 
fortes que vosso adversario, porque 
vossas convicções intimas, que são 
supremas, são verdadeiras, since
ras, solidas e baseadas em princl
plos 'eternos e não em falsos COIIII' 

~~~ ~ i~ pae.). 
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'llll· " m u1to significativa sopre a. 
conexilo destes problen~as, na, or
dem das realidades contingentes da 
política italiana. Disse ele que a 
derrota da monarquia era a det-ro
'.l.a ·ao Vaticano, e que, .derrubado 
J. tr<>no, os con1unistas Unh:.un ob 
.,.do· 0 (..~sencial, para chega.r á 

.~nquista ua Italia. , 
H.; ele niio mentiu. parece bem 

,tplicavel que os catolicos. _que süo 
nti-comunistas pot· definlçào, te· 

1 nath votado pela monarquia. -Co-
' , o os cchsurar j:Jor isto? 

. *· * • 
?-f,lB dir-se·tl, os eatolicos tinh<1-tn 

in::iu·u~ües parLl.. seren1 neult'OS' na 
QU(·stlio da !urina de gove1·no. Co-
1110 entü.o, 1·omperam a neut1·ali

daue '? 
:::-;ada n.aís simples de explicar. 

1"oi sempre doutrina da Igreja, que 
•:Hl:ls a:-:. fornu.:1..s de guverno -. Ue-
luCl';.l.Cia, ;..t.rl8tUCl'fl.CiU., rnotl:ll'(!UÜL 

_ sü.~ legitirnas, e poden1 se1n pe
,..io, ger de,;ejadas pelos catolko~, 
,;tra seus i·e,qJectlvos países. 

A~i::itn, dizer que alguetn pec:ã. 
1ielu s1101-,Je,; fato de ser repul>llca
nu é c~lar contl'a. as diretrizes tla. 

1.,;.,. 1a 4 ue ,,ii. uos catollcos o dl

r:il~ l\e serem repttbllcanos. 
l•;ntretanto, a lgt·eja ens\rta que 

·~~tn8 três form,\s, embora justa~, 
nftv cort\·eh1 indiferentemente a to
dos os países, e que, conforme as 
realidades contingentes de cada 
p,111,s, pode ser, ou. nociva, ou boa, 
<1ualquer delas. 

.t,'ol O qúe O Vaticano le!nbrou. 
B ordenou que, por Simples moti
vos doutrinários, ninguem onRasse 
dizer-se obrigado pela Ig1·eja a ser 
·;nona1•quista ou republicano. 

Os catolicos, livres de aprecia
rem as realldades contingentes em 
que o Vaticano não quis entrar, 
podiam entender que a queda do 
trono era, ou não, nas circunstan
cias concretas, um passo para o 
côth unismo. 

Entenderam que era, e votaram 
a ta.vdr da monarquia, .em sua 
ma.ioi:'l.a, :Muitos catolic~s. entre• 
tanto, entenderam qae nã.o, e vo• 
wam peta rep\1b11ea. _ 

Pô4ein ser censurados de des• 
1:eá1s os que votarâiil pela. mona.r-i 
qâia, só potque a IgteJi.l. declarou 
qUe ninguem era. obrigado a ser 
mon::irquilrta? 

Vejamos agora, quem sentiu me· 
lhor os verdadeiros interesses da. 
(greja., se os Cà,tolices monarquis
tas se 'óS rêPUbllcan-0s. 

Ó "Legiona.rio" jâ. tem dito mais 
de uma vez, qÚe dificilmente a 
queda do troiló deixaria ele repre .. 
sentar llDl riaeo na. !ta.lia. 

o futuro d1rà àn t!rthamos razão. 
P-1e jã.. o presidente do P~ C., 
,sallao<, dalie _qile sim • ••. 

[EGI0NÃRIO São l'awo, ., ãe Junlíõ éle ~ . 

AS ELC:IÇÔES 
As reccnte.s eleições na Italia e na Franca 

interessam á lgrcja de um duplo ponto de vis
ta: interno e ext.erno. 

Do ponto de vista interno de cada um da
queles paises, serv~r~m para auferir a . in~ 

·,. fluenciít do''l)ensMnetttó' catolico nas respectivas 
populações. Tanto a: !<'rança ciuanto =:i, ltalià 
passaram, nos ulthnos anos, por acontecimentos 
tormentosos, de que teria de resultar por força, 
uma. profunda modificação tle rumos ideologí
cos: Operada esta modificação, em que posição 
fical"ia a Igreja, naqueles paises? Enquant1,> to
dos os vestígios do passado par~cem ~ender a 
um completo desaparecimento, a Igi'eja conser· 
varia seu prestigio tnilennr junto aos povos frali
cês e italiano?· 

A perg1lnta era dificil de responder. Tanto 
na França quanto na ltalia, pode1·osas corren
tes ideologlcas, organizadas ha pelo menos du
zentos anos, vinham lutando com energia e não 
sem resultado, contra a Igreja. Na Italia, ti- . 
nham provocado a queda do poderio temporal ' 
dós Papas; na França, a separação entre a Igre
ja e o Estado, t> as leis anti-i"eligiosas. Ninguem 
poderia saber se uma destas forças, na mistP
riosa elaboi"ação mental destes anos de luta, não 
tinha chegado a. destruir inteiramente a outra. 

Pode-se conceber a maternal solicitude da 
Igreja, neste passo. Mãe extrémosissima, co
move-a tudo quanto se refere a qualquer povo 
de seu aprisco. Mas é bem de ver que, quanto 
á França e Italia, súa solicitude tinha os mais 
poderosos motivos. para se aguçar. Vinculos de 
toda ordem prendem a Italia e a França á. 
Igreja, á cultura e .á civilização catolica. Sua 
apostasia tPria toda a signiiicação de um clila
ét'l'ltmento tratico. 

Dar-se-ia este. dilacerq.mento? Aí estava, 
béltl proximo, o espectro do comunismo, a suge
rir o reeeío de uma resposta afirma.tiva. 

Tanto na França quanto na Italia, n Hie
rarquia cato1ica . se moveu ativamente, para 
orientar o eleitorado num sentido cristão, e com 
isto deu provas de quão grave considf'tava o 
momento. Entretanto; pa'rece que 11enhum in
tlice desta gtavlda,te foi roais expressivo do que 
a ittte1•venção augusta do proprio Pontifice, nos 
acontecimentos, com a histoticà alocução que 
publicamos. E' um tato provavéltnenté. sem 
precedentes. que assinala bem a ,&ravldade, tam• 
belíl sem préeedentes, da sU.uaçio. 

• • • 
Finalmente, es rcsuitodos vieram. Não pre• 

cisamos dizer '1Uais foram. l\las conven1 que 
acentuemos bem o Que significaftt. 

Os catollcos níio venceram pot uma p_eq'Uena 
màlol"ia Tivetatn un1a vitoria es.t.rondosn, que 
procla~o'tl com estrepito, no mundo inteiro, o 
empenho dà ltalia e da França, em petmanecc· 
rem catolicos. · lia duzentos anos pelo menos, 
que se procura, á~ escancaras, desc_rist~anizar 
esses países. Foi em vão. O mundo inteiro ~s
tremeceu, conturbou-se, e se trattsformou varias 
vezes. A Cruz continua de pé: "stat Crux dum 
volvitur: orbis". 

Os arremessos da impiedàde não f~ram ape
nas contidos, mas repelidos. . O mal não ficou 
somente reduzido a umà esterilidade vergonho• 
sa • mostrou uma tra.ci.ueza patente, O bem, pelo 
co~tratio, atestl>u uma vitalidade que a muitos 
parecia hnpossivei neste seculo. 

Digà-se u que se disser, é este o nspecto f~il"' 
damentàl do fato. 

É o mais, em contpàràção cóm _esta grailde 
nota turuinosa, é tettarnente secundario. 

. Corno acentuou eioci.uentemente o Santo Pa• 
dre, ttàtàva-se de votàr -por Cristo ou contra 
Cristo. E, neste gratuíe plebiscito, em qúe mais 
uma vez Jesus e Barrabás eram otéreéldos em 
f:Mlolha ao povo, as eristlanl.miimas nações 
italiana e ttanéesa '>ptàra1il por Jesus. E, ao 
eoMtario dos Judeus, e:t~laiilat'àtil: "volumus 
iiuac ~pare súpu nos;'. 

Vidõ o usünto, não ilÍliis de seu angúlo es· 
trieta.mente telltl.oso, más sociai--rellgioso, é 
forçoso recohhécer que as eleições também ti· 
verttm um fundo siglllficàdo. 

A Itália e á Ji'tãnç:t . otfüil'i\111 por uin Estado 
anti-totãHtario de inspita.çâo cristã, contra o 
Estadó tota.litario tie insl)iràção pagã. 

Votando contra o totalitlitis:mo, os franceses 
e -italianc:is deraM a palma da ,vitol"ia á liberda· 
de. Nãc, :\ íiberdade ébrlli é t,rostituiaa de 1789, 
a liberdade para o maí, más a liberdade como ' 
a enténde ã Igreja: 1n,nta e n-bre afirmação 
de que e homem só ê iivte, e só tetn direitos 
pa.tà faltei' o belil. 

o nazismo e o comunismo saíram repudiados 
desta luta, e tambem a Revolução, Francesa não 
venceu. 

Cristo, Cristo-Rei, a paz e a ordem de Cristo 
no Reino ele Cristo, eis :1. vituri::t que tivemos. 

* * ~: 

Será necessario dizer que esta vit~ria não é 
sem sombras'? Qual o otimista esturd10, que tal 
poderia pretender? _ 

Tanto na Italia quanto na l<'ra~ça, JS r~sul
tac'\os rlas eleições marca~ u~a situaçao amda 
muito forte, para os totalltanos. 

Com efeito, para só tomar cm conta os so-
• 1· tas comunistas, se somarmos os vo!os 

eia i~btiv!ram na Italia, isto é 4.674.977 socia-
• ~I::as e 4.287 .054 comunistas, chegaremos a um 
total de 8.962.031. , , ·t 

A :!iferenç"° entre os dois partidos e mm o 
mais de método do aue de pro~rama. A vcrda· 

·d é que 8.962.031 eleitores itallanos ap~ovam a 
il~teira absurcão da vida individual e hberdade, 
pessoal, pelo Estado-Moloch, tudo ist~ com base 
em umn ideologia estrictamente ateia, como a 
de Marx. 

Ora, os catolicos obtiveram . 111,!1 total de 
8,012.000 votos, isto é quase 1 ~Ilhao a menos 
que a coligação socialist.a-comu~1s~a. 

Assim, só 11oderão obter maiona parlamen
tar, se se aliarem a outro grupo. 

Qual? Os partidos pequ_enos, ~ue não são, 
nem socialistas, nem comunist.as, tem um tot.al 
de 4.924.000 vot.os. . _ 

Se os ca tolicos se apoiarem neles :-- ~ nao 
poderão deixar de o fazer, pelo pr_opr10 un1>e· 
i·ativo ,te seus princípios que se opoem_ front'.'l
n1e11ie a socialistas e comunistãs, terao maio-
tia. d 

E' este, sem duvida, o sentido clar~ '.'-s ªPU;-
racões, que deram origem a uma, ma~ur~a anti
soêialistn e anti-comunista. Esta maioria, nas
cida das urnas, tem de se _cristalizar em um blo
co parlamentar e gbvernamen~al forte. _ 

O mesmo não se dil'á, de ponto ta~ ponto, d~ 
Fran(;.a. Com efeito, os catolicos obUveram a_h 
30% do eleitorndo, sendo, pois," de longe o mais 
forte deis partidos. Entrehuito os 23% do blo~o 
socialista e os 27% do bloco comu1\ista, re~m· 
tlos, dão 50% du eleitorado, ::;uperando de 20% 
os catollcos. . 

Entretanto os partidos pequenos, nem socia
listas nem coi'.tuntistas, alcançam 20% üo eleit?
rado. Somados estes 20%, aos 30%_ de ~~toli· 
cos, teremos 50%, isto é, um total msuhc1ente 
para constituir maiotia parlamenta1·. . _ 

Assim os catolicos franceses, e demais ap.ti· 
socialista~ e an'ti..cJmunistas, ·constit:tidos ~m 
bloco, devem admitir uma col~boraç~o m111to 
moderada de socialistas, para ev1tar o coll!pl~to 
sossobro do sistema parlamenta~, dada a ~v1:i-
bilidade obsoluta de se constitmr, uma ~a10~1a 
claramente socialista, ou claramen.te anti-soc1a· 
lista. Como o desabamento do sistema parla
mentar seria o naufragio do bem comum, no 
momento presente, é perfeitamente licito, n~s
te caso, aos catolicos, colaborar com os soc1a· 
listas, desde (!Ue não colabórem com eles em 
materia proibida pela Igreja. . . .. 
~ vamos agora á repercussão internacional, 

Na Holanda e na Austl'ia, as eleições tambem · 
foram ganh~s pelos catolicos. Na Baviera tam
bem. Em Portugal e na Espanha, os respecti
vos governos se baseiam em forte apóio do ele
inento catolico, ou ao menos de certos elementos 
catolicos. Assim, pois, grande parte da Europa 
se dirige hoje por homens e instituições que in• 
vocàm o espirlto da Igreja, e as diretrizes ideo
logicas do V-aticilho, como sua caracteristica 
mais essencial. . 

No tttundo moderno, esta situação é, bem 
dizl't, inédita. E cria para nós, catoiicos, uma. 
tremenda responsabilidade. . · 

Se Sóübetmos usar bem deste im.enso poder, 
não hn o que não se possa esperàr de nós. 'Se 
o ttsannos mal, não ha o qüe não se nos possa 
imputar. 

A massa c·atolica confioll a seus dirigentes 
politit'os üm mandato que é o 1nais honroso, e 
o mais pesado do mundo cantemporaneo. 

Rezemos a Deus por que, em ortodoxia, dis
ciplina, união, desassombro, excedam tuào o 

· que fizeram pelo mal os fautores de erros e he· 
resias em nosso tempo. 

Não podemos pedir mais, nem 'lnêlhor, néStes 
gloriosos dias ainda ungidos pela Süavidade ,lá. 
Consagração ao Imaculado Conção de Maria. 
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C OMEHTANDO ... 
Um dos fenom~ mais ~ 
~ deste· IIlUll.do após a ~ 
é, sem duvida o declin.io da 1ngl:l;< 
terra e a liquidação do seu lmpC1 
roi, Torna se evidente a Grã-B.re 
tan.ha, t~ atingido o Zeui.th ao. 
íim de Era Vitoriana, CQlneçou a, 
declinàr a partir da primeira Guerra 
:1'.fuJJ:dial ; este declitúo é, agro·a uin. 
fato patente, sendo a Inglaterra, 
ind.ulútavelmente, men:or do "Big 
Three". Cm dos sincomas efoquen
tes desta decadencia foi a vitoria 
tr:ibalhi:sta. A organização socia, 
lista, que vem sendo imprimida ~ 
sociedade ingkza é propria dos 
povos cançauos e exhauridos, que. 

. não tem mais fé em si mesmo, qu~ 
perderam o gosto pelos rixos e pe-< 
las avenitt1ras, e cuja alarmada pr-eo 
cupações está mOllOpolisada em t0 r .. 
no da manutenção e resguardo da 
,·ida vegetativa. Com ~e,hante 
espirito, jamais o povo inglez teria 
conquistado o lmperio- A seguran· 
ça total do Plano Beveridge denota 
esta carer.cia de .. élan", este can
saço este desejo de aposentadoria, 
o socialismo é a orga,'lização dos 
povos envelhecidos. 

éonscquencia disto, e por sua 
vez, outro a-larmallte sintoma da. 
decadc.ncia, britanica é a liquidação, 
do lmperio, que ora se. processa-1 
Ainda agora, a proposito da demis• 
-são inigleza n<> @riente pri.ncipal 
mente em relaf;ão aos povos ·mus,. 
sulmanos, o sr. Harold Laski es"' 
creveu um artigo cóiltra Churchil,i 
o qual, demonstrando ser de :mais 
au1tentica terupera britanica não' se 
mostra satis'iuito com O curso dos 
acontecimentos. O sr. Laski pro
curá _defender a politica de ·seu par 
tido, e dcmo·nstra que não fica bem 
que a Inglaterra, mantenha o con• 
trq_le sobre os po'vos at'abe;. Neste 
sentido, o presidente do Partido 
Trabalhista acumula uma porção 
de razões bem comportadas. NuD>~ 
ca se ouviram por parte de um tes 
pcmsa vel pelos' destinos de uma na•. 
Ção dominante tão "sages proP9S". 
Apenas, quando os dirig'elltcs .de 
uma na~ão dónlÍDalllte ~ , a 
pensar as-suu, é sinal de que o dOmi~ 
ruo está preste a findar. 

Ora, isto é um ~ p~ i:naa 
importantes para. a efetivação da 
revolução mussultnana, 'que se . a• 
gencia preseatemente. s~ a te• 
tirada expotanea do conlrt>le in• 
glez, jàmais o Islan poderia reali 
sar o seu sonh_o de restauração •. E 
a restaúração do i.mperio islamico 
que a politica trabalhista ingleza 
vai tornar possível, significará o 
renascimento do mais fidagal illi· 
migo da Cristandade, que a . teria. 
certamente destruído, se a Cristan• 
dade fosse destrutivel. Contra este 
it_iimigo lutaram Carlos Magno, as 
Cruzadas, o Sacro lmperio S. Pio 
V. até. reduzhio a ÍltlpO~ncia. A 
ía:"'or deJ.e estivetám todbs oS ini· 
nugos da civilização Cristã, desde 
,Lute.ro até o sr. Harold Laski. · 

Que, s~ das 1 Missões, quando 
Maottie tiver um itnf)êrio qu~ i:rá 
d? Oce3hé) Atl.µitb, ao Ocea.nt> 1n..: 
dico atravessando a ~- ·i!! a 
Asià? E, no entanto, este mal i~ 
calculavel ilíiQ lerá o piQt dos mil.,. 
le-s. . 

099.M: · :mlo.it - UITT ·omo.:i 
•HV Ztll'l <nml<lVOl'lllt "AV 

1 .. 
'• IM.?.i(OS., 'sópU:&9trq 'S(>limartml;) 
v,rtld npuamo:,ue 8*"11Jilô.tdV 
·i'ãpeplfirtlb .,. 'ft!p\)) ai> ~troat}q 
• ~ 'BóptJtté'allrG . ~ 

VNVllVd VlllVll3:INO:> 
3 vnrvav d 'orc1oa-wa 

Semana de A. C. 
no Rio de Janeiro, 

<Concltisão da 1.• pâgtna) · 

OOnserva.t, portanto, 6 ~ 
Ràinha Mí!Sa., etít'I'é àS e~ do 
v~so pow It t>r-<lêtn 'P01" t)êUA e.ita. 
belecldà, e hão l)é1'ttlitãls CfUê ow 
'()olllle1ho,s d<l'S tmp~~~ p.t'evãleé;:~'11. 
Flna.imente, ten'.cle · m.1Serlcore.1à da

IgreJa, ó Auxlllo àos Cristãos; . ten• 
de pieda.de do seu vene1'àhdó .. Ohe-

! , te: e aP'.l'etsa;t o momento em que a 
hutnàni"-ade intéll"a sejà um só te 
banho sob um só Pastor. 

AceRa.1, pois, ó boa Mãe, a cott· 
sagração que este povo faz hoJe, tk 
s1 '.m~ M> VOSsõ Õól'aOló mil~ 
no; e, como prova de vosoo benfgn« 
aeolhilnento, :f~ C1Ué .-toGos sm.. 
tam a. V'OSéà p-rote~âo na 1'1dà e na 
,_,~Aaslm~. 
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brasileiros, Nós, 
americanos dos 

e eles, fj0íÃS últimas n:;:da~~:o:~ub{~A~~~ 
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i Grande variedade em RELôGIOS das melhores marcas suiças 
Pe. Adalberto de Paula Nunes, s.-D. s. e A S· A·.... )·a·, E·•·-, N y· o L o· .. E B 

N"6 Esta-doo Unidos da Amcrica familia, sobre a qual se a.sse:lta 
tio N'óriê, o d.ivórció conta com ó uma uação. E é esta a historia do ~· 
a,IO~ oficial da nação. E' adznitido tristé di','.orcio cm todos os poV03 ,~ 

RUA 15 DE NOVEMBRO ~~º 331 ~ ~ecido peló Gove.roo. onde já foi introduzido e p<>sto ctn 1 ' · 
)Jo Brá!õil. até a pl"eSente dai.a, írma da lei, 'A J n 

graças a Deus é a cla.rividcncia Confio na agudeza de espirito <le ·: : : :· oa 1aria preferÍd;a pela alta_ sociedade 
<161 Jegh..Ia.dôres nacionais e de nos- nos!Ío;. parlamentares, que ora esLào 

HA 3 GERAÇõF.S -.-.r.-~.~ ...... 
s05 holile.."lS püblicôs, a grande pos- reunidos na daborat;;ão de uma nn· ·~~~ .. ...-;,.~~~~~~~~ 
te sociál, que é rea.hnente 

O 
divor- va Constituição e uc patrioti,mo ____________________ ..... __.. __ _ 

~io, amdá não teve fotÕl> de lci, <'-bClarecido de nossos homens p11'~Ji 
Em ·no&sa patria cristã e cato,ica. cos, para que sa.ibam repelir as in-

ihá ttn'l punhado im,ígniiica .. ntc e sintiações ,dos falsos patrint,,s qu~ 
~expressivo de gente brasileira quo querem impor-nos uma lei 9t1e :lltll 

JSe bate pela implatação do divor· ca traduzirá as a.spirações <la qua• 
icio a futura Carta Magna, que está se toü1lidadc da iamilia brasileira. 
~e:ido elaborada no Assembleia O divorcio nunca foi um reme-
.Constituinte. E. cst;. mi!loria grila din á crise d damclia e nunca 
~ gesticula tanto que, á primeira. trouxe pa1/. e l)armo:1ia ao ambiwtc 
'.\'Uila, se tem a impressão de que a do lar. As cstati;,ticas t~m uma 
.dà.ll:lilia cris.tã do Brasil é rtahncn- linguagem mui[o cxpressiv11 e clo-
lte ~e!" divórcio e repudia, escanda- quente quando se referem a 0 divor-
ilósamente O casamento monoganíco cio- Com o divoN:io, os casamentos 
e i:idissoluveJ. Ai:1)da não cc>n.it('ce· se tornam cada vez mais lrvia11os, 
móS as c:orlsequcncias desastrosa., prcciµ;tados. r e chamados "matri · 
(}Ué ó d.ivorci-0 ttás consigo e ;is moriio., de CJcpcricnda ·• se mult'p'i 
calamidades ,ociais ouc su'Y":t;i no c-,1dío com uma facilidade i.aei-i-
<amb,enle de familia e ci.a 11.dç._-. >. YCI. 

N<>s Estadós Unidos, onde os 
. .americanos já sabem o qm'. seja o 
-divorcio e onde já se· tem expcric:1-
<:ià de seus re~ultados, a luta é pc· 
1la voltà do casamento uno e in
<destrutiVéJ, O que alguns brasil<+ 
11·ós deseja1n para a sua patria, é 
tius"tá.rnente o (Juc os bons amcri
·canob - do nol'tc cstãô· repelindo 
fC se batem patriotícame·1tc pela sua 
rextirpaçâo no codigo Jcgisl~tivo. 

1 . Se o nosso leitor ainda está a d~ -
]"1eiar no que es-:amus escrevendo, 
!léía este tciegra.ma bem recente: 
· ~wi!-shington .(N. C.) - ü Juiz 
\l(ichaél ,.F. Walsh, da Corte Suprc
ilJla de Nova York, conclamou a to
dos os ·catolicos, por que obtenham 
aiegrito é uiou) a unica solução 
justa dtS!i! prObJem;r. "O d.ivotcio 
:IOll'lba da lei dos tribunais ao Csii· 
:&ular precGnceitos e desprezo con

·'lõl-a a au:torid~dc- disse o juiz Wash 
_todos os juizes que conlicço se dc
alara01 dcsgos:osos .com suas expc
riencias tm questões matrimoniais" 

Acresçcnta, ademais, ·' ao clive.r
eio se deve a triste pri.mazia de de
senfreio em ma teria moral." 

Assim reza o telegrama que nos 
_ehega a tcrta dos di ~-orcios ceie· 
bt('s ~ escandalosos. 

Proc~ci trnascrcycr a infOJnação 
tele~afic~ tal qual foi publicada pe
los 1or:_1a2s, SC!n aumcatar uma vir· 
gula s1qucr. · . 

O póvo nortc-amcri<:ano ,.abc, 
4c expcrienoi;;i, o que venha a ser 
o divorcio !la moral do povo. Vê 
d:_ariamente os. efeitos pc-1·n:ciosos 

· desse cancro social. E cada vez 
''r·ts· com téndcncia de destruir a ,. 

Ainda não tivemos a praga d0 
divórcio na historia de nossa patria. 
E' :1ão- queremos fazer cxpcriencia 
n~%e -,istema pagã-o ond<' niío pode• 
havrr es1abiiidádr. e O futuro é sem 
pre uma inceognita que rouba a 
tranquilidMlc r o sor<'go de cora
c;õrs -que se uniram. 

E.nquato os Estados Unidos p~o
curam drsfaz<'r·se d~ uma l<'í q11c 
infelicita a gra:1de familia r·st.aduni
dense- o Bra,il é 1cvac10 por um 
grupo de patricios incscrupulosn, 
para o mesmo mnl (f11c homens res
pcitaveis e autori7.~dos querem "r
rancar do seu cocligo legislativo, 
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''Nossa· Senhora do SSmo. Sacramento" 
( Meditações para o Mês de Maio) 

1 
do Beato Pedro Julião Eymard 

o· titulo diz o eonteudo do livro, o qual nos apresenta Ma
ria ,em suas relações "C:om Jesus Cristo no ss. Sacramento. 
Relações de Mãe verdadeira: "Maria, da qual nasceu o Cristo, 
que se chama Jesus", que nós adoramos presente debaixo das 
especies eucarísticas, com seu Corpo, Sangue, Alma e Di
vihdade. Relações de Adoradora, de Mãe e Mestra dos Ado
radores. Relações de Medianeira universal de todas as graças 
divinas, que da fonte inexgotavel do Coração Eucarístico de 
Jesus, correm sobre nós! 
Cónsiderações originais, nascidas da inteligencia e do cora
ção de um Santo! 

NOSSA SENHORA DO SSMO. SACRAMENTO: "Nome novo 
de uma coisa muito antiga, 
Eym;;ird, apresentando pela 
seus filhos . espirituais. 

como se expressava o Beato 
primeira vez esta devoção aos 

Eis a devoção que todos os Adoradores do SSmo. Coracão Eu
earistico de Jesus hão de conhecer, estudar e gloriflcar cm 

. suas_ virtudes e obsequias. mormente durante o mês de Maio· 
pois não é possível acorar como convem a Jesus Sacramen~ 
tado sem Maria,· Nossa Senhora do SSmo. Sacramento, que 
no-lo deu: que por primeira adorou e glorificou a ss. Eu
caristia no Cenaculo, e que enfim formou as falanges dos pri" 
~eiras e mais per!';?itos Adoradores;, os Apostolos, e os Cris• 

. ta.os da Jgre}a nascente. 

9, livro encontra--se á venda na Igreja .st.a: Uigenia, Lgo. 
·onHid ·s ''31uaílu1 ·u1s ep 

l'REÇO CR.$ 8,00 
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ªon°1;u; nn g,-~'~t-c1..~cª1c~e~~ c1,,,c1,.eles> :::111:::.~~ 
de um 

Pe. 

o ., ' ' " '"' ", 
opera.rio que pouco a1dcs havia re-
1rn<llado ? f:u,ei~mo v0rmclho para 
converter-se em apostolo <la boa 
causa. 

Citaremo~ longamcn1.- "" p:l.la
vras do d<'stemic'lo opér:1rlo /tue 
C'stá íamiliari,:ado <'om todM <•!li 
:rnet.ortos ele aGâo e dê ag-lta,~fw da 
horcla Cútrlunf3ta. 

"Log-o rlt'pnlA de 2 d0 dôzcmbro 
- dl1/. c,Je - a aprog·oacla ))1'01"1-

ganda <lo partido comunista l<"l'l\11-
nou. Gomc<;ou por intermedio dn 
1\lo\·in1<'nl1) lJnifieaclor dos: 'f"rah::i
l_harlot·c-8 (MUT), que nãn f> m'1is 

_r1uc 11111 rlc~dob1·amcnto dn Parti,Jn 
Cotnuni~ta., pois {, orienta,lo Pür 
eon1uni~taR Cf1n(e:::isos, por t'l(ifõl ,...o ... 

nhcciclosi. ·Infiltraram-se c:'les tios 
sindicatos e nas suas dircç:õcs, é 

ittlc-iam n movlm<'nto criando um 
ninl-ó::,;t.:=tr. c-ntre O$ opc-rarioR. con,
panh<'iros da lllCf:nta classe. acon-
~l'lhando a <'XigirC'n1 elos <'rn111·€'~,t
dnrcs melhorias de ordénados. nor_. 
n1cio de ~revf's, dando aos patrõc-8 
cm C'<'rtos c"sos horas para resu1· 
V()rC'lll. 

trava por t<">da a f)ll.irlê. O f)artillo 
comunisl:1 11/iô visi1 rll\ nenhum 
lhOdo o bem d_os or,erai-tu ... f:ll:cllà 
as Jialxões dos hm111ldés trabálha
dotêA para eonscguir aeu!! !!tis 
ncCanrllls POUCO M lhe dá QUê úS 

01lêt'arlús
0 

pàsl!êm !ón,e é sua Sltua
i;ão se torne ~àdá. vez 111àis ))énosa. 

O <1tt<" o partido ·des<'ja a<"ln'I!\ de 
tudo (> lli<"êhtiVàl' A lutA ilé ela$• 
ses ê atirar O]iêrarios cót\lrà )).._. 
trüés ~ cri:l.t" un~ a.mblente lrt·és
piràv~l ctue acêlei•e a revoluc:âo. 

Ainda ha r,ouco. segurtdo decla
ra,;:âo do ·ministro do 1'rabalho, "os 
comunistas da chefia do mlllon1u•io 
Luiz Carlos Prestes dM)'Hl.chitl'atn 
<'mis1;arios para. tnc!'.!nlivar e esten
der· n g-rf'V<" tlôr e IM prótH'io~ )')l'P.• 
par~~ª ás Jlnfüts mln<'lra.s ê flumi
nensM da l..éól>oldlna. 

Pross<'.>/nlinllo em· su,1s considera• 
r:i'ies. o di;::-no or,cr:trio cJi:rnuncin as 
orgànizar:ôcs rêvoluéi011al·ia;; r]tl$ 
inimi~·os: rto Drosll: 1) O Partl<1ô 
r'omunistn: 2) O MóYh11ê1HO tJ11!
ficaclo1· dos Opera.rios; ~) A Liga 
Afro-rlrasileira ~uc procura u,llvl
õir M pretó,s dos. bl'a.liC'OS fai'é11do 
rc>uniões <'111 bairros operarlos:, con
vidanrlo pa.ra reuniõé,;, a prêtM; e 
11nase hrílneo,s. aco'ns<'lhanõo a i,e 
unirém }'Iara. formarem uma cla~só 
forte a.fim de defenderem ª" rei- · 
Yindicar:'ões da classe jJreta., oi·:;a
ni,:am rlir<'torins de bn.lrros. tendo 
como p1·esidentl;' no E:stado do hio 
G nrncle do Sul o conhcddo advo
:;adq Hipolito ,doR Santos. D·istr.!~ 
h11e111 folhetos, organ_lzam comls· 
~<•c>s, Y!sitam os pretos nas suas 
propriaR 1·0siclencias e aconselham 
a hnm0ns e mulh<'res a formarem 
na l'.'1:rn,se JWe>ta, divlc'lindo nstsim º" 
hra~lleiros para pôderem tlrá.r p·ro
Yl'it o del'!sa situação". 

E' sem)Jre a mesma til.tlca: crHJJ!' 
problemas que não existem entre 
nfü; com o unieo fito de divlrttr 
os anhnos e Implantar a desordém, 
Julga o missl\'ista. 1tue êssa obra 
n<'fnsta é "talvez _financiada e orl
C'ntrada por elemehtos estrnng·eiros 
interes!>nrlos em no!! Vér enfra(lue· 
<"idos. 1;; o Que ~ ma!;s lastimável 
- acrescenta ele - é ~ué ii.1" 
a;;ora nüo se tnnha pro"urarlo or
ganí~ar um movhnê!Hô dê a(;ito 
para se ôf)ôr a M!l'fl. ~i'a.t1dé mons-

.,,. • operar10 
Arlindo Vieira, S. J. 

truo;ilrladf! ". ,Tulga Que a. Jgr('ja 
.-, os Clrculos Op<'rarlos Catolicü! 
ést.,io sós, qun.~e s<'.>Itl apolo na lut11 
contl'à os "pérvers,,,,o; inimigos d.a 
f>àtria. 

AVCl1t:'!. a ldi'la d:i. órganl,:~~ii.õ 
de um \:asló movlmênto nacional 
"e;i paz de opõr-s:P. ao plan<:>jada 
mo\'lmcnlo <'fê rlc>strulr 0:11 noRsnt 

f..àt1:1", 

Afirm1t t11le <:>sM. métlida li 1>r· 
i:re11te, porl'.luanto ot< inili1lgo11 d• 
nra.sil não dorm<?m, é S<' cr117.àtrn<'t 
os: lwac:os a rcaç:ão virâ tarrlc· rle-
m,Us. Hcf('rC-$<? ao t>xo<lo rlos cam
pos, incéntivndo pelos comunista.'I, 
<? a rtécéssiclade <le dnt· o gn,·erno. · 
tor1o ó nJioio á Ja,•oura. Dl,: t>lê 

que "o Í'ct1om<"no do despôvôamén
W do 110~0 . hi1ttcrla11d é grave, 
a]t1rn1nnte. 

A cri!lc nii.ó adn·m som<'nlé dll 
<"X<'C":'S:lv:-i. Í11Cluslt'ialize1<:it0 ÕIJl!I Cêtl• 

.11·0,: 111•bnnóR, mo.a. e pr1nclji!I.I· 
ménlé, dô dcsco11forto da.<; tnmur 
l'Ul'ais. ExcNmtndo pouc,u; re~'iôM•, 
as conclic;õcs dê ,·lda dll..<l nol!IMl!I 

po1rn1'lr;ôcs l"Ul'ais são )')récai'!ssí
'rnils. Aí tudo escasseia: connúii("à
<;Õef', trans;j~orté,s, ré('r/':"1<·õ<'~. ~c,-

1:ls:, bem eon10 uma proíllaxla ru~ 
r11l eflcicnté". 

:Nii.o s;é combate o con1Utii!lm<I' 
com medidas policiais. A um n-W· 
vin1énto ele cléSsa~rcg-a,:ân d<'Y<'·I>« 

opor outro d<;- caratl'r cóliStl'uti""· 
Nii.o qu<>r<'mos clizér com l!IIS1 

qtfe ~e dt:"Va- di~pcn~:·ir a int~rven

çã.o da policifl.. 
S."io inco0rcntes os que dc!end<'trl 

o. existencia legal do F'artidá e,,. 
munista e apFovam "-~ rnNl!rla~ cu" 
tcnde1{1 a reprimir a ac~o pern1-
ci0Sa dessa :-ig-r0n1in.Gâo ·estt ... i ngeira. 

Se ·pretendem n~~<'µ-ttrar a exis
tcncia do partido, devC'ri:1111 d:lr·Jhe 
plena lib"l'dacle de .-xpansão ·1~ 

cxet;cicio d<:> suas atividaões. Om 
pàrtido que _não pode, sem perigo 
da tranquilidade> publica e da or• 
dem social lanc:nr mão de tndn'!I. o~ 
meios par;,_ se· in1por ao país, jã

nii.o é-' um partido diµ-no de tal no· 
me. mas 11m bando ;rmotinado .. 

Gom11nisri10 é sinonimo cl() nnl\r 
quia. Pa:ra g<"nte desse ja<'z. nii·• i 

protec:iio da. lei. nrn~ a ação pront.a 
é dóclsiva d<?, policia, 

J·;rJ.lã.o ·aão a. ideia. de non1car-se 
un1a co111issflo de grevista:,: para 
e1Hcnt.h)r-Bc con, a cuniissã,o de ein
prc;,;adorcs e autoridadt-s do ·1,,1 i

nistcrio do Trab,ilho, e ficam sem
pre os agitadores no meio dus g-rc
"\'islas para dar os palpites. ,\ au
toridade entilo propfjc á comis~üo 
que os opcrarios cm g-rcve volrnm 
ao trabalho, para s0r rcsolvl<lo o 
assunto r,ur' meio' d<' um c'lissldio 
coletivo na Justiça do Traba:110, 
('(\ntinU<i ndo esses ag-ita<lorcR so

mente no meio <la 1·cfcrida classe, 
procurando convencer a impossibi
lidade de a Justiça resolver o con
flito. Confirmado o aumento dE- sa-
1',rio pela Justiça do Trabnlho. 
lanc:am mão de um outro proeeaso 
'que {, a ag:Hação; aconselhando 01> 

m0~mos opr-rarios. que consegui
ram o aumento de st1Jarlo, a pro~ 
testarem contra o aumento dé 
pr0r:o d:1 mercadoria por eles mes
mos; fahricadn, conservando aaslm 
scm}'lro 11111 motivo ele luta entre ~ 
patrão e o cmpr.-gado. e éXercl
tanrlo as classes para a Juta, tra• 
zen.ao- a~~l!'ll um <'ltsrespeito As or
ganiza<:ÕM Mcial!'l e econômica~ 
que existem no Brasil". 

Ai c-stá. delineada com toda a 
1:>rcclsão a historia da!! greves des
tes ultimes meses, rrocessos tenE>• 
brosos que provocaram a repulsa 
gcrnl do país e levaram ô governo 
a tomar medidas drasticas contra 
o surto de agitação q\le se alas-

A França Cato li ca 
No dia 28 de Outubro, na Porta 

ele Vince:ll'lcs· uma multidão pari-
riens e acudiu para colher a esta· 
lua de Ko~re Da.me du Rc~our. E' 
a estatua de ~otre Dame de Bou
logne, vcr~r~da desde o ,eculo V lI, 
quando a barca que cvntinha uma 
cstá,ua .. da Virgem ~avcgantc foi 
encalhar crn Boulogne sur 1,Ier, 
sem remos, 21cm velas, netn mari
nheiros. Em 19J8 para o IJ,º cen1te 
=rio desta chegada, cele:irou-se 
um Congresso Mariano Kacional. 
Em scgu,cla a estatua foi lc-vacla em 
triunfo de paroquia em paroquia, 
com uma grande assistencia de po
vo, no :iorte da Fran<;;a. 

Decidiu-se extender essás mani 
fe,tações pt,r to<la a França, mas 
a guerra i111pccliu. Na festa ela As
sunção, de 1942, Nctre Dame <le 
Boulogpc chegou ao Santuario N, 
c.!e Puy e :10 Natal, em Lourdcs, 
Desde então e sobretudo após a 
libertação a visitada estatua a cin
cocnita dioc,escs francesas provocou 
as,ombrosas conversações. 
O Grand Rctour ficou signific~ndo 
o retorno das ·massas á fé c1·istã, 
Poude-sc escrever que se trata de 
umá "Le>urclés ambula:1te." Em 
Paris. o. Ca.rdeal $11harC:, em "C~pa 
:\f P.g~a" e 1for.s.' R 0la:1d Go~;clin• 
Fli,po .de Var,ailks, rcc<'ber:i.111 a 
Vi:-g"'m Bou'ogn<', cnquan·o os au· 
tofalantes exortavam a mulhlâo a 
entoar cantos e recitar o rosario. 
Gma procjs5ào imDressio~ ~ 

homéPs, mulheres. re1:giqs_os e mc
r.inos muito dos quais anela van, 
cant.an:~o dc,cr.lçc,3 e os braços en, 
cruz, pór cst>itito de sacrifício. ·en· 
trou na capital. A cstatua c,a Vir
gem, levada êm um andor oes:uttt· 
bra:1tc, parecia flu\nar so!J:·e tl!I, 

oceano de cabeç:is huma!1as. Ü1U<L 

imensa c1·uz de 111adcirà precedia o 
an<lor com a f1amu!a azttl e hr:i.nr 
ca dê Joann D'Arc. O Cardeal 
Snhard evneou t'>S Santos l'atrnnos. 
da Fr:mça cris.tã e expressou á 

Virgem du Gran<l Rctour os a
gradecimentos dos parisie:1ses emo
cionados pela insiglle prot.eçãJ (tt!C 

dispensou a Paris., q11a.ndo da sua 
libertaçÊÍo do invasor. A estatua 
que percorreu tnais de 30,000 qui· 
tometros pelas estradas fra:::J.Cesa5• 
-visitará as paroquias de Pa.ris e seus 
~uburbios, antes de ·volt.ar oara 
Boulogne .. ........ 

As forças fra'.lcesas de ocupac;:ã(, 
autorizaram a celebração de festas 
religÍosas em Baden-_Baden. AI~. 
nha, assim como a rea!:.ertora d.u 
escolas, \ 

••• 
A éstatistka da Capclania Ger,ü 

de Pl'isionciros e Depôri,ados mo1· 
tra a i,a-rticipac;ão do dero_ '~to\\l · 
co l'lá re$istericia sob a .ô<!üpação 1 
153 ~acerdotes fuaifados ou:,1.lh~ 
nos Cãi'npót de eõl'l("entrac;ão; ~ 
sacerdotes e:i.carcerado, pela. ~ 

.ú»u~,J&-a1&" M Pnl. 
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Senlmr ~ai-nos santos sacer~otes ... 11 pastoral de Saudação do Exmo. 
Preto Reflexões sobre um dos mais 

problemas do Brasil 
graves 

BENTQ COSTA 
-1-

0s estudos eclesiasticos, as condições dos aspirantes ao san 
t.uario e o proprio sacerdocio foram continuamente objeto da aten· 
ção dos ultimas grandes Papas. E~ta solicitude paternal conden· 
sou-se em cartas encíclicas e determinações da legislação eclesías
tica, desde a memoravel encíclica "AETERNI PATRIS" çle Leão XIII 
wbre a filosofia cristã até o decreto "INITIS CONSILIIS", um dos 
ultimas importantes decretos de Pio XII sobre a admissão nos se
minarios. Entre todos estes documentos importantes, porem, ocupa 
a encíclica "AD CATHOLICI SACERDOTII" de Pio XI um lugar de 
destaque, porque sintetiza duma maneira admiravel a doutrina da 
Igreja sobre o sacerdocio catolic0. A passagem do decimo aniver
sario desta encíclica, é para nós um estimulo para incentivar entre 
PS nossos leitores o interesse para o sacerdocio e os seus problemas. 

A falta de Clero é um dos mais graves problemas do Brasil ca
tolico; é, que precisamos dez vezes mais sacerdotes do que possui· 
mos atualmente. Infelizmente, pelo menos o clero secular, tende 
:t1. diminuir em/vez de aumentar; na Arquidiocese de São Paulo, por 
BXemplo morrem anuàlmente mais sacerdotes do que se ordenam. 
Graças a Deus compensa o nosso Clero as falhas quantitativas por 
qualidades invulgares. E amigos e inimigos vêem com admiração 
o exíguo numero de padres trabalhar incessantemente na vi,nha do 
!Senhor. São a nossa elite espiritual, os padres de Dom Duarte e 
de Dom José Gaspar, padres santos e virtuosos, sabios e cultos. 

O munC:o atual mostra pouca compreensão para os problemas 
do sacerdocio. Influenciou muito a mentalidade moderna a exis
tencia de fortes correntes que abertamente se declararam inimigas 
de Deus e de todas as formas de religiosidade. Em formas mais mo
deradas conseguiu a ma,neira de pensar e agir dos filhos das tre
vas introcuzir-se na mente de muitos catolicos e muitas vezes mes
mo na mente daqueles que por causa de sua cultura espiritual são 
chamados para orientar os demais. Assim acontece que encontra
mos por toda parte a.s idéias do liberalismo, do naturalismo, do 
..tnodernismo, do racionalismo e até do anti-intelectualismo. Todas 
-estas correntes anti-cristãs e anti-catolicas são propagadas não so
mente através das catedras das universidaC:es e da literatura cien
tifica, mas através da imprensa diaria, através de revistas, filmes, 
romances, conferencias populares. Nem as crianças nos grupos cs
eolares e muito menos ainda os alunos dos cursos secundarias es
capam á influencia perigosa destas idéias que conseguiram tão am
pla divulgação que fazem parte até da conciencia do homem mo- _ 
derno. Assim vemos que os ideais deste mundo moderno são ba
seados no trabalho da técnica e no comercio. São ideais de cara
ter nitidamente materialista e porisso contrarias aos nossos ideais 
que culminam . todos no Deus Uno e Trino, naquele Deus que nos 
fala pela voz de seu profeta: "Eu sou o primeiro e Eu sou o ulti
mo!" (!saias, XLVIII., 12). Os nossos ideais são verdadeiros ideais 
pelos quais vale a pena viver e morrer e estes ideais são adequados 
ti. natureza humana na sua totalidade. Os ideais do naturalismo 
materialista, porem, consideram apenas a parte vegetativa e sensiti
va da alma humana; - eis, o homem reduzido á condição de ani
mal justamente por aqueles, que não se cansam em propugnar a au
tonomia completa do homem. Estes que vêem seu fim ultimo no 
progr<'sso da cultura esquecem por completo ·que a cultura ocitlen
trri nas suas formas mais elevadas só floresceu na sombra da Igre
ja, isto é especialmente lá onde existiam em grande numero padres 
santos. sabias e zelosos. 

Considerando a estrutura espiritual do homem moderno deve
mos dizer que é um degenerado. Ele está longe da atitude do pri
mitivo, que .recanhece cm todos os fenomenos da vida a ação da di
vindade e almeja com ansiedade de entrar em contacto com ela. 
As mais selvagens das tribus barbaras reconhecem a necessidade 
duma classe sacerdotal, que goza geralmente grande prestigio. E 
estes barbaras que não adoram o verdadeiro Deus, mas prestam cul
tó a ídolos ridículos, possnem uma melhor compreensão da neces

. sidade e dignicadQ do sacerdocio do aue muitos rlos nossos cristãos 
paganizados que vivem numa sociedade que ha 20 seculos conhece 
as glorias de Cristo e de sua Igreja. 

Se já os selvagens compreendem a necessidade duma classe sa
cerdotal especial, isto é: uma classe de homens. sr,gregados dos de
mais, que se dec'.icam exclusivamente á causa de Deus e ás exigen
cias do culto, - muito mais ainda impõe-se a necessidade do sacer
docio no cristianismo. Que seria de nós, se não tivessemas os san
tos sacramentos? E, quem nos pode dar os santos sacramentos se
não o sacerdot<' catolico que recebeu este poder do proprio Deus por 
intermedio do Bispo, l<'gitimo sucessor dos santos Apostolos? 

Uma palavra latina para designar o sacerdote é "Pontifex" - o 
construtor ca ponte. E' aquela ponte, que Nosso S<'nhor Jesus 
Cristo. verdadeiro Deus e verdadeiro homem, lançou para ligar-nos 
com Deus, e o encargo principal dos sacerdotes consiste em forta
lecer esta p_onte e impedir que o pecado possa destrui-la. Assim 
participa o sacerdote da função mediadora de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, Salvador do genero humano, e da função de Maria Santíssi
ma, Medianeira de todas as graças. 

·e continua) 

_______________________ .;_ ___ _ 
SNR. ASSINANTE 
Ao fazer reclamações, reformas -ou mu· 

«lança de endereço, queira enviar .nos o ende .. 

reço completo conforme acha-se impresso. na 

margem do seu jornal, inclusive o A. seguido 

de um numero, afim de tomarmos providen• 

das nrgentes.1 , . 

Sr. Bispo de Ribeirão 

1 

Continuamos hoje a. publieaç.ã.à \ 
, dos. principais topicos da. Pastoral 

de Saudação de s. Ex.eia. Revtna. 
o snr. D. Manuel D'Elboux a. :;eus 

trista.dos tJUe õ eléro e i,~gracada. 
mente insu.fici,mte 1>ara a::Uflir ás 
LCCessida.des dos nossos tempos, se
i~ porque em alguns lugares é pou. 
co numeroso, seja porque muitas 

pobre, traba.lha., CQ?ltudo, eoraJQ. 
&imente no campa de defesa. .. d.e-. 
eternos 1dea.ls cristãos. Est.â. pród.u,. 
zindo mais do que podem as sua$ 
reduzidas força.e. Alenta.lhe, Po
rem, o entusiasmo, a firme eert.e
za de que, bem cedo, com a. graça. 
de' De'US e a decidida. coopera.ç~ 
dos seus assinantes e leitores, hã. 
de tomar-se jornal digno de um 
grande povo, merecedor da coo. 
fiança de todos oo b<>D.s católicos da 
Diocese, do Estado e do País. 

1 ciocrsanos de Ribeirão preto. 
j "O sacerdote é por vocação e 

mandamento divino" Alter Chr!s
t.tis ", outro Jesus Cristo, encarre. 
gado de salvar o mundo. E' ele o 
principal apostolo e defensor in.fa
tigavrl da educação da juventu<::e 
cristã (Enciclica "Divini illius Ma. 
gistri ") ; ele, em nome e com a 
autoridade de Deus, bendiz o ma
trimonio cristão e lhe defende o 

· vinculo inquebrável e a santidade, 
contra os erros e embustes. da sen
sualidade e da concuplscencia (En. 
cicl. "Ca.sti connubii "; o sacerdote 
traz a. mais valiosa contribuição á 
solução, ou, pelo menos, á mitiga
ção dos conflito,s sociais, pregando 
a fraternidade cristã, recordando a 
rodos os mutuos deveres da justiça 
e da caridade evangellca., pacifi. 
cando Os animos exasperados pelas 
diferQncas sociais e economicas, 
mostrando a ricos e pobres os uni
cos bens verdadeiros a que todos 
podem e devem aspirar (Encicl. 
"Quadrage$imo anno"); o sacerdo
te, finalmente, é o mais eficaz pre
gador da,quela cruzada de eXplação 
e de ~anta penitencia, para repa.. 
rar as impieoades, as torpezas e os 
ct,ellto~ qUe nos tempOS presentes 
fant0 rle,o,onra.m e degradam o gene
ro hum,ino (Encíclica "Charita. 
tr:, Chriati". 22). 

O Sacerdote ca.tolico é o SUsten
tnculo da civilização cristã e o con~ 
tinuarlor do divino Mestre na mis
:;fio de dar. "glor!á. a ~us nas ai. 
turas e paz aos homens de boa 
vontade" 23). 

Tcdavia, "Messls qui·dem multa, 
01wrarii aut<'m paucci ". 24) 

Verdadeiramente abun,1ante é a. 
mE'><Se, porem os operarios são pou
co~-

A ~eára das alma., é. imensa. 
Nas. grandes cidades como nas 

peou<'na.'l v·hs: nas fa.zendi,.<; e ,no 
meio da" florestas. no bulício da.e 
ruas e ·no int<'rior das fabricas. no'> 
escritorios e nas escolasr. existe. 
por toda a part(>, uma legião de ln_ 
teli'!'encfo., humanas que vivem na 
sombra do erro. poroue nunca re
ceberam ª" irradiac:ões dos santos 
F.vann.-Plhos ou nunca foram de". 
pc>rtndas para o "xato cumprimen
t0 dAs r,r~<"r>it0s dlvinos. 

F 0c OT'~r;,ri0,; ron n0UCos! 
A!?"rava.se. dia · a nfa. · o problema 

religloro em noss;a pátria. Aumen · 
tam as populações nos maiores 
centros: surg-em. a eadà instant"', 
nnvoo ca mnns para o a]')O!stola<lo. e 
o numPrn õe saC!"rdoteis, não llP~-
na s &> t-0rn,, exif!uo em d"masla., 
más a ·nda decresce a<ssustadora
mentP. 

"Mitt.e. Domln<>. operarios in 
IDPssem tuam" 25) deveria ser a 
or8rão ansiosa e const..-i.nte dos 
fip\~. 

somente a prece poderá alcançar 
d<> Deus o milagre necessarlo para 
dE'b<'inr a rrise dolorosa de escae. 
sez de nadrt'.'s em nossa terra. 

"'R.0<m,to <'rgo Dominum mes
sis" ?-6) 

PN;amo". portanto, a Deus que 
envie numerosas e boas vocações 
para a Igre.la. 

• • • 
Diante do numero d'minuto do 

sacerdotc>s e em face das barreiras 
sem conta aue o mundo oferece ao 
ministNio do padre, surge a grave 

. obrigacão do apostolado leig->. 
Tambem os leigos devem ser apo5. 
tolos. E' dever .da vida cristã, diZ 
P!IJ XI. O catolico precisa viv~r _ a 
sua Religião; não uma rel1;;1110 
ideal que permanece na lnteligencla 
e que não orienta o coração, ma~ 
uma Religião qut'.' é viaa, que e 
transbordamento de vida, qué é 
transfusão de vida sobrenatural. . 

Em :memoravel Carta Apost..oll
ca <lirigida ao Episcopado espanhol, 
P' o XI expõe claramente, não ~6 ~ 
n<'ces.<;idade do apostolado dos le1. 
g-os, como tamhem ato razõts desta 
necessidade.· "Conheceis b<'m, es
creve o sumo Pontífice os tempos 
en1 auo vivemos. e o que exigem 
doo força.<; catolicas. Lamentam~. 
de um lado, uma s()Ciedade cada dia 
mais paganizante, na qual se vai 
extinguindo a Iuz da fé catollca 
nas almas, que sentem obscure~,r. 
se. de forma. ~la~ante .. o sentic;o 
cristão, a pureza e mtegndade de 
costnmes. . 

por outra par:e, not",moe con-
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almas refratáriâs já :hã::, olwe-m· a 
voz dos sacerdote~, nem acf>ilam a 
força _de suas admoestações bene. 
flef>.S. 
· Oonsequentemente, urgE- que te. 
dos sejam apost.olos; é necet,Sarlo 
que o laica.to catolico não perma
neça na ootosi.dn,H ". 

Ite et vos in vineam meam". 
~) ' 

Tambem os leigos devem tra.ba. 
Thar na vinha do Senhor. 

E' uma. imp0sição que decorre do 
dever do amor nara com Deus e 
para com o proximo. 

A Imprensa constitui hoje uma 
das maiores forças do mtmdo. Tô
das as lutas giram em tomo de' 
ideias, São estas que preparam dis. 
sidios e guerras e que operam na 
sociedade as grandes transforma
ções sociais. 

!Mais do _que a espada. é sempre a 
pena que vence as batalhas. Conhe. 
cem-no perfeitamente os inimigos 
da Igreja. EX1)lora.ndo a. ignoran. 
eia. religiosa do noeso povo, implan
tam, Por meio dos -seus numerosos 
jornal., e peri()dicos, o erro por 
toda a parte, pregando o atelsmo, 
a discordia, as lutas de classes, a. 
corrupção dos costumes e a revo. 
lucão socfal. ' 

Nlnguem, é eertx>. poderá medir 
os incontavels danos eausa.qos na.e 
almas pela imprensa má, -neutra ou 
sem con.~iencla. Assémellla-se a 
um furação inf.erna.1 que passa, 
pela. terra, tudo aniquilando e cor. 
rompendo tuno oom o mortifero ve
neno de PUas entranhas. 

Haver:\ possibill<lade de opor efi. 
ciente <llque a esse monstro ido sé
culo- mc>derna? Por certo que sim -
a. hoa Imprensa. 

E' obvio qUe uma força poderosa 
F05 poderá ceder ante o hn.pet.o de 
outra. for<m ainda. mais poderosa.. 

OOnfudo, neste sector. quanta 'de. 
ficiencla. QUanta inércia nag fitei. 
ms eatolicas! O jornal ca.tolico ain_ 
da é problema que não encontrou 
favoravel solucfi-0 em nossa terra. 
,S,.oe neus com que sacrlficlos 00 
vão mantendo a., nossas pobres fo
lhas semanais. Por falta da neces. 

. s,, .... ia, coooeraçã-0 aos fieis. levam 
~dr,. rotineira, s"m podPrem nro

. l!r'.'d'!" p mr-nns :,ln·"'~- 0xpandi!" o 
amhfto de acão reliclosa.. 

E pensar que. num Pn-Í" como o 
noo,so, de tamanha <'xtenslfo terrL 
torfa!. c,1Ja. populadw f. ouase to
na c<>t.n1Jca, appr,,a.s .-,xj<:t('>m qua. 
tro diarios cat.oiic~!; Qu.-, brecha 

·tl'lTfVPl_ por oTid<' fns!nU.am ÔS lnt
'.l"'f-05 r'fe Jr-sus Cristo! 

Esct1sa lembrar (l'llanto não pre. 
cisa a Igreja Católl~ no Brasil de 
muitos e bons jornais diarl?s. Sem 
pret"nder intrometer-Nos em · sea. 
ra alheia, auer.N'os parecer que se 
impõe e sobremodo urge <'Ste ge~ 
nero de apo,;tolado, em todos os 
grandes centros da União. 

"O Di.arlo ca.tolico ". diz o Padre 
Acuna. "é o mestre. é prei;w.dor, 6 
Apostolo que eh~ á. inteligcncia 
ao eoraç5.o; ss.i dos temp!Os, pene. 
tra no" lares, SeP-1.le o homem em 
smis viagens, penetra no« bosques, 
oo~ ao plncaro das montanhas e 
rr,ultinlica a palavra, espalhando-se 
por tôdas as reg"ões da terra!" 

Que apostolo admiravel não é Q 
jornal numa Diocese! . . _ 

Graça,. a Deus, possui R1be1rao 
Preto o· seu "Diario ae ~oticias''.. 
que, embora jovem, modesto e 

22) Enclclica "Ad Cathoncl S8e] 
ceridotii Fastlgium_" - Pio xi: · 

23) Luc., n, 14. 
24) Mat. IX, 37. 
25) V.:.at., IX, 38. 
26) Mat., IX, 38. 
27) Mat., XX, 4. 

Notícias 
do Interior 

LIMEIRA 
PASCOA DAS CRIANÇAS 

Depois de intensiva prepara• 
ção, realizou-se ontem, na Ma
triz de N. Senhora das Dores, 
com grande pompa e brilho. in ... 
vulgar, a comunhão pascal das 
crianças que frequentam os gru~ 
pos escolares da cidade. A 
grandiosa nave estava repleta 
de fieis. Edificante e consoladOl' 
toi o numero de dezenas de p~ 
queninos que se aproximaram 
do Banquete Sagrado. para rece• 
berem pela primeira. vez Jesus 
Hostia. Com palavras simples, 
mas repassadas de grande for• 
ça de atração, dirigiu-se aos 
neo-comungantes, numa exorta.•. 
ção breve o nosso· estimado· Vi• 
gario, Revmo. Conego Luiz Fer., 
nandes de Abreu. 
ENCERRAMENTO DO Mm; 

MARIANO 
Encerraram-se ontem, festa 

da Ascensão do 'Senhor, as fes• 
tivicades liturgicas de encerra• 
mento do mês dedicado á San .. 
tisslma Virgem. , O programa. 
elaborado com carinho constou 
das seguintes solenidades: 

A's 7,30 horas - Missa festi
va com comunhão geral da Pia 
União das Filhas de Maria, Ma• 
rianos, demais associações reli• 
giosas. e devotos da nossa boa 
Mãe Celeste. 

A mais de 1. 200 elevou-se o 
numero de fieis que se 'aproxi• 
maram da Sagr_ada Mesa, ca.n.,· 
tanQO hinos de louvor e agra. 
decimento ao Criador. 

A's 10 horas -· Solene Misstt 
cantada. 

A's 17· horas Imponente 
proc1ssao, numa grandiosa de• 
monstração de fé, percorreu as 
principais ruas da cidade. Na 
entrada, • ocupou a tribuna ó 
orador sacró, Pe. Rafael Dias 
e. M. F., cuja palavra fluente e 
persuasiva, trouxe o auditorio 

(Conchie na 5a. pag.1, 

Bronquites (Adultos e mnn1:as), Prisão de ;ventre, 

ASMA Dor de cabeçn cronica, Colites, Insonia. Choro 
facll, Reumatismo, Clntka, Desanimo. Mn~a de 
sulcidio. etc. Tratamentos garantidos. - S6 por con
trato. Medicina positiva de combate ãs cnusns e não 

nos aintomes. Tratamentos por processos rapidos pnra todAs as MOLES. 
TIAS INTERNAS, NERVOSAS, MENTAIS e para as dn PELE de 

causa interna 

DR. ARAUJO [ O P E S' 
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"~ Memoria iefema erff jUStUS" N oticia_s • 
,.~ José Paixão do 1nter1or 

T !)as l9Cliilbb::s da morte 8U1'gie ps;,. 
~ a :oossa saudade, radiante de 
~ a f:lgura sempre ~& do 
~- Benedito Pere1da d<>s Sant.oa. 
1 Em p1ena semana da Pascoo, e1e. 
anansamente, cerrou os olhos para 
,er.toa.r, tah·ez. bem junto de Deus, 
•11.g aJeJutas festivas ~ ressu,reição. 
. Flcon, porém, para objeto das 
. nossas medim,ções, a grande lição 
da sua vida e. nos belos exemplos· 
que deixou, ele viverá na I:J.emoria 
le nas preces doo set1g amigos, por. 
qne: ":ln · mexru>ria oetiema erit 
(:iustus ... 
; Nos 38 a.nos de seu sacerdócio, 
· encontramos a fulguração de duas 
'luzes imorredourae: a humildade 
,e o desprendimento dae cousas da 
terra. 
"~ IMPLEVlT 

BONIS" 
Um mundo de egoismo e de in· 

illvldUalismo não pode compreen
der mna alma como a do Conego 
.Benedito. O valor, da mensagem 
que ele trouxe ao mundo não póde 
ser a.vallaido pela unbiçáo dos ho
. mens oontemooraneos. 

OS gestos nobres e a.lemntaà'Os 
·(lo desprendiment.o, da pobresa. vo
luntaria e do desinteresse, porque 
são raros, tê!:1 a força, irreststivel 
das gi:a.ndes atrações. Nesta época, 
ôe utilitarismo, o Conego Benedi. 
lJo soube ser desprendido e, 'J)Or isso, 
sua lembrança, há.de ter sempre a 
aureola e o fasclnio das virtudes 
que praticou. Em 22 de Fevereiro de 
1914, tomava posse da. paroquia da 
La.Pa- As nuveilS negras da la. 
gnerra. mundial extendiam por so. 
bre a humanidade, as sombras lu
,gUb~ da miseria e da fome. Até 
•1100 experimenta.mos os efeitos da 
crise extra.ordinaria. OC8$0nada por 

! aquele oataclisrna. 
1 Os pobre da La.pa tambem sen. 
!tiram nos seo.e 18.res, a falta de vl-
·veres. · 

Mas havia na paroquia mn anJo 
qne velava por eles: o Vlgarfo,. 

E esse anjo, em sua proprla ca. 
'.fia, distn"buia mantimentos aos 
·nceessitaaos. No ano de 1919 era 
transferido para a paroquia do 
:Bra.z o zel0so paroco da Lapa. Num 
1'n!rro opera.rio, compreendeu o 
Conego Benedito a necessidade de 
·Õ"'Senvolirer um eficiente trabalho 
Ide oosistencia social. Cuidou então, 

lcom carinho evangelico. dos pobres 
'do seu rebanho e incrementou as 
;\lSSOciaÇÕes beneficientes do Braz. 
, '.Amando os desamparados, como 
· Cristo 00t.1 Mestre, viveu sempre 
pobre e pobre morreu para mere
~r n.s l,en(:!l,es =is eleita,,, <le Deus. 
'r'0ve s:empro "ls má.os va.zi3s d~ ,L 

· (fllezas da terra, porque seu coraç:io 
· estava cheio dé · bens celestes, ,)s 
unicos valiooos na balança de Deus. 

' A lição de seu desprendimento. 
· ~arda-1a.emos no coração e ela 
~ mna forea para nós quando o 
=or desmedido das riqueza:1 nos 
·1mlledlr a pratica da caridade t'le 
Crlst.o. SI qu.izerm.oo adormtr a 

'nossa: alma com os valores eternos 

O S adversarios incondicionais 
do interesse sobre o capital, 
quando, de boa fé, :parecem 

ignorar que a generalização do 
campo de aplicação dos juros vem 
a ser uma das cansequencias, e não 
e. causa de nossa atual situac3.o 
eeonomica _e social. '' 

Não resta duvida ~ o antigo 
regime economico era melhor, mas 
se na organização social · da Idade 
Media o direito canônico, univer
salmente ac~ito pela Cristanclade, 
protegia a pequena propriedade e 
o trabalhador contra seus opres~o
,-es, pelas leis sobre a usura, pem 
como os consumidores por meio de 
leis sobre o justo preço; se a Igre• 
::la conseguiu então fazer prevale
cer os prlncipios da justiça cristã 
eomo regra das relações sociais 
~ve-se reconhecer que ess.e resul~ 
ta.do foi al_ca.nçado graças ii. uni• 
é'fade religiosa, que fazia do mundo 
civilizado uma sõ federação de po
vos cristãos, com um unico ideal: 
- não a procura da fellcidade ter. 
rena, mas o eznprego dos meios 
materiais como Instrumento para ,i 

eonsecução · da bemaventrrrança 
«ema. 

· Vivemos, entretanto em uma so. 
ciedade paganizada, ' que pôs no 
gozo dos bens materiais sua supre
ma felicidade. E quem quer que se 
privasse dos meios licitos de cre
dito para evitar seus abusos, seria 
esmaga.dó pelos novos Shylocks 
que sempre zombaram e hoje mais 
do que nunca, prosseguem zo.:riban. 
do dos inocentes mercadores de 
:Veneza. J.l<{esmo porque a usura não 
se manifesta. apenas no abuso dos 
j"aros, mas ta.mbem no cambio ne• 
gro, nos Atrusts" e nas mais va
riadas formas de especulação e 
açambarcamento. De naifa .adianta
rão meros paliativos. 

A hllllla.nidade tem nas sua.e 
'mãos o remedio para os seus ma
~; - e. ~e ~i;i-~iQ ~. ª" ~~o 

de DealJ, façamo.no., poores, como 
f.oi o pobre Conego Benedito. 

fConchlllão da '-ª pêg.) 

preso â ma brilhante exortação 
á Virgem Ra.l.nha. 

·, ' 

pn@.~COl11JJWlliÂOENCDLHEM MAtS.f 
"Esurientes impleVit bOnJs". 

" ••. ET EPALTAVIT HUMILDES'" 
· A humilda.de foi a outra. ca.racte

ristica da pergonalidade do Con. 
Benedito. 

Eloondia do mllll_do as peregr:lnas 
qualidades que possula, para que eó 

Deus poudesse contemplar as grande 
sas de sua alma. rnteligencia viva e 1 
penetrante, cultura aprimora.da na
quela fonte de ciencia ecles!astica 
QUE; ~ a ~niversidade Gregoriana, 
esp1nto afeito as considerações de 
todos os problemas de nosso tem. 
po, o Conego Benedito não fazia 
alarde em praça. publica do seu sa-

Logo apoo, o Sermão, cum
prindo-se o grande "desejo do 
Santo Padre o Papa, pelas mãos 

1 
do nosso Vigario, teve lugar a 
~ante cerimonia da Consagra
çao da Paroquia ao Imaculado 

~ E!,\\~~ 
~ ll)tlhor qualid3de. Mesmo assim; molha 
(õni!àmcnte a casimira. os aviamentos. e qualqu 
{ltça. ainda que seja um pequeno r undo de bo 
~últa "de. tais cuidados que as nossas roup 
são pré-encolhidas oferecendo plena garantia 
~nhuma deíormabilidade futura. Queira faze;, 
\ima visitn à oossa Seção de Roupas feitas~ 

ber. ' 
Realizou em silencio, obras que 

dariam a outros materia para 1n. 
findavel auto-louvor. Ele conhecia e 
praticava a advertencia do eva.nge. 
lho: "não saiba a mão direita o que 
faz a esquerda". A Lapa viu todo 
o poder do ·seu dinamismo. Em a?CJ. 
nas dois anos, concluia o Oonégo 
Benedito a Matriz da qual encon • 
trara somente os alicerces. Fez 
construir naquele templo tres be
Ilssimos altares de marmore e re. 
matou sua obra com os ricos vitrais 
da capela mór e da capela. do S'in
til"Simo. Quando. e m1918, a gripe 
r-spanhola devastava seus riaro~ 
qulanos. o Conego montou um ho<;
pital de t>mergenda sob a direção 

, do Dr, Altino Antunes e de D. 
Odéte Antunes. 

O Vlgarlo, nessa época da m-Ipe, 
como o Bom Pastor, andava horas 
e horas P'el<1s I11as de sua paroquia, 
a nr-xura de doentes. 

L<-vava remedios para o aliv!o do 
con>0 e o balsamo de sna pala7ra 
amig-a pal'3. o fortale--.Jmento das 
almas. 

Prevendo a enensão da.que 1a. 
"1Ji<lem!R. e considerando a dlfict:1. 
dade para o s<multamento das V!
timM. "m lugares distantes, · sol•. 
citou do governo a instalar.ão õe 
um Cf'tniterio no bairro ,1a I,apa. 

Satisfeito o pedido. ele mesmo 
ben7 eu o novo oemiterlo. 

E, na paroquia. do Braz. não !n
ra,m menor<>s n,-; empr,-~ndimentr,s 
d0 lutador infatigavel. Foi no S"U 
temno que se fez toda a pintura da 
~h. 

Foi ('<:Se batalhador audaz {J'!te 
comrrruiu a caca paroquial d tod0s 
oo altares da Matriz 

,. • * 
Hoje. paucos lembram de todas 

essas obras, mM. por certo, ehs 
constituem, na gloria a sua ooroa 
111~!" bela. 

Ele, o pequenino, o esquecido de 
todos, descanca hoje na paz de 
Deus, noe res-plendores da luz ce. 
1este. D<>rque o Senhor exalta os 
humilde'< ... 
"ET EXAITA VIT HUWLES". 

Dia 24 celebramos o 30-0 dia de 
sua morte e os seus amigos, pere. 
nemente agradecidos por todos os 
bons exemplos que receberam dele. 

Coração de Maria. .... 
PASCOA DO PROFESSORADO 

Realizou-se, dia 12 âs 7 e meia 
horas, na Matriz de Nossa Senho• 
ra das Dores em Limeira, a Pas
~oa do Professorado. 

A cerimonia foi precedida. de um 
triduo de pregações, pelo Revmo. 
Conego Luiz F. de Abreu, que 

· com suas eloquentes palavras mui
to contribuiu para o afervoramen• 
to do Professorado. 

Durante a Santa Missa, um coro 
composto de professoras, e~too~ 
belisslmos cantos sacros e o Cgo. 
Luiz fez brilhante fervorlnho. 

As cerimonias contaram com a 
presença do Prefeito munlcipaJ e 
de sua exma. esposa, 

Após a cerimonia religiosa foi 
servido café no Ginaslo São José. 
Nessa ocasião o prof. Antonio Fe-r
nandes Gonçalves pronunciou um 
belissimo discurso, focalizando a 
atuação da escola e da Ig~ja na 
formação do homem. O orador foi 
multo aplaudido. Servlnd~-se dessa. 
oportunidade, por iniciativa da 
professora. D. Sebastiana Sampaio 
foi fundado o Centro de Cultura 
Religiosa para o professorado, que 
eonta com o apoio do Rvmo. Co
nego Luiz F. de Abreu que se pron .. 
tlf!cou a realizar duas conferencias 
por mês, Essa iniciativa teve o 
apoio de todos os professores pre-
sentes. 

A França Catolica 
(Conclusão da. 3.ª 'pãg.) 

tapo; 369 sacerdotes deportados, ou 
seja um total de 860 vitimas.; 

• * • 
A União Catolica Profis~ional 

de Carniceiros de Paris, celebrou 
domingo á tarde com autorização 
especial, uma missa solene em No• 
tre Dame de Paris, em ação de gra 
~a5 pelo regresso dos prisioneiros, 
deportados e soldados. 

elevaram até Deus preces fervoro. 
.s~ e deixaram cair sobre seu tu
mulo uma Iagrima. àe saudade, cul.

1 
tuando a sua memoria santa e pro
curando copiar as grande virtudes 
de sua vida. 

.. In memoria. aeterna. erit jus,. 
tua"~ 

NOVX ET VETER~ 

1 
conclÜirá que ê unia inovação. pois ain3 

Olâo .., Cljlpttgou material de tão alta q , 
lidado na Confecção de Roupas Fcit 

• tm10P..Cl!!Q~SJ:k>"Í!j,g~~~ 

, ........ , ... ,,, ......... " .. -"'--~ .......... -. .... ~~~ ...... ,~-~· .................................. , .. 
; , < \~r:.. ,. 

~ Representação em Porf9 Alegre - RG Gg Sul l 
- : : Acha-se a representação·-~~ cidade a. cargo do Sr. = 
: Hastimphilo Costa, Rua. Gonçalves Ledo n.0 278, Partenon, : 

~. para tomada e reforma de assma:foras e venda avulsa. : ,. . ~- •(, . -
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Auto-Viação Bragança-São Paulo 
para as suas Viagens de Bragança à Capital e Vice-versa. sir
vam-se dos confortaveis onlbu13 da EMPRESA ATJTO

VlAÇAO BRAGANÇA - O percurso é te1to em três b.oras 

PARTIDAS ~E BRAGANÇA: 
Dias uteis: 7,00 e 15,16; do
mingos e feriados: 'l.45 e 18. 

Ponto em Bragança: 
PRAÇA RAUL LEME N.0 10 

TELEFONE lOQ 

PARTIDAS DE SAO PAULO 
Dias uteis: 6,45 e 15,45: do
mingos e feriados. 6,45 e 14,15. 

Ponto em São Paulo 
BAR ESTRELA - Rua Maná 
n. 0 630 - TELEFONE 4-6905 

A Arca e o Dilúvio 
emprestimo e decidiu QtW, por con-
ooquencia, cada qual pode prud00"' 
temente aÚferir certo juro do di· 
nlúro emprestado, A Santa Sé, que 
conhece muito bem ·as circunstan-, 
clas e o meio nos quais nós vivo,, 
mos, fez para nós todos a hn·cst::-, 
gação exigida cm 17 45 por Ben~ 
XIV, como tambem pelos seus pre
. decessores nos seculos passadc-:1, e 
declarou que. hoje os titulos extrin
secos existem sempre e quem os 
não veja podera discretamente pre-
sumi-los. 

seio da Igreja, a confiança na efi• 
cacia de sua. doutrina, pois aa 
transformações sociais e economt• 
cas por que passou o mundo, no 
que elas representam de decaden• 
eia, de injustiça e de ausencla de 
Caridade, se explicam justamnt.ê 
pela grande apostasia que afasta a 
sociedade da Igreja, e que divid·e a 
Cristandade. De modo que respon
sabilizar a Igreja pelo fato de ·não 
haver impedido essa desagregação 
social a que chegamos, é, no dizer 
de Chesterton, o mesmo que res
ponsabilizar a Arca de Noé por 
não haver impedido o diluvio. 

E estara neste caso quem, des
conhecendo as atuais eondiçõel! da 

vida social, responsabilizar a Igre

ja pelo fato de não evitar os malel! 

do capitalismo, ao permitir a per• 
cepção de um juro moderado sõ!>re 
o capital. ' 

.* * • 

Aos que comparam a atual: con
cluta da Igreja com o seu proceder 
de outros tempos, dissemos, em 
nosso ultimo rodapé, que ha erro · 
em supor que ·foi somente em nos-
sos dias que Roma acreditou dever 
promulgar regras de procedimento 
para uso dos prestatar!os timora
tos: - pois alem dos titulos ex
trinsecos, sempre reconhecidos pe• 
los teologos, não vemos em 1554, 
o Papa Julio III declarar na bula 
de instituição do Montepio do Vi· 
cencia quo se podia, sem escrupulo 
algum de consclericia, cobrar um 
juro de 4 por cento ao ano, do 
dinhei1:~ e:rnprefltad(?. p~ este egta,.., 

belecimento, sempre que se tiv~e 
facilidade em dar a este dinheiro 
uma outra aplicação tanto ou mais 
frutuosa do que esta, aplicação de 
que caritativamente se privaram 
para dar o dinheiro ao Montepio? 

Aproximada.mente um seculo 
mais tarde, em 1645, a Congrega
ção da Propa_ganda dirigiu aos 
missionarloa. da China uma respos
ta, aprovada pelo Papa Inocencio 
X, quase em todos os pontos se
melhante áquelas que foram diri• 
gidas aos consultantes de 1830. Os 
missionarios que evangelizavam a 
China expunham que a lei do país 
autorizava um certo juro, e per
guntavam se era permitido confor
mar-se com esta lei, em razão do 
perigo que o capitalista corria de 
perder o seu capital. A Congrega
ção da Propaganda respondeu: -
que se não podia · receber nada 
alem do capital em virtude do pro
prio emprestjmo; mas que, se havia 
perigo prov,avel de perder o capi
tal, como no caso em questão, era 

• nccessario não inquietar aqueles 
que exigissem um tal juro, propor• 
cional ao perigo corrido. Nesta de• 
cisão de 1645 encontram-se as pro• 
prias palavras empregadas tambem 
em casa identico em 1,830: - non 
esse inquictandos. 

. * * • 

Mas comó'é que estas duas de-
. cisões praticas, a de Julio Ili e a 

de Inocencio X, se conciliam com 

. o. doutrina catolica sobre 'a usura? 

Estes 
0

d9iii Papas dizem-nos expres

~ente:. - a0: la.do. dO: êm.Dresti· 

mó encontravam-se, na cidade de 

Vicencia e no imperio chinês, titn· 
los extrínsecos' em Vicencia uma 

perda de rendas, e na China um 

risco de perda de capital. Daí, para. 
os capita.listas dessas regiões, o di· 
reito a uma justa. indenfzação. 

E com relação aos emprestimo,s 
feitos na China, diz Santo Afonso 
de Liguori que o decreto da Santa. 
Sé não deve ser interpretado co
mo pura tolerancia, e sim como 
uma permissão positiva. 

Em 17't5, õ Santo Padre Bento 
XIV, pela constituição "Vix per· 
venit", declara.V~ que "não se pode 
negar o fato de se encontrar, mui· 
tas vezes, com o contrato de em
prestimo, outros títulos não intrín
secos a este contrato, e que dão um 
dfreito perfeitamente justo e Icgl· 
timo a exigir qualquer coisa, alem 
do capital emprestado". Acrescen
tava, porem, esse Papa, que seria 
um erro e uma temeridade acredi
tar que existissem por toda a parte 
e sempre títulos extrlnsccos, asso· 
ciaclos ao emprestimo e justifican· 
do um ·certo juro; concluia daf 
que, antes de exigir este juro, ~da 
qual devia inquirir da existencia 
desses titulos. 

.• :" . 
Em 1830, portanto, oitenta. e cin· 

co anos mais tarde, a Santa Sé, 
considerando as modificações so
brevindas, julgou que os titulos ex. 
tr:lnsecos :;,cn_..Arb?m sem»re o 

Por consequcncla, cacla um de 
nós pode, sem' nenhuma inquieta
ção de consciencia, auferir do eell 
dinheiro emprestado um· juro mo,. 
derado, porque a Santa Sé fez por 
nós as investigações necessarlas e 
verificou que ha sempre um titulo 
legitimo para rccelber tra.1,quila,-, 
mente este juro • 

.* * * 

Destas considerações não ha dt.< 
reito a concIÚir-se, como querem 
alguns, que a lei de Deus, proib!n-
do a usura, não tem objetivo para 
os dias que correm, e que deve po-r
tanto ser posta de lado como ve
lharia, como lei caida em desuso. 
Longe disso: - esta lei rege o 
emprestimo hoje, como nos scculo~ 
passados; e hoje, como outrora, os 
homens ambiciosos violrun-na fre
quentemente, exigindo um juro 
imoderado que jâ não é uma justa 
indenização, mas uma• ganancia ti
rada do proprio emprestimo, e, por 
consequencia, uma lnjustlç;a. 

E é um fato arqui-evidente que 
a _usJ.Ira é boje muito mais fre
quente que outrora, porque os em
prestimos, dados o seu vulto e a 
sua grande difusão, oferecem mais 
ocaS1ao para atos ilicttos, sendo 
tambem uma triste realldade que 
o respeito pelos fracos e pelos J><>
bres jâ não_ ~--'hoje tão yoderosc> 
"~º antigamente. 
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Carta Pastoral do novo Os~orrores~eRavens~rõcteMaumausen 
Bispo de Garanhuns 

De Sm. E.x.cia. Roma, o sr. 
Dom J u~o Britó, Bispo dé ü.é
tité, recentemente transferido péla 
Santa Sê pára a Diôcese dé Gara
»huns, rUebé!iJOS' a Carta. Pastoral 
em que Sé d&pêdé dé SéUS àlltigos 
o.iocesanós é sáudâ O nôv'O rebànhC1 
Qlk;? lhe foi eónfiádô pela Santa Sé. 

Essa past<'.;trâl cõntem ~ inicio 
wna calôrôsa. líõme:::iá.gé.m de sub• 
.uússão e filial afeto ao Sumo Ponti 
fi.ce Pio XII. Coo.tem ainda afetuo-
11as saudações aos Eminentissin:10s 
Cardiai~ Bcnt.o Alo~i Ma.sella, 
J a.ime de Barros Camara e Carlos. 
Carmelo de Vasconcelos Motá. 
l\olam-se palavras de fr.ttérnal a.fé 
to para cotrl ~ E.xxnõ. é R.evmo. 
Srs. Arcebispos e Bispos de Pc-.-
»ambuco e Baia e ootros prelados 
do páis. 

A Past.ora! eól1bém t,ê,mhfm um 
judicioso càpítbló s<>bt"e á!I circu..s
ta11cias atuais do mund<>, 

Diz s. Excia: 

ô germe da morte ou sem temor da 
destruição. "Ego sum via, veritas 
etvita. (S. João, 14 6) Para salvar 
os home:is no tempo e na eternida
de fundou J. Crist.o a sua Igreja 
lcgândo·lhc todos os po<lercs e 
previlegios que récébéra do eter:10 
Pai e confiõu sua cliN~ão ao Papa, 
seu Vigario na terra · e áOs bispos 
S'Ucessores dos apostoJos, que diri
girão suas <ÍÍ;ocescs ém uniâó e o-
oodiéncià á Sa.nta Sé. 

D.ida a vontade divina, o prc-la,• 
<lo nada poderá, fazer sem o auxi 
lio dos sàcer<lotcs qua · na diocese 
s.ão seus principais orgãos. 

A parte mais substa:iciosa e im• 
pôrtánte deste douto e piédos0 do· 
cumento é consagrado ao sacérdo
cío eatolico, e contem um cnl<>roso 
a-polo as. fámilias càtolicas, ao povo 

· fiel e muito Cspécialmentc ao Rev
rno. Clero, no sentido de apoiar, 

dé~pertar, informar de todos os 
m()()os ás vocaç.õcs sacerdotais. 

Recoménda-sc a leitura dcs3a 
Pastoral, sobretudo para as pessoa;; 

, que desejam trabalhar 1\o campo 
dns "'°'c;:içõe.s s:iccrdotais m,mida,, 
de argumentação co)lvinccnte e 

·.· clara. 

"O muooo repetimos, conti.·1tta 
aQS solavaJlCOs, borrívéhne.nte ertl~ 
yurrado pelo poder dás trevas. 
Acaso nós, os filhó§ da lttt, íica.ria
.coos silenciosos braços cruza.dos e 
1corvárda<I~ como ás amígos · de. 
Job que 11ão é:icóntraVàJli um.i, pá• 

/lavra de conforto ptrá levantar-lhe 
o animo abatido ao peso de ttemen 
rias provà~es? Não? e não! O 
desanimo nâ.o é cristão; a cobar
dia não tern éntra.da no coração que 
~ tr 3-:H f ól'm()U em. ~etari.õ' vivo e 
ae ãmor a Jesus Crisio. Temos o 
im1)erioso de-,.e dé afugentar as 
trevas agitando o fatha vivo das 
-verdades ettrnas, de apontar à e~
trada quê :kwá, ao mal, ensinando o 
,;:aminho estreito m.a,s séguro que 
l'los conduz àõ !J.ert1, á virtu<lê. a 
~s. Nosso Simhor. E nó!! só cn· 
contramos a vida na sua planitude 

·,~-------------,, DR.DURVALPRADO 
MmlCO OCULISTA 

Rua Senador Pauk> Egídio. 15 
• 5. • and. • Salas S12 - 13 - 14. 
<F4q. da Rua Jose Bonifácio>. 

:1 · Cons.: 14.30 às 17.30 horas 
Tel.: z-m3 

·. ·oR. DURVAL DO u .. 
,,c: ::-·, VRAMENTO PRADO 

de bencãos, de páz é alegria, aman-
do e es:rvi~o a Jesus Cristo que é 
caminho sêm é1'râdaS é Sétt\ trópé
·ços a verdade llém $ómbras de erros r 
e rtlanchas dG davídas, à. vidá som 

Clinica de moléstias dos onio. 
- Cirurgia ocular - Cona.: 
Av. lpiranga. 313 {8.º andar) 
- Tel.: ~458! - Res.: A.e. 

Angélica, 1408 - .Tel.: ã-92'ZS. 

RESÚLT ADOS DE UMA CONFERENCIA 
As éóftf eréncia.s publicas, uào raras vezes. produzem ex• 

cepciona..is Vàfita.gen~. F 01 o ~ue se deu oom a conferencia 
sobre molestias da. pele, feita pelo ilustre professor Dr. No
nohay trondo eni evidencia. r..ue as espinhas, as manchas ver
melhas no rosto QUe se irc.ln19.m pelo PEi&<-Oço e colo e que 
tanto mortifiéam é vexam ~f ~ortadorcs delas, são causadas 
pela. Sifilis, hétdada ou eontriHda. sendo íacil dl'bela·las llnt-

partdo • • _. .... .oak!ad .. • im·~--- _ D .. 

"§afen~ttJ 
l . 

.-auxiliar iio trata,mento da Silllis, por sn'd. formula triod .da, 
députa, purl11ca e fortalece o s.a.nguc expulsando do organis· 
mo Gs \'leios e impure-zas. Sc.m vacilação usai-o o colhereis 
seas pfêdosos ef~tós. <N. 149 EC) -.-.: .. -... -----,,,,-_-,:.:_-_-_-.:_-______________ .:.:.:_-_-:~-----_-:_-:_-_-,:-------
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Presa. a. 25 de fevereiro dé 1941, 
passei inicialmente 8 meses na. pri
são de Saint Glllea, em Bruxelas, 
antes de seguir pa.ra ll'ühlsbtlttel, 

'na .Aléma.nl'.a., prisão moderna. per
to de Hamburgo, onde fiquei com 
minhas companheiras iml)llcadas· 
numa questão do espionagem atê 
19 dê março de 1942. ll'ômoa en
viadas então pará. llerl!m atlm de 
sermos julgadas pelo TnõunaJ do 
Reteh. O proces1:10 dura três $~

manas, de 8 e. 28 do abril, sob a 
pre..<Jldencia do Almirante Bastia.n. 
'l'ermina com 8 eondéna.ções ã mor• 
te, entre a.s quáls a. de uma mu• 
lhór (todos os homens :fomm exe
euta.d ós ál g1.1 ns m êtlés ma.is ta.rd ,i) 
e dlfercntés pénas do tl'abalhçm 
:força.elos e de prisão simples. Bou• 
ve mMmo duas absolviçõis, sendo 
uma do Pe. Mauroy que essa ab
sólviçii,o condU7.iu ao campo do 
coneontração de Dachaul Ten<lo 
sido condenada. a. três anos do tra• 
halhos torçados, det<col a. prisão t!e 
l\foabit a. 1 de agosto de 1n42, indo 
para o Zuchthaus de Cottbus, en
quanto todas .minhas . contpa.nhOi• 
ras oram envia.das para .Auratlt. 

· .Aí não. fiquei senão três meses. A 
21 de outubro de 1942, nova via
gem, edil. ·v,,z p/Jra Lübocl(. Lá, fi,: 
a mais lol'lga õstadla .• com e:t'éito, 
foi somente a 20 de m1trço de 19H 
que deixei essa pri!!ão para ser en
Yiada á JaUer na Alta Silesla. De
pois de um mês de prisã.o sinistra 
e gla.einl, fomos expedidos a Sch-
1><·ef<'111itz, pitoré.<Jca. o multo linda. 
cldndc,zinha, não longe dé Bl'Mlau, 
afim de- tràbálhar em uma fabrica 
de radio!<. Depóis de. ter atr;tpa~ 
lha.do e sabota.do com mirihas com
panheirrus durante cinco meses, a 
1~ dé sotcmbro de 1944, minhn. 
pena tcnninada, fui libertada!. Só 
éntãô fui enviada pa.ra o campo dé 
concéntra~o do Ravensbrück, a $0 
kms. ao norte dé Berlim. Não íol 
1weciso três dias par mo IcmbrJ:l' 
com saudad<'s da. prisão! Sua. vida 
r11 onotona e fastidiosa mn pareceu 
lngo um para.IM ao lado do inferno 
no qual eu acabava ele cair. 

Désde minha eh0gada, r,erdi as 
pouca;,; llu~õcs que tinhn. tido sobre 
a sor(e> rúflêrvada aos "llbcrtado3". 
J'0rc<fu! Jogo ~ue libertados. a.b
i:olvl<lôe( nãô condmlado~ ou crlmi
no~M de direito comum, judias. 
earton1antc,s

1 
t~dganns, r!lulhérc~ de 

má vida, comunistas, etc. eramoe 
t0<ln,~' tratadas no mesmo p/\ ,1e 
i,itualrladc, talvc-z. com esta clife
rc-nca, que as "pol!tlca,~" .eram 
ainda mais detestadas e molestadas 
qué as outras! 

Logo na entrada do c..'Lmpo dE' 

Ravcnsbrück. o coração se cerra,. 
wna angustia sem nomé nos a.,,;sat

ta. O necroterio não é longe da 

entrada e, para muitos, a pthneira 

visão .r, a. de numerosos cadaveres 

lá jogados de qualquer modo. <:'S-

pcrando sua transfercncia 

!orno crematorio. 

pa.ra o 

t Para oomeçar, espora de varias 

Indicador Profissional 
/'A D V O G-A D OS MEDICO S Dr. Celestino Bourroul 

Dr. Vicente Melillo 
,raça dá Sé, ~ --: 2.0 andar 

Sala 215. 

Dr. Plinio · Corrêa 
de Oliveira 

,&na Qnintino 8ocaiuva, 176, 3.0 

'J,Jldar - Sala 322 - Tel.: 2-7276 

Dr. Francisco P. Reimão 
HeDmeister 

Rua S. Bento, 224 - 1.0 andar -
Sala 3 - Tet: 2-1543 - S. Paulo 

1 Dr. Carlos Morais 
C:e ·Andrade 

ltaA Benjamim Constant, 23 -
4.º and . .... S! 18 - TeL: 3-1886 

ENGENHEIROS 
!.Amador Cintra. do Prado 

ENGENHEIRO AR.QUlTETO 
~' · relict-&. eoleglos, 
.e."·~ u 1 ll•u 

}JIA ._ 11!:II!"" til -& ,-.o 

Dr. Vicente de Paulô 
Melillo 

~·l.INICA- GERAL 
Consultorio: Rua Aureliano 
• Coutinho n.º. 109 

Das 13 ás 1'1 horas 

Dr. Câmargo Andrade 
DOENÇAS DE SENHORAS -

PARTOS - OPERAÇÕES 
Da Benef. Portuguesa, da Mater

nidade ' de S. Paulo 
Cons.: R. Sen. Feijó n.0 205 -
Tcl.: 2-2741 - Das M ás 18 bs. 

Sabado: Das 10 .ás 12 horas. 
Res.: R. Rafael de Barros, 157 -

Tel.: 7-4563 . 

fR¼COS O· 
AN~MICOS 

TOMEM 

·ulBllu ereosot111 
''SILVEIRA~ -Grande T&fffcc, 

Res.: Lgo. S. Paulo, 8 - TcL: 

2-2622 - Cons.: Rua 7 de Abril 
n.0 235 - Das 2 ás 5 horas 

Dr. Reynaldo Neves 
de Figueiredo 

DO HOSPITAL DAS CLINICAS 
E SANATORIO ,STA. CATARINA 
cmURGIA DAS VIAS BllJ ARES 

Cons.: R. Marconi, 84 - 3.0 and. 
- Tel.: 4-8717 ...,.. Da.-. 14 ás 16 hs, 
Resid.: Av. Paeaembú, J.°'4 -

TeL: i-:t62.5 

HOMEOPATlA 
Dr. Artur Rezende Filho 

Médico homeopata .da e. A. l". 
da Soroca.bnna, Diretor clinico · 
do Ambulatorio Homeopaticô do 
Carmo - Oons.: R. Sen. Feijó, 
205 - TeJ.: 2·0839 _ Res.: 8-6171 
- Marcar ~ora, das 3 ãs I lao-

ras pelo tel~!)lle: Z-~ 

horas, algumas vezes a DOite intei
ra, n& grande praça do campo. E' 
precisO pa.ssa.r pela.<! ducha.,. Li, 
t1ram todas as roupas, revistam, 
etc.. Depois se v~. não sem revolta; 
todos os veiit1dos, tudo o que 80 
possue, todos essas pobres, mas tão 
ea.ras poquenas lembranças, salvas 
ao preço de tantos artifieios de 1)ri

sii.o run prlsâõ, tudo é joga.do torar 
podeis dizer adeue aos vossos te
souros, sem esperança. de os revert 
.rolas. dinheiro, isso vos é tirádo 
igualmente, e euidadosament~ 
gua.rdadõ ern pequenos eacos OMn 
v0$00 nome. • • · Cómod!a.! Como 
sél'ópte na Aléma.nha., nada sera. 

.- devolvido. Depois, começani a vos 
vestir: camisa, culoté,, vestido e 
manteau, esses ultimas com umit. 
;;rande cruz branca nas costas. 
Tudo usado, al)e1trui limpo. Taman
co nos pés e, nessa epoca., na.da de 
meias. Felizmente, as "antigas''. 
aqucllas quo já puderam "organi
zar" (entendei "recuperar"; os A• 
lemães chamavam a issó roubar!> 

\ 
as antigas a,juda.va.l'.ll as novru:i e 
lhes da.'Vatll poueo a pouco pnll
overs, melas o sal)atos m1lita.rés, 
écharpes, etc. 

A vida. nOfl bl~cos era infernal. 
Nos, os N. N. (êm áJénlà.c): "NO· 
bel und Nacht", grupo d6 pritdo-
11eiras politicas, cujos casos não éa· 
tavam completan1ente esclarecido~. 
não podiamas ter nenhuma. corou• 
nicação com o mundo exterior. 
nom cartas, na.da de trabalho fora. 
ão campo) tinha.mos um bloco eg. 

pecta.I, o 24, depois o n; onde nos 
achamos Belgas, Francesas, Holan
desas e NOrueguêsas, perto de 1000 
mulheres num local em que, nor
mente, caberiam 500. E ainda. era
mo,; provllegladas: os 'outrM blo
cos osta.vam multo mais eholos. 

.<Continua) 

~CIINTlrlCAMBNd 

11 suas l'IRIDU 
>, .. 

• Pomada l!lê~tl'V'& Silo Sebtál
tiã.o combáte clontlfteé.ménUI 
-toda e (lua.ll'iner a.fécc;ão C'ttta.
nea. como ae:fam: ll'erlda.8 -
.i;rerâ.I. IDeéra.s.' Chagas antt .. 
ga.s, Eezemiui. l!lrtl!lh>ela. t'rlel
rae. Rachas noe -pê11 e DOll 
s,elOl!, Eti'l)lnha.a, Hemorrotdêtl.· 
Qttetmaduras, , Erµ-pçÕéS, Pl~ 
das de mosquitos o 1n8ects,t1 
venenoso!f, 

r
! ~ 
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Consagração ·tia· Paroquia 
'de S. Sebastião de Limeita 

ao Coração de Maria 
Após uma novena solene, foi 

fecho de ouro do Mês de Maria 
a consàgração · da. Pa.roquia ao 
Coração de Maria. 

As noites dô novena.rio foram 
dedicadas ao . Apostolado . · da. 
oração, Liga de s. José, · Pia 
União, Congregação Mariana, 
cruzada. e Liga. do Menino· Je. 
su.1, Circulo Opérario, Dispensa.
rio D. Barreto, Vicentinos é Le· 
gionarlos. 

Duas ·romarias · foram feitas 
dos bairros para a séde, com a. 
imagem d~ Nossa Senhora Apa
recida. 

No dia 30 houve à eru:imonia. 
da ent;rega do coração das Fi~ 
lhas de Maria a Nossa senhora. 
No dia 31, após a coroação· de 
Nossa Senhora, o nosso Paroco, 
Pe. Milton Santana, com a \'OZ 
cm ba,gada pela e-0moção profe
riu a formula da co.nsagra~ão. 
E o seu povo, nas suas pessoas 
e nós seus bens, foram entre
gues ao ·Coração Puríssimo de 
Maria. 

(Do Correspondente> 
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~ hdclo do mês do ~ 
rgrado Coração de Jesus o 
!Santo Padre Pio XII se 
;~ ao orbe catolico 

(Conclusão da l." pã.g.) 
ceitas,~ construções erroneas, em 
ilusodas ma.rimas de expedientes 
momentaneos. 

Deus está convosco. Com profan
da humildade e a mais .pura grati
dão a Deus, podemos falar da pro
teção com que Deus nunca <leuou 
de defender sua igreja e de permi
tir-lhe resistir vitoriosamente aos 
ataques dos ultimos anos, parti• 
eularmente quando a guerra lavra.. 
;va em toda a superfície do mundo. 

QUE OS CATOLICOS NÃO SE 
DEIXE)l LVJ:'U.HDAR r 

Temos á nossa frente informa
ções de todo o mundo. Apesar de 
todas as contradições e de todas as 
faltas que possam ter se verifica• 
do, podemos declarar que a Igreja 
em sua integridade, permanece 
unida e firme, tanto interna como 
externamente. Por toda a parte, 
quer tenha sldo submetida. â per,. 
seguição sistema.tlca ou á. bruta.! 
destruiçã~ da. g'uerra, quer se te
nha Vistô privada de qualquer 
apoio visível ou despojada de sew, 
legttlmos direitos, a Igreja realizou 
uma. uniíio ainda mais intima de 
seus fieis, incentivando seu zelo 
com crescente ardor. F., !lB não 
em to~os, pelo menos na maioria 
dos casos, a lgreja. emergiu da 
tempestade com o vigor. da juven
tude readquirida. Pode-sl3 uizer 
que, ll. luz dos terríveis aconteci., 
mentos dos ultimos anos, que in
vocaram a imagem do julgamento 
final, os filhos da igreja, não me,. 
nos nos países mlsslonarlos que 
11as velhas regiões rotolicas, pro
varam claramente a verdade de sua 
fé e o indiscu.tivel valor dos -pen• 
sarnentos cristãos. No que resj.Jeita. 
aos serviços à.e c:iridade

1 
cor:.igeru 

e herois,mo, até o derramamento 
de sangue pela fé, não hesitamos 
em dizer que a igreja de hoje pode 
perfeitamente ser comparada a dQ 
passado. 

li: Ji)Orta.ll:to, ponto de ca.rdla.l Ull"' 
1)-0l'tancla. nesta. hóra. que Os cato-

. _lieoe e todos· aqueles que ael'édi-, 
tam DO Deus pessóal e óbserva:tn 
liJeWI mandamentos não se deixei:q 
latlmidazo por coisa alguma do 
Jn.utldo e co~rvem a consclencia 
ide llUa propriá. força. Devem, poJ.s, 
ter oonsclencia de que podem e de 
que si.o os unlcos que podem con
Uibuir real e efetivamente para. o 
trabalho de reconstrução com â 
~nViccã,o de · que ele nunca será 
:real~o cçm exitó, a. menos que 
seja fundado no direito, na ordem 
e na liberdade. 

Por liberdade entendemos a es
colha do que é verdadeiro e bom, 
liberdade que esteja em ba.rmorda. 
com o bem estar de cada nação em 
:a,.arucular e dé toda a grande fá• 
:aWa das náçÕés. Esta liberdade 
aempre foi afirmada e defendida. 
»ela. Igreja. Hã mais de 60 anos, 
nosso grande predecessor, Leã..o 
XIII. tnvocou o testamento da his
toria. para provar que a.s Igrejas 
CNidaram incessantemente de pro
tecel' as náções do despotismo dos 
eovernp.ntes e da delapidação do 
bem cotnum, de defender as comu-
1&14ádes e fatlúl.íaat w:ia inJustiças do 

. ~.,, de INStenttl.i' a' dignidade 
• peséOa. htuna.n.n e os dire1toa do 
.,idadlo 1ndMdual, 
A ESOOLltA li:NTRE o OBISTi'.A• 

N:ISMO ~ O MATERIALISMO 
Amanhã, os ctdádAos de cíuas 

~des :naoGes acorrerão em gra.u-
.,. inunero âS um.as. Que devera. 
íiler Nàlmente decidido? Trata-se 
de sa~r sé uma o\.l outra de,;sa . .s 
liluas Ilâçôes - dessas irmãs lati
:aas com milhares de anos de civi-
1J2a~ cristã. - continua.râo a 
~ter-se sobre o rochedo firme 
do criatlanisMo, com o reconheci· 
mentó do Deus pessoal, a crença 
aa. dlgnlda.de espiritual e no des
Uno etel'Do do homem, ou se con
tlari.o o desuno de seu tuturo a. 
flm.posBivel oDipotencla do Estado 
materialieta, sem religião e sem 
Deus. 

EXPEDIENTE DA CURIA 
-METROPOLITANA 

• Este exemplar 
acha-se exposto 
numa das vi
trinas da Praça 
Ramos de Aze
yeJjo. 

(EGIONl'RIO 

TAPETES 
ORIENTAIS 

\ 

'carãcl-'érTzodos por seus desenhos irregulares em cores brôndãs õÕ iispêd5"9i 
de tintas opacas, os tapetes orientais, feitos à rnão por pacientes processos 
rusticos, nunca perdem o seu valor mesmo após anos e an~ de serviço con
tinuo ••. Apresentando em nossos salões da 2.0 sobreloja uma selata cole-· 
ção destes magníficos exemplares, teremos muito prazer em· que y; Excia.. ~ 
venha apreciar em todo a SlJO exuberante be~al 

SHIRAZ 1,55xl ,85 
1, 14xl ;5.7 

êr™. 1,P~l,98 ~--· 

u 

lxem PI O$~ 

Cr$ 3.95_0,oo 1 
Cr$ 1.950,oo , 
Cr$ 2.800.;00 

AFSHAR 1,22x 1,83 Cr$ 2.350,oo 
BELOUCH 0,76x1,18 Cr$ 1.200;00 

li - 07~1~ $11 Ylln 

, · Bonitos exemplares Boukhara, lsphàn,. 

Je~f.1%, Mes~lied e Kii_:~~@ 

Casa Anglo-Bra~üleira 

FABRIQUEIRO da paroquia de 
Mogi das Cruzes em favor do rev-

da· Cri.wa será admiA!strado nas 
igTêjàS de ~to Antonio do Pari
Smto AAtowo da Bma 'FWlda e 
São Juw 'l'adeu m Jabaquara. <Concluslo da 1.• pàglna> 

PP. Lino dos Santos Brito e Ezio 
Pi,slimberti. . 

BINAÇAO em favor dos RR • .PP 
Artur de Vigili, Mario Rimondi, Je
ro:iimo Angeli, írei Pio d~ ,S, Te
res4 frei Ant~io do s. e. de 
Maria e frei Geraldo de S. Tere· 
zinha ocn. 

i 
1110, Pe. Lioo dos Santos Brito. 

TRANSMITIR pléno uso de 
ordens por oito dias em' favor do 

1 

revmo. Pe. Artur de Vigili, Supe
. rior dos RR. PP; Estigmatinos. 

REUNIA.O Í>o REVOO. CLERO 
N~ proxima segunda feira, dia 

10, ás 14 horas, haverá na Curia 
Metropolitana a c<)&tun1eir'a reunião 
men.s:il do revdo. Clero do Atecbis 

Coração de Jesus, com residencia 
á rua Coronel Melo de Oliveira, em 
favor do revmo. Pe. frei Geraldo 
de Santa Teresi-nha OCD; da.s lr· 
mãs Salvatorianas de lôdianopolis, 
em favor do revmo. Pe. Bucardo 
Scheller SDS. 

PROCISSAO em favor das paro 
quias de Santo Eduardo, São Ra

. fael, NS das Dores Casa Verde, 
Sant:i:na de Parnaíba, Aparecida; 
idem em favor da Capela de s. Se· 
bastião nia Vjla Guilherme. 

gi~sa do Hospital da Força Policial 
em favor do :revtno. Pe. Eduardo, 
Atives Lelli; do Co!egio "Madre 
Cabrini" ern fávor do revrno. Pe. 
frei Amancio M. da Co:-isolação AR 

ERECÇAQ CANONlCA de I?ia 
Un~o das Filhas de Màri.a, em ía• 
V<lt do Ginasio Maria ltnaA::ulada, 

SACRISTAO - da paróquia d<e 
São Caetàno e mfaVot d~ 1nnão 
José Sonego; da p;ttoquia de Mogi 
das Cr-uzes ein favor do sr. José 
Benedito Lopes. QUERMESSE em favor das pa

tOQ\tlag de NS da Sal.ette, Tremem· 
bê e Santatut de Parruiiba. 

PIA BATISMAL em favor da 
&tillcí\ de S. Bénto, na pat'(XJttia 
~M-

pado, · ' 
DIA 6 DE JUNHO 

Mo:is. Manuel Meirelles Freire 
Vigario Geral, assinou o seguinte: 

CONFESSOR ôlIDINARIO -
às_ ~issi()llari.a~ Zeládoras do Sag. 

CAPELA, 1)01' um ~no em favor 
da capela de Santo A'ltOnio do Su-
1'11', na paroquia de Santana de 
Pam:iiba. 

CAPEI.AO~ Com~e R.eli• 

CELEBRAR EM OAATOlUO 
éMt1 favor da paroquia IltlàCttladà 
Co:iceir;ão. 

SAC~AMENTO DA C&:tlSMA 
Pomingo ,ptoximo o Sa~ 

.......-. ·---- ......... 
........... ,,;;,.,;;/::::c,-1; , -'__________ ,;"'·~~;..;~ 

·-~-· -- . ...:_ --- ·-· ._, V."· 

\ 



ANO XIX 1 São Paulo, 9 de J"anho de 19«6 1 
As mistificações do anti - com u n ismo 
esquerdista através do «socialismo cristão» 
µistirá ainda algum ~olico que de boa fé se deixe enganar por 

essa tatica fabiana? 
Dizia. o Santo Padre Pio XI na. 

Enciclica "Mit Brennenrer Sorgc" 
"quem não quer ser cristão, que 
CO""....tra o nacional-socialismo. que 
renuncie pelo menos a enriquecer o 
vocal:1Ulario de = incredulidade, 
1,proveitando_se do tesouro aos 
conceitos cristãos". 

Esta advertencla. se anllca muito 
f:€Iil a certos dc:nagogos e aventu
reiros p01iticos que entre nós, por 
meio de discursos, palestras pe!O 
radio e artigos pela imprensa, ten
tn.m fazer propaganda socialista, 
dourando a pilula com roupagens 
"crtstã-s". 
CRISTIANISMO E SOCIALISMO 

SAO TERM:OS CONTRADI. 
DITORlOS 

tempo verdadeiro socialista ... 
LEA0 XllI DlSPENSA O AU"...{L 

LI0 DO SOCIALISMO 
Pio XI diz que Leão XIII ·não pe

diu "auxilio algUm, nem ao libera
lismo, nem ao socialismo, dos quais 
o primeiro mostra.se de todo inca
paz de dar uma legitima s0lução 
á questão social, e o outro propu
nha um rem~o que, muito pior 
que o mal, t.eria. lan~o em maio
res perigos a sociedade humana" -
(''Quadr-agesimo anno"). 

portanto, si ê pior a emenda so. 
cil.lista que o soneto dos males mo
dernos, por que aceitar essa mu_
leta carunchada que nos oferece a 
mão estendida socialista, em Vl'2l 
de nos apoiarmos na sã doutrina 
social que nos oferece a Igreja? 
O SOCIALISMO· SE ACHA MUITO 

LONGE DOS EVANGELHOS 
será, porêm, que os sociallstas 

c;.uerem as mesmas coisas pelas 
quais os catolicos combatem no 
camp0 social? 

Pio XI a.inda uma vez nae dá a 
:resposta: 

com efeito, e é ainda Pio XI 
quem o dir na. Enciclia "Quadra. 
gcsim.o Anno", o soclalistno· "se tun
da numa dou.trina sobre a socie. 
daa0 humana, toda e<,peeial, q~ 
discorda do crk-tianimno. gocia.lismó 
religioso e socialismo cristão sã.o, 
pois. termos contraditorios: nín
fÇuerr. poue ser catolico e ao mc,sm•;; --~--~----------------
NOTA INTERNACIONAL 

, A p o lít ica alia~a na Alemanha 
O Sacro Imperio Romano Alemão, segundo a. doutrina cato~ca, 

foi constituido ou melhor, foi suscitado por Deus para ser o guia e 
o protetor da Cristandade na Idade Me~· E est31-. missã~, a mais 
alta que pode ser conferida a uma entidade politi~a, foi desempe· 
nhada senão de um modo invariavelmente perfeito, pelo menos 
de um modo habitualmente satisfatorio. Ele, a França e a Espanha 
foram e:;; gra.ndes i.cfensores do Papa e da Cristanda_~': contra. .º 
Mouro e foi nele que ?- d~utrina social, economica e. po.uti_ca c~~li
lica alcançaram sua mais alta expressão Essa._ considera.ça.o ongma. 
em nosso espírito a seguinte pergunta: como e, eomo chegou a ~
ceder, que o povo germanico, que constituía. o cerne desse -~perio 
se tenha transformado no invasor, no barbaro de nossos dias. Co-
mo foi que o prri:J.itivo defensor da. fé criou o naz~smo? . . . 

A historia soluciona o enigma. Oprotestanbsmo foi a prlDlei
t'a punhalada, a primeira: ferida aberta no Sacro Im~erio. ~o. entan
to apesar de rompida a identidade de pontos de vi_:,ta. rehgios~ e 
consequentemente social e politico dos estados alemaes o lmper_10 e. 
a casz d' Austria continuaram sendo fortes e poderosos e catohc!os. 
Mesmo depois d.e Lutero, portanto o Sol ~ã;o deixava. de ~umina:r 
suas terras. Com o correr dos seculos o espir1to revolucio~r10 e o 11· 
beralismo foram minando seus alicerces e quando Napoleao tran_sl!z 
o Reno, encontrou deante de si um grupo de estados sem combativi
dade al211ma e desinteressados uns dos outros. 

Co~ o tratado de Viena o lmperio foi substituido · por uma 
Confederação de estados, liderada pela Austria, pois a presidencia. 
da Confeder:i:ção Gcrmanica cabia hereditariamente ao imperador ' 
austriaco. Com a derrota austriaca de Sandowa, no entanto a. hege
monia, já discutível da Austria, e do catolicism<;>, portanto, passou 
para a Prussia, o, estado 3:I~ se<:ulos a.traz amda b:i,rbaro !) sem 
nenhuma importancia poht1ca Berbm uma pequena cid~e (e uma. 
das cidades mais novas da Europa ) passou a ser a Capital espiri· 
tual dos povos Alemães e iBsmark em poucos anos a tornou a ca· 
pital politica da Alemanha, paiz este_ constit~ido de °'ªrios esta~~s 
catolicos como a Baviera e a Renania. Estava formado o I Re1ch, 
e ia com'eçar o cai.vario dos verdadeiros alemães, dos alemães catoli
cos e tradicionalistas, e dos povos visinhos, como os belgas e os fran
ceses. Essa unificação dos estados alemães ,coincidiu com o grande 
desenvolvimento da siderurgia, e consequentemente do potencail 
belico, na Renania e na Silesia, provincias catolicà.s Se não tivesse 
havido essa unificação sob a hegide da Prussia, ,teriamos no lugar 
dessa terra destruída, angustiada e odiada por todo mundo, que é a 
Alemanha de hoje, um grupo de estados catolicos, prosperos e pací
ficos que seriam a Austria, a Renania e a Baviera. 

Hoje em dia pensa-se novamente em fazer da Alemanha uma 
Confederação. O proprio sr. Bevin monstrou-se simpatico á ideia •. 
Para nós catolicos nada ha de melhor a desejar que uma separação 
de · estados alemães, de forma a permitir que as correntes de ideias 
tradicionalistas e catolicas possam sobreviver e vencer o reapareci
mento certissimo das doutrinas nazistas e militaristas. Existe, no 
entanto um meio Jnfalivel de por abaixo essa simpatica perspec
tiva: é deixar uma Prussia forte,, ou ao menos o estado mais adiau.
tado em sua reconstrução, uma Austria tão pequena que não poderá 
se sustentar por si,. e deixar cair todo o peso das reparações de guer· 
ra sobre as riquezas naturais da Renania, o ferro e o ·carvão. Infe
lizmente tudo leva a. crer que a politica aliada na Alemanha tem 
sido exatamente essa, Haja visto planos de reconstrução de Berlim, 
os futuros das jazidas do Ruhr e finalmente o desinteresse completo 
:nela Austria. Graças a Deus já·.começaram a aparecer nos EE. UU. e 
na Inglaterra vo:i:es advoganao por uma mudança de metodos no 
combate ao nazismo e a substituição dos atuais encarregados do go
verno da Alemanha, em geral homens da mentalidade do falecido 
Gen. Patton. o qual declarou que a diferença entre o alemão na
sista, e uão nazista, é a. mesma que existe entre um democrata e um 
l'e)>ob1ieaNil nos EE. UU. O que a. opinião publica começa a perceber 
é a ~ade de incumbir a reorganização da Alemanha e do com 
t,aw. .O ,uimmo,. 11 r ua11 Cl1l8 conheçam melhor a :WStoria e a alma ,. .......... 

"E de fato veneraveis irmãos e 
filhos· diletos,' fitamos os olha"!'.'00 
sobre a organização economica. ho. 
dierna e a achamos- profundan.ente 
desconcertada. Em segundo exa
minando novamente o comunismo 
e o B('CiaJh;mo, e todas ª"' SU(lS for
mas, mesmo a,, mais mitigadas, 
achamos que estão muito J.onge d•>S 
ensinamentos do Evangelho". 
("Quadragesimo anno"). 

Ora. si mesmo as formas mitiga. 
das do socialismo .. estão muito 
longe dOS ensinamentos do Evan· 
gelho", como pretender que o so
cialismo. pugne pela mesma cai,sa 
em que se acham empenhados os 
catolicos? · 

O SOCIALISMO MITIGADO 
O· que pode acontecer é que, em 

algum.as formas atienl.la<iag do soei.a. 
lismo, suas reivindicacões coin.::i
cüim com as dos catolicos. N~ 
caso, p0rem, diz Pio XI, tais rei
vindicações nã,o são proprias t10 

· IS-Oclallsmo, e •0s que s6 isto têm 
por atvo, não tkm razões para se 
ínserever no. oociallsmo". · · 

.. Nem por isto se deverá cret', 
continua Pio XI. que aqueles par. 
tidos ou grt1p0s de seciat~. que 
não são comunistas, hajam todos 
mudado de opiniã,o ou realmentt-, 
ou no seu programa, a faI respeito. 
Não, poraue á,. mais das vezes elpg 
não rejeitam nem a luta de elas· 
se nem a abolicii.o da proprlednde 
particular. mas querem s6 que ec;ta 
,.eia de algum modo mitigada,.. 

Poder-se.á. ™'5te cas<>. ir 8iO en
C'ontro d.o socian~mo e se ch~T a 
11m ncorc'lo pm- UlYJ.a v1,:i, media? E~
neranc;a v{i.. diz Pio XI. ..E ha ~in. 
da alguns que aca.lentam a vã •es
peranea de 3 trnir r>Bra nós de<rta 
m.nneJrn, º" soclaliRtll..<;". ( .. Qim,dra. 
"""'1rrlo a:nno'') 
QUAL A LINHA DE . CONDUTA 

DOS CATOLTCOS? 
"Os que querem se toma.r apos. 

tolo.« entre os sooialistas.. acrilS
centa Pio XI. devem pÍ:-ofes~r 
abert.'lmente e com sincerida~e. 
p'<mii e integralmente. a verd'.trJe 
cristã, e de modo alITTJm t.er <'o
nivencia com os erros. E se deYe. 
ras querem $('l" pregoeiros do Evan
g,elbo. devem cuidar. antes de tu
do, de mostrar. ~os socialistas, que 
as sua..~ reivind;_eações, se forem 
_iustn.s podem com multo mais efi. 
<'i<'ncia "er defendidas com os prin
cipio" da Fé crl.itã e multo mais 
!'fl<'azm,,nte pTO!'ll,:.'Vidas com a,g 
f~s ãa ca.rfdnoo cristã". ("Qua
dragesimo anno"). 

Por outras palavras, o qUe o 
Santo Fadre deseja é a conversão 
d~ socialistas, e n5.o negoci~õe,, :í 
emit.n. da mitigação dos prlncipl03 
rotol'cos. 
A DILUIOAO DO ERRO AU. 

MENTA O SEU PERIGO 
Mostram-se CS!IM "socialistas 

cristã0s" multo cor~fos e chegam 
a afirmar que ·no Bra.stJ o socialis
mo •ciassico., não péga devido ás' 
nos11as peeuliarldwes economicas 
e sociais, etc. etc. contra esse E>n. 
irodo ta.mbem nos adverte o Santo 
PMlre Pio XI ao afirmar que es
se socialismo diluido é ainda mais 
perl~oso. pois faz cair em na arma
dilha as pe"SOa,s que não se deixa. 
riam· enganar por uma forma mais 
grosseira dessa ideologia subver
s:lva e anti-cristã. E apesar dos. pro_ 
tP"tos anti-comunistas desses FO. 
efall,.tM mitl.gad0s. a ·Verdade é (!ue 
por llnhns travessas preparam o 
a<lve-nto do bolchevismo. 

íONCILIAÇAO ·JMPOSSIVEL 
Não ha conciliação possivel en. 

tre o socialismo e a doutrina d:i. 
!!TT'eja, Com efeito, "o socialislllo, 
quer considerado como doutrina <;.-Íier 
c,;>nsiderado como fato hlstorico 
((Uer como "ação", se permanecer 
W-rõndeiramente socialismo, m~s. 
mo depois de tér cedido lugar á. Vf'r
dade e á justica sobre estes pon
t;o.'l de QUe falamos. não pode 
conciliar-se com os ensinamentos 

· da. Il.!Teja catolica, vi<ito como '><>l1 
conceito sobre a sociedade é de ~':>
do contrario á verdade crtstli". 
("Otladra!'.!'e'Sf:mo anno"). 

Repetindo. p,0is. o que o Sant,> 
Padre Plo XI dizia aos socialMas 
do "cristianismo positivo" no Ter· 
ceir1> Reich: - Que os soeialista<i I 
brasileiros deixem de se aproveitnr 
~ eonceibo11 cr&stAol 1)U& sua 
a111J11m• _....... · 

NOVOS 

PULLOVERS 
Artigos· .de qualidade, . em 
cores de fino gosto, rece
bemos grande sortimento. 

Cr.S 135,00, 138,00 / 
142,00, 165,00 

RUA DIREITA, 162 - 190 

hpe~iente ~a Cúria· Metropolitana 
DIÀ 3 DE JUNHO 

Mo:1. José M. Monteiro, \liga
rio Geral, assi,nou os se~uintes des
pachos: 

VIGARIO - da paroquia de Hi
gienopolis em favor do revmo. Pe. 
frei Pio de Santa Teresa OCD; da 
paroquia de NS da Paz em favor do 
rcvmo. Pe. Mario Rimondi, · 

VIGARIO COOPERADOR 
da paroquia de São Caetano em• 
favor do revmo. Pe. Artur de 
:Vigi!i. . 

PLENO USO DE ORDENS 
por um ano - em favor do revmo. 
Pe, Frei Benigi10 Disse!. 

FABRIQUELRO .a.. da paroquia 
de São Caeta:io em favor do revmo 
Pe. Ezio Gilis!::erti, da paroquia 
de NS da Paz em favor do revmo. 
Pe. Mario Rimondi. 

CAPELA - por um ano - em 
favor das capelas; de Vila Suíça, 
Sagrado C. de J csus de Casa Gran· 
de, S'ão João de '~ssaca, V a.rgem 
Grande e São Francisco de Quatin 
ga. todas na paroquia <le Mogi das 
Cruze. 

BINAÇAO - cm .favor dos RR. 
PP. frei Benigno Dissef e Setimio 
Ramos Ara.-i.te. 

PROCISSAO - em favor das 
paroquias de Im. C0:1ceição, Vi!a 
California, Belem, Beato I~o de 
Azevedo. . , · 

RITUS PARVULORUM - em 
favor das paroquias de São Rafael 
e Santo Inacio. · 

CELEBRAR em oratorio em 
iav01" da paroquia de Itaquera. 

CONFESSOR ORDINARIO -
'1M lllwfoe--...., &:.t,n_ .-

1. Cecil.ia em favor do revmo. 
frei Paulo Maria do Carmo. 

Pe 

l . . . . 
Çôncgo Aguinaldo Je>se Go:içalr 

ves, Auxiliar da Vigararia Geralt 
assmou os seguintes -despachos: 

DISPENSA DE IMPEDIMEN• 
,TO - em favor dos oradores: Arr• 
tonio José Pedreira e Carmine Cam 
panelta. 

TESTEMUNHAI; PARA CA• 
SA.MENTO em favor dos oradores t 
Antt0nio dos S,antos, Milton de 
Camargo Dantas, Armando Papa
reli Maria Silveira, Julio Cap0bianeo 
Frnncis·co Silvestre Custodio, Faus
to Emilio Nannini, e Maria A. Jo .. 
das. · 

• • • 
'>IA 5 DE JUNHO 

Mons. Manuel Meireles Freire, 
Vigario Gera.!, assiaaou os seguiotes 
despachos: 

VIGARIO da paroquia de s. 
Bernardo em favor do revmo. Pe. 
Jeronimo Angeli. 

VIGARIO COOPERADOR da 
paroquia de Higienopolis em favor: 
do revmo. frei Geraldo de S. Te-i 
reúnha.OCD; da paroquia de Apa"' 
recida· do Norte em favor do revmd 
Pe. Pelagio Santet; idem. em fa,. 
vor do revmo. Pe. José FC1ft2l11 
da Rosa. 

PLENO USO DE ORDENS, 
por um a.no, em favor dos RR. PP. 
Nicolau Tan1o. ,frei Antbniono do $ 
e. de Maria OCD e José Carlos de! 
Lisboa ; por oito dias, em fa'fOr do 
revmo. Conego Manuel Alves. 

TRINAOAO em favor doa lt:i\.1 

;paunu:i. H:.l. '.'.:i tià.l~)l 



A despeito da crise politica ita· 
nana., que terá tão fundas, e quiçâ., 
tftgicas repercussões na politica da 
lihlropa e do mundo, pensamos que 
Dlllllhum acontecim.ento desta sema
D& tem o alcance mundial da de
elaração feita pelo sr. Bevin, no 
09ngresso do Partido Trabalhista 
bl'ltanico, de que. se começar!~ 
BQora a praticar progressivamente 
a )>olitica socialista em seu país, 
seflí contudo abalar em nada os 
fllbdamentos da liberdade política, 
'l9e caracterizam a democracia bri• 
taaica. 

Para bem medir o alcance desta 
declaração, é preciso lembrar que 
• sr. Winston Churchill pronun
deu. durante a ultima campanha 
eleitoral, um discurso sensacional, 
8* que explicava os motivos de sua 
lata contra o Partido Trabalhista. 

· E, como explicação central de sua 
atitude, asseverou que a Instaura
ração de uma economia . socialista. 
traria como consequencia necessa
rla • fundação de uma Gestapo. 
Fllndada a Gestapo, estaria . finda a 
..aba Inglaterra democratica. 

O sr. Bevtn retruca agora., â 
aflrmaçíl.o do grande lider inglês. 
O trabalhismo vai realizar a eco
nomia soc!alh•.ada, sem contudo 
destruir a liberdade. 

,. .... 
Milhões d.i homens morreram 

clva.nte esta guerra .. Não ha esta· 
tistica que possa dizer quanto suor, 

· saague e lagr!mas a viLoria das 
deanoéracia.s ocidentais custou. O 
ideal Invocado para justificar a 
lut&, ent o esmagamento do Estado 
totalitario. Realmente, esmagado o 
"eixo", veiu a vitoria da democra
e;a· Mas em· que condições! No 
~po dos vencedores, Partilhando 
col'!:I eles os despojos e os louros, 
fig-..,ra precisanicente um Estado to• 
ta.Utario: ·a URSS. Totalltarlo de 
um totalitarismo rebarbat!vo. em
preendedor, sangulnoler.to. exata· 
:mente como o nnzhmo. Este tota
lital'ismo. tão lmperlal!sta em ma.
teria de front.eiras e de ideias, co
mo o proprio Hitler, disputa o go
verno do mundo. E, como se isto 
11ão b~e. temos este espetaculo 
de estanoectar: o proprio Churchill 
declara . a.ó .mundo que se instala 
na. Inglater1~a u1n reg.ln1e to~alita. ... 
rio. -Vem o Partido do governo, e 
declara que, realmente. a polltlca 
economica serã. total!taria. Mas a 
politica. . . pol!tlca, nfi.o o ser~. 

o· que mais faltaria. para nos 
entrtetecer a n~s. anti-totalitarios 
declara.dos? 

• • * 
Um totalitarismo cc0nom1co que 

nv.o se transfcrme ·em totalitarismo 
polltico, ê simplesmente uma uto
pia. Deade que uma meia duzia 
a.e mandarins da moderna demo-

.(Cont1nua na 2" pag.) 

Novo Bispo 
Lorena de -· Grande alvoroço e justa 

alegria provocou na Diocese 
de Lorena, e nos meios cato
licos em geral, a noticia da 
noi»eação do segundo Bispo 
daquela Diocese do leste pau
lista. A escolha da Santa 
Sé recaiu num ilustre Sacer
dote d,e Bragança, o Revmo. 
Mons. Luiz Gonzaga Peluso, 
Secretario daquele Bispado. 

. . A Diocese . de Lorena foi 
criada em 1937 pelo Papa 
Pio XI e teve -como prime,irb 
Bispo S. Excia. Revma. D.om 
Francisco Borja do Amaral; 
desde dezembro de 1944 a sé
de estã vaga. Neste ano e 

.me» .foJ governada pelo 
Exmo. MÓns.. Dagoberto de 
Azevedo, ria qualidade de Vi
g~o capitµlar. 

Lorena se apresta para re .. 
éeber festivamente o seli. tio• .. 
"' Piaator. . 

.. 

~~~~=~==~==~-

' 

Diretor: \ 1 Diretor-Gerente : 1 ANO XIX Pllnio Corrêa de OllveJra São Paufo, 16 de Junho de 1946 Francisco Monteiro Machado 

O or~e católico a~oran~o à 

-·------·-------

SS. Trin~a~e Sagraç.ão do 
B i $ p o Auxiliar 

do R. deJaneiro 
Foi sagrado Bispo MlXiliar ~

do Rio de Janeiro o Exmo. ! 
._Revmo. Sr. D. Rosalvo da ; 

Cosfa - Rêgo, · ant;go Vigario 11 

Geral daquela Arquidiocese. 1, 

S. Excia. Revma. exerceu 
com dedicação e eficiencia as 
funções de Vigario Geral, em 
vida de Sua Eminencia o Sr. 
Cardial D. Sebastião Leme. 
Falecido este, o Cabido Me
tropolitano do Rio elegeu ao 
então Mons. Rosalvo Costa 
Rego, Vigario Capitular na 
vacancia C:a séde. Durante 
este· tempo, S. Excia. Revma. 
enfrentou com brilho delica
dos problemas, notadamente 
o dolorosissimo caso do ex~ 
Bispo .de Maura, a cujo res· 
peito -baixou um edital me
moravel. 

Nomeado o atual Arcebispo, 
foi 9 Exmo. Revmo. Monse
nhor . Rosalvo Costa Rego re
conduzido ao cargo de Viga
rio Geral, de onde acaba de 
ser elévado á dign1c:.ade de 
Bisp0 Auxiliar. 

Conferência lem 

1 · Vila Formosa 
1 

Fof sagrante de s. Excia. , 
Revma.; Sua Eminencia o Sr. ' 
Cardial·Arcebispo, D. Jaime ! 
de B~rros Caniara. J 

f N:o ·dia :a -p. p., como oomple 

f 

. met1t9 . -das grandes solenidadCl. 
_ ._.,:~1!!<:.~~-~.~.L . .!<l!l.\'.9r •..• 1le- ,N_ oss;, 

. ;:;ennora dos Sagrados Co1-ações 
efetuou-se no Seminario de, Vil~ 

. I•'ormosa, pertencente aos Padres 
1 · tlos Sagm.dop Corações, uma see. 

são festiva, a que compareceram • 

A Santa Igreja celebra hoje a .festa cfa. San tissima Trindz.de. Este ª"!1gusto Misterio, que . 
desafia a argucia da mente humana, despertou em todos os tempos a piedade aos fieis. Os 

documentos do ll~agisterio ecle~iastico, a Sagrada Liturgia, os Padres e Doutores da Igreja, a 
arte cristã, em todo o tempo se ocuparam em glorificar as três Pessoas em um só 'Deus. 

· R~itor, professores e alunos daqufl• 
le estabelecimento. 

A sessão foi presidida pe10 Rev
mo. Sr. Padre Leopoldo vai 
Lfenten, Reitor ,e constou de al
guns belos numcros de musica 
executc1.dos t>elos i'i1unos do Sem~ 
nario, bem como de uma confe.ren-Alberto Duhrer, o famoso pintor alemão do seculo XVI, e uma das ~iores figuras da arte 

cristã, representa neste quadro os Coros Angelicos, a Igreja gloriosa e militante,. em. adora
ção perante o P~tlre, o Filho ~ o &pirito Santo. l 

cla., que esteve a cargo do sr. 
· Plinfo Correa de Oliveira. dir«.-tot 
desta folha. 

Terminada a conferencia,, foi ser
Yido aos presente uma mesa de 
chã:. 

-;::::;;::~:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::======~=::====-.;.. 

Concenlraéão Mariana em Juiz ~e fora 1 
Será real'.zada no dia 30 do cor

rente mês, uma concentraç:io Ma. 
r:iana em Juiz de Fora, rom o ob· 
jetivo de aferv:)rar e dilatar a Cle
VOÇilo a N. senhora. 

o programa a se.- observado no 
dia 30 pf. será o seguint..e: 

_ Missa Camp<1l ás 8 horas no 
Pare Halfeld, celebrada pek- Emo. 
e Revmo. Bispo Di..ic~sano. 

- A's 15 horas: - Desfile da 
Catedral - Avenida Rio · Brnnco 
até o antigo Campo do ·Sport (hoje -
destinado á construção do &m· 
tuario do Coração de Je-<:us) e ~i 
terá lugar á 

- sessão Magna com a presen
ça das Autoridades C,'ivi:3 e Mili
tares, sob a presidencia do EXmo. 
e Revmo. Snr. Bt~::,o D. Justlr,o, 
constando do seguinte: 

1) - Abertura pelo Exmo. Sr, 
Bisp0 D. Justino Sll-ntana.. 

2) Saudação ao Santo Padre 

1 

e autoridades por um congregado 
ma.ria.no. 

3) - Hino cant.ad, por t.Odos · 
"Mocidade brllha,n~ e sadia". . 

4> - Palavras de entusia,'>mo 
(dl.scurso) pelo co11hM1do mtssio. 
nario Revmo. P-e. Francl$CO Fer
reira, Redentorista. 

5) - ·mno "Das seras ao Mar" 
por todos. 

6) - "O papel das congrega. 
ÇÕes Marianas esoecia.lmeate na 
hora· presente", pelo Dr. Plinio 
Corrêa de Oliveira. 

7) _ Hino das Congregações 
Marianas, por todos. 

8) - Palavras de encH'raniento 
do Exmo. ·e Revmo Snr. Bhp,., 
Hino Nacional B.fa.,;:Ie;ro per to. 
dos e Encerramento. 

Todo o movtmenl;o será dirigido 
pelo Diretor da Federação Màriana, 
Revmo: Pe. Hemiq,ie Neves Ju

nior. 

SNR. ASSINANTE 
Ao fazer recla.r,nações, reformas ou mu· 

dança de endereço,_:.queira enviar-nos o ende

reço completo conforme, acha-se impresso na 

margem do seu jornal, inclusive o A. seguido 

de um numero, · afim de_ ~0111armos ·providen· 
i. ' 

cias. urgentes . 

----------!· 

CONGREGADOS 
· ·16 de Junho às 14,30 · horas: 

Passeata Monstro do Largo da Sé ao Municipal 

Orntão e penitência; eis a celeste 
mensagem ~a Virgem ~e f álima 
INVOQUEMOS O . 

DE TODAS AS 
AB.OMINAÇõES 

AUXILIO 
GRAÇAS, 
EM QUE 

DA MEDIAi~EIRA 
DO ABISMO DE 

'-
NOS ACHAMOS 

"Atravessamos, sem duvida, uma época tão triste, 
que podemos~· com razão, fazer nosso o lamento do 
profeta: - nNão ha mais verdade, não ha mais mise
ricordia, não ha mais ciencia de Deus sobre a terra. 
A blàsfemia e a. mentira, e o homicidio, e o furto, e e 
adulterio tudo avassalarai;n" .(Oséas, IV, 1-2). Entre· 
tanto, desse diluvio de males, se nos antolha, como um 
arco;.iris, a Virgem clementissima, qual medianeira de 
paz entre Deus, e os homens. "Eu colocarei nas nu
vens meu a·rco, que será um· sinal de aliança entre 
mim e a terra" { Gen. 9, 13). · 

R,uja embora a tempestade e· obumbre-se o céu; os 
c01:ac0es permanecem impavidos. A presença de Ma

JOoeta•naa • 7.a -..> 
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c:raei:1 possam. dispor a seu ta.lante 
cios viveres de um povo, instituir e 
,ruprimir raclona.nientos, fazer leis 
que em poucos instantes podem 
enriquecer c;iu arruinar províncias 
inteiras instituir regulame'i-itos que 
podem '1evar ao cumulo ·da pros
per;ldade qualquer jornal ou esta-
1,;.i.i.o radio-emissora, quem· será. livre 
de discutir as ordens d~es ãe
-.n!urgos? 

.Jupiter era represen'ta,Jo pelos 
antigos, como tendo ~- ~ãos um 
!eiXe de raios Oh ll1$enuidade! 

• t .,.. 

Os gregos não pen,aaraDI, em outra. 
coisa !nca.lculavelmente ciais temi
vel: pod!àm ter representado Jupl
ter, tendo nas mãos u~. maço de 
decretos-lei. Porque atinal, pelo 
menos hoje em dia, ha. para-raloa 
que nos defenderiam contra os ca
pricho~ <le Jupiter. Mas_ quem nos 
pode defender contra decretos-lei? 

• • • 
Mu.s, dir-se-ll., na. Inglaterra. 

existe um Parlamento: Os jornais, 
o:s rndios, os partidos politicos per 
dem discutir livremente, e denun• 
ciar os mandarins da alta admi
nistração. Outra ing·enuidade. Po-
der discutir, pode. Mas ••• e o que 
&eQntecerá depois? Numa 1110cleda• 
de estatalizada, onde quase todo o 
mundo é funciona.rio publico, ou 
depende de funciona.rios publlc011, 
do medico, do dentista, do adv<r 
gado do slndicá'to: do chefe de 
quarteirão que d!stribue cartões de 
racionamento; do feitor de distrito, 
11ue dispõe eobre a rabrica ou N

i:rltorio em q~e cada qoal vai tra-, 
lilalha.r, pergunta.-tle: quem tem 1& 

,oracem 4- daçatil" oom o ,:o-, 
NnlOf 

~· -~ .•. 

E, j-.í. que f.a.lamos e,m a:.IJUntos 

inglese.tJ não queremos deixar ele 
aalien~ outra. triste noticia, que 
- vem da. gl9riosa e tra4iclonal 
Inglaterra.- .A. ministra c;i.a ll:d~ 
ção anunciou, tam))em no Coa• 
sn,sso do Partido Trabalbl::.--ta., 4-
• ensino -. mhüstrado nas ea
eolas de tal mazaelra., qu.e ellmi--
11uae todu as dUez~a.a 4e daase 
IIOclal. ' 

Ã prlmelra viata, coisa ml&Uo 
1U11pa.ti<:a. Na reialldade, imeDlill'&• 
mente -~-educaçl,oaal, ! u ~ 
mente anab"l'Biv&. 

©:<amfo$Ino-la. 4" pouto 4e V~ 

ca.tolieo. 

• • • 

:E' :intekamente fora de duvida. 
4ue, segundo a doutrf~R da I&Tejs, 
!leve haver classes sooiai süiversas, 
e que esta. dlvel"&ificação importa, 
nã.o sú em diferença de tunçGea, 
illUS, consequenteJnente, m diteren
~a de situação, t nivel. 

:i.to posto, ou a educação das 
crlahças se especializa. d"sde logo 
pan o ambiente em que v!-.,em, ou 
,crio. cl"iança~ lnad:lptadf.s·, de_ for• 
1J11A.çâo mental deée1tuosa, e quiçá 
Mor-bida.· lil' o que ensina qu:l.lq'uer 
:manualzinho de pedagogia.. 

A FALSA-ALTERNATIVA 
Toda a luú.J. . iJl!, Jpr~ja, 

contra os liberais} nó 8ecu
. lo pa.,sado~_1>ode,,ao mpnos 
· ·de ctrto·,:po1'b.to d~:·m.s,taf re-· 

sumir-se 'ení algumâs ' li-
nha.~. Recciosos àos e~ces-· 
sos do poder publico, eles 
dimiii·niam de tal mane-ira 
u atribuições da autorida-
de, que a tornavam im_po--·' '· 
tente, não só para cometer 
ilegalidades, mas até para 
manter e ordem publiça. 
Isto é um mal, en3inavà a 
J.9reja. O llomem é Zwre 
para praticat' o l>em. Nin-· 
guem tem o direito de pra
ticàr o mal. Assim, toda a 
constituição politictí- que_.·ti-
re cro Estado o poder ~ re
primi-r pronta e completa-· 
mçnte o mal, esta errada 
em sua propria Õa8e. 03 1 a-
los comprovaram com tra~ 
gica eloquencia, o en,.;ina
mento da l greja. E1 •6 ler 
a, cartas políticas da mafor 
parte daa nações ocidentais 
no .,eOtU-O passado, e ainda 
n.~u primeiras deca,das des-
te aeculo,: todas elas ata
vam de tal maneira o poder 
publico,· que este, impo,ten-
te para conter a maré.m9n
tan~ àa anarquia, não ti-

. 1:Jta outro rémeãio; · senão 
tUtutir de· braço• cruzado, 
o ff.aufragio lento e inea,o-
ravel da ordem social. Bé.m 
apurada a cáu,a deste erro. 
da ,e reduz· cí ideia de que 
não é possfoel organizar 
tão õem o Eriado que ele 
reprima o mal, a~ ao mea
,no u-mpo aaorific~ a li-,. 
krclaàe iu, faur o 'bem.· 
N, diante desta ·afirmação 
inicial, o, liberai-3, prefe
ritído a an.atquia ao despo
liamo clewram duli8ar 08 

ittter;sse, f"'bUco, · pir'ta 
rampa do libenJlilmo e da 
dúaolw,;ão ,u toàà • tnda 
80cial. 

Penso que nunca se aten
tou bem, para ute ponito, 

· q,u,e é o wr,iad.eiro nervo 
daa questões ,uscitadas, e'n· 
tre catolicos e liberais. 
Muitos 1w que tem pensado 
que, cUonte · da inevita-veZ 
alternativa entre o. ea,Óefso 
da Ziberdade ou o abuso d~ 
CJVforíãacle,. O lil>e-ral et"ti 

parti4-ario do pri_meiro, e. a 
Igreja do segurtc1AJ. 

De fâto, pórcm:, ·a, fe8ê da 
Igreja, é outra. E_la co.nte•
ta o oolor citmti1ico da al

. ier-t'l4tml OfU.Jrquia-despotu-

mo. Desde que Deus dispôs 
com tão . admiravel sabedo
ria a ordem unh;crsal, no 

. que diz i-cspeitQ aos· seres 
· i11,w im ad os e irracionafa, 
seria monstruoso imaginar 
que Ele a houvesse organi-
wdo 1de modo imperfeito no 
que diz respe-ito ao homem. 
II a de h.àrer no homem 
qualidades em estado po
tenc-ial, que o habilitem a 
constituir a soc-iedade hu-
mana de modo ainda mais 
perfe·ito ,do q1•· n q1ie se 
observa ent-r, , . .-, irra, 
ciona-i,Y, eutn nbclha.~ 
ou as formigas, v. exemplo. 
Do contrar·io, o homem não 
seria a obra prima de 
Deus. Isto posto} 11.iio é pos-
8ivél que a condi~Jão nor
mal da sóciedade humana 
s6 se ~ossa encontrar den
tro àe· uma destas trag-icas 
alternati·oas: camfohar pa-
ra a anarquia, ou jazer .sob 
o peso do despotismo. 11 a 
,le ea:istir, existe a vo~sibi
Zidade de organizar estaveZ
,m,en te, dura.velment1, nor
malmért-_te, a sociedade hu
maoo, cm -u·m ponto de 
equilibrio que não tenda 
para qualquer: destes dois 
e.;r.tremos. 

E, precisamente por -i-sto, 
é que a Igreja condena os 
. fiberais que preferem o ca-

dti-foho ela anarquia. Ela se 
t·ecusa a escolher entre. as 
'à-ui.is v-ias de perdição: en-
·tt'e - . os.. abismos que se 
abrem de um lado e do ou
tro, el-a · aponta I á, humani
dáde o caminho certo, 'que 
não ten.de nem para a anar
quia, nem para o despotis· 
mo. Este caminho , o. 41"

~Mn cristã. 

... . . 
Durante muitos decenios 

o Jiberalismo proctirou ilu
dir a Igreja. O monstro li.
bcral tinha mil faces para 
todos os gostos. Uma delas 
sorrici á Igreja, procuran•, 
do aliciar e fascinar seus 
filhos ingenuo,. Outra olha· 
va a Igreja com uma. fisio
nomia apreensiva e de ce
nhos cerrados, com o intui
to de paralizar os catolicos 

. medrosos. · Outra} ainda, 
fitava a Igreja com a sus
picacia, o ted-io, o mau lw.r 
mor com que o filho vrod,t
go correu o.~ olhos pela ca-

sa paterna, no momento ela 
despedida: pura manobr!J 
pa1·a desanimar a- reação 
dos catolioos autenticos, 
que· temessem uma aposta
sia em massa, de seus ir-> 
mãos, os catolicos libçrais. 
l:J dito tudo isto, não está 
e.~gotada a dcsm-ição da hi
ira. T:m mil outras cabe-
,a8 'é:o;n mil outros aspec
tos; a1iti-clerical-ismo, lhTe 
pensamento mat;onfamo a
ri.arquünno, 'ela impel-ia 'ao 
assalto das Igrejas, á viola
;;ii-0 dos tabcrnacttlos, · á 
profanação das imagens, ao 
assas.sinio dos Sacerdotes e 
rlas Virgen,'l consagradas, 
dos reis e chefes de Esta.do, 
esta turba multà de n·ihilfa
tas, petrole·i;ros, carbona
rios, •ba-ndidos, que desde 
1789 até nossos d-ias, nJio 
tem cessado Ide operar, 
aqui ou acolá. 

E' claro que, a tão· dis-
paratad-as •atitudes no carn
vo liberal, haveria de cor· 
responder uma grande di-· 
t;e1·sidade de tendencias no · 
campo catolico, quanto ao 
11iodo 'dç encarar a hidra, e 
4e a combater. 

Raros eram os que lhe 
vcrcebiam todas as ;faces., 
JJestes mais raros ainda . 
eram os que compreendiam, 
que esta pluralidade àe ja
ces 'não era a imagem· ea:-· 
terna de uma iriti.ma ooci
lação de tendencia.q da 
grande hidra. Que ·tudo 
quanto era sorriso era men· 
t,ira; e tudo quanto 'era 
blasfemia era verdade. Que 

, apesar àe suas aparentes 
incertezas e cot1.tradições, o 
liberalismo era logico} in-
f lnivel, invariavel, na sua 
marcha para a anarquia ~ 
para o ateismo. 

A 'tantas faces} deveriam 
corresponder outras tantas 
linguagens diversas. Nem 
tudo que o liberalismo çro
punha. era forçosamente 
condenavel, em si mesmo, 
no campo da pura doutri
na. 

Assim, era possivel 'con
cordar com alguma.Y das 
reivindicações liberais, sem 
professàr . implicitamente '·, ·· 
cloutrina •con,denada pelq, 
Jgr~Ja. ,., 

O que fazer? Concordar 
com o que era. po'.Ysivel, 'pa-

<Contlnua na. 7,a pa.g.) 
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Comprem e-x~lusivamente suas . jóias e seus presentes nti conht;eida 
JOALHARIA 
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níto podemo$ dé.ixa.r de a.ssin~lu:' a. E vamos ao ''caso" italiano. dido ·Religiosas, pàra, se vingar da. 
tranques& do lead.er comunista, no Doutrinariamente falatdo, como atitude da. lgreja contra a monar-
l'adamento 1',rancês, qµe; abrinllo já dissemos, a. questão mona.rqúia.• qula.. Isto é uma qüimera, se ~o 
a presente sessão párlamentar, fêJ republlca. é indiferente aos catoli· for manobra comunista. 
um discurso em que a.pol_ltou Q Es- cos. Apenas quéstões clrcun9tan- Pode haver entre os eleitores itn.-
tado leigo como o id~l dp. comu- ciais, como as que exlSt em na lta-- }!anos inonarquicos muito ressenti• 

· Assllt\/. negàr · a exlstencia de 
clàases 1JOCiws diversas, J)ara efeito 
de educÍu;ãci,. oü ;,,· educAr pessima• ; 
-te, oú é:· ,·aminhar rara o ·nl• 

nismo, o preóon!zoµ uma .ip~ch:i: li.i., podem jUSUficar a. m::i.rcadlssi- mento no que diz respeito â at1., 
ainda mais acéíitll&àa· doa J:ra.u'1éses nia · prererencla c~ue à massa do tude _ Pessoal do sr. de Oaspert, e . 
pàl"à a laicidade. , eleitorádo catolico deu, na. Italia, de outros lideres do p. D. Cristão 

á forma. de gover1'.o monarq,ulca. '· ·'·da ·ltal!a. 
Evldenfétnente, ~stoi implica. - em 

aíirma.r multo cla.rafu'énte patá. ôs. 
catoUcos, qi.e não tei.ham ilusõe:1 

~- sobre ·os pteP.&sít'os cóinüni~tal!. 

Seja como tor,. esta preferencia é 
patente, é .. legitima, e os catolicos :_ 
não se devem envergonhar dela. 
Antes, ela parece multo ~ud'ciosa. · 

· Mas, entre 6 ressentimento· con
i:'r'O: ·_;sses . vot1t!cos (i' u111a 1ncbm
imt1bIÍ!dacie · •contrâ a. Igréjll; ·)ia. 
uma imensa dlstanct.a. 

...iamento cotllplt:to, isto f, para· o 
iluDlunwmo. . -• . l' . Seria oonventente que o ar. 'Luiz 

Carlos Preatea imitasao esti. fran• _ _, Tudo isto posto, ·não pod<c'.:mos dar 
o menor crec1lto â noticia de que 
monarquista& italiaAos teriam aci-e-

Afinal, é preciso X'El(!onhecer qué 
a ~ não 6 o ar. De <âaapm. . 

Ho século da criança 
JULIA. DE FREI:.r4A 
GUIMAaàES ALVlilS 

Nunca houve, como hoje, inte
resse . tão estrepitoso 111,la criança,. 
ObJeto . da.s atenções cient.if.cas. po. 
litica-5, edUQa.Ciona.l.s, tudo se 
procura fazer a fim de fortalece-la, 
ampara-la, instrui- la., nela se -re. 
conhecendo, como é evidente, a ee. 
perança do futuro, o homem de 
amanhã. 

Verif:cando-se o reb.>liço. feito em 
seu redor, a. alardeada. dedicação de 
qUe é alvo em nOSsos dias · já se 
tem afirma.do que nos en~nt::a.mas 
no secUlo da. criança. Infelizmente_ 
poremí ta.1 a.firmaçã.o parece en• 
cerrar uma bem amarga ironlà ••• 
- Não será, oom efeito, ironia, cba. 
mar-se de «seculo da. crian<'a" a 
ép0ea em que avulta o numere dll.1 · 
mãee desnatura.das, que ªº"' p10-
pr:os filhw negum o cli&clto u'1l 
nascer? 

Atravessamos a pior oa.s é'rlses. a. 
ma.is desastrada. e vergonhosa de 
quanta.e possam existir: - a crise 
de mães! E' sobretudo nas altas 
esferas da. sociedade, onde as mu. 
lheres sã.o tão gráelo~d.9, perfu.., 
madas e elegantes, que se tornou· 
assustador o numero desses mOJlS. 
tros repelentes, que ror d~'lgraça 
tambem existem nas div~l"ISQS elas. 
ses sociais: - as mães que ·flS!iaasi• 
nam oe seus filhos. 'l'a.nto Isso é 
Verdade que, ainda a.go..-a., p.romo« 
veu.se em nossa cidar.1~, uma. ei:im· 

pa.nha. contra. tal crime. O prob.leuia. 
e grave; e diga-se: - é .iamenta.-
ve1 que exista .•• 

Procurando combater .lhe uma da.s 
causas, que é a. ignorancla., foi 
ele encarado, na. referida. illllll})a• 

. nha, sob o ponto de Vi5:ta c-1eti:tlfi• 
co, juridico e social. Longe de des• 
merecer a. boa. intenção dus que 
a. promoveram. ou de negar a. ne. ., 
cessidade de combater-se. energica.. .. 
mente, esse ca.ncer social; recvn_he. 
cemos, tristemente, que a. 1n1ciàt1-· 
"ª teve ra.zões de sobra para ser 
J>OSta em execução. 

· Entretanto, ninguem o ignora: to~ 
'1a queetão SOcial, no fundo, . é uma 
<;uestão economica; toda questão 
economica é em si qul!'3táo moral; 
e toda questão moral não po.e!la 
éle uma questão religtí'Sa. ora. sa. 
be-se ·perfeitam€nte, mesmo nada 
conhecéndo de Medicina, que um 
mal, para ser curado, deve ser ex
tirpado pela raiZ. A boa terapeutL 
cá não conmste em fazt'r desapare
cer ~ slntomas, e sim em e:ttin
guir.nies a causa. Do rontrarlo não 
haverá cura, mas 2 parenci:l de 
cura. Portanto, · não ~erá ap,m8l! 
mostrando á mulher os periao,; que 
correm sua saude e :,ua vida co~ 
as irúra<.:ões â maternidade. nm 

(Continua na 7.a pag.)_ 

DR. DURVAL PRADO 
. ~ICO OCULISTA 

Rua Senador Paulo Egidio,. 11 
• 1.• anel. • Salas Sl2 • 13 - 1~ 
<Esq. da Kua José Bonifácic». 
Cons.: 14.30 às 17.30 tioras 

Tel.: Z-'1313 -------------·· 
A última fase 
d a questão· 
(Conclusão da. 1lltima. pâ.gina) 

curará doravante evita·la. Assim 
no congresso de Berlim, aberto en:i 
13 de julho de 1878, embora deven
do-se trat ardas controvérsias su• 
citadas pela guerrn russo-turca 
e:.ccluiu·se preliminarmente. a ques
tão dos Santos Lugares. E no. ar
tigo 62 do tratado final estabeleceu 
se o statu quo dos Santuari!os (82) 0 

o "statu quo" dos santos ~u
gares foi um ve1'dadeiro e:,cpe~1en• 
te diplomat:co para não ~ inte-

ressarº pela quéstão. Is.so .. 11:ã_o 
se:rviu para :.atvaguardar os· -t11rei~ 
tos das latinos e proteger os reli~ 
giosos franciscanos, mas SÚli pat-a 
d ramão livre aos tur~s otomanos 
e ao cris-tãôs dissidentes. De iat<>. 

· laem de varias violações de direi
tó que H cometeram cOtl.trá os ta
tin_os naqueles anos, em 1873 a ba• 
silica de Bele,n e a 4 de Il(>yembro 
de 1901 a pra~a do S. Sepulcr-(i ÍO"' 
ràfil banhados mais uina vez dô 
sangue franciscanio {83). 

O secu1o pMSedente ge encerrava 
e o nosso seé'Ulo se abria Cóltl uma 
pagina de sangue: sangue i.Ilocentt 
vertid'O pllra reafirmar os direitós 

da catolicidade sobre oe Sa.nwt 
Lugares. 

DR. DURVAL ·oo· -u. 
-VRAMENTO PRÂDO ~',: ·. . . " . ._ :.-· .. ·, .· 
CUnica de mo.lésitM • deis- oUlée 
- Cil'Urglà . OC'Ulti. ..;., 0orià.; .. , 

. A•t. lpituga. SlS (li.O imdatJ ;:~: 
~ Te!.: 4-458: - Rei. ·A-.. , 

Anaélkla H08 - T91.a MZIJ. 
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Grande. campanha em favor 
das vocações sacerdotaes 

"~$ 

JOIAS Clt~ nd:~::o, e~ubiºA;8~~t:ODERNA.5 
Grande 

ESCOLHA -E~ OBJETOS PARA PRiSENTES 
1

. ::nJ 
. vari:ufade . em RELõGIOS. .. dai . meJhqre3. ni1r~, suiças 
GRANDE 

Se:i:icio IIOl!So ~or prob;~a reli 
~oso, o. recrutament;o de muitas e 
í,ervp.rosa,s VQCaç~ r.lµ'eerdotaes. a 
}!'~dwa.çãp ~s ~r<.,>gações !!4,a~ 
~s ~ Síi,o :rªuiõ. resolv~u ~ 
PW,i~ ~ 4o.ra,, iµiç~r · ~ larga 
qmpa,tt4a ne~ta dµ,eção. -

Q :R,ev11w Sr• Pe. Paul-O B/Ul.
~Yi, figura de relevo no mo;unen 
t.E> Zl:l.;µ'!a.\lc:i na.cio:µ!, já. fqi d1retor 
~ f'e~a.c~ Ma:ri~ do Rio de 
Ji!lll!WO.. e <ia Ç9p.federação Naeio,, 
~ das Ç. Ç. M. M. foi nomeado 
p,<;;q, }µnÍJle.qtissimo Sr. Cardeal 
~~Q,ispo para e11i carater pro~is'o 
~ oriep,ª1' a 1-, ,,,o. 

Este JµQvÍme.ntu ,~ vem realiza:1 
~ ~P o ÍlllpUlso d; S. Revma. 

}íojç mais 4 Qq~~ I!iwc~ 1;0,µa-
~e p1·eµit:ante o r(!crut;<l,mwto sa

Clá?rdota.l -A população cresce· deste
miciamente, o Uero nã·o aumenta. 
li.i1,1ltipliqm-i.~ as m~titu1çéjes ~i 
íe;re:ites, <l:téi~ e má.s. Nao há Sa
ç~d,Qtcs ~4iicientes. Não os· há. 
l?-~? p;-11.:::;1cher ~~ l-«ir0.;.c!ias já .,
:,.:.:1~~ent~$ q~ nqvâ:.;,r l\~o -Q!, ha p;~f4 
aj}l'!r çoiégi!)S, oria~i,tOs, ClfCUÍOS 
~rar10s. l.~ão os há. para a devida 
d~tesª' ·.da Re.1g1ão e eia me,ma ci
viliHção. nõ1, u:nprensa, no radio, 
DQ pµlpito. :Não os há sobretudo 
parq a;; almas que c:idinham e se 
pen:lem n.o só oest., vida, mas Jla 
c~~:çn~<\de ! ..• 

. ~~ campanha de oração· e de 
a,;ao 1naa1avel. No' seio da Fcdcra
çã,9, _r~a.:; Çongregaçqes, nos lares. E' 
1Prec1s0 relembrar á familia catolica 
a grand~za do Sacerdocio. Mostrar 
il,e a' sua sublim de1gn1dade. !:!.sela 
3:ecer os jovens sobre a excelencia 
oa . mjssà'Q <lo Padre. Preparar o 
~;,íe:ite para o desabrichar da Vo 
C;!.Çào. Ajµdar os meços a descobri
rem o chamado divino. Amparar 0s 
escolhidos para ,ercm <laceis e iie.s 
cao s~u ic:!eal. Numa palavra, é prc
c?o interessar os catolic0s na gran 
d __ eobra da ri:dcnção, il11ciada ·por 
:N. S. Jesus Cristo e co,.tinuada 
!!)elos Sacerd'otes. 

A Ca.mpanha das Vocações Sa
ie~dot.,1s, que iniciou a Federação 
adiantara a so,ução <lo problema. 
Abe:1çoado pelo Exmo. Revmo. \'i
gario ~era!, Mons. Monteiro, na 
ausenc1a do Sr, Cardeal, aprovado 
pel~ Revmo. Çonego Luiz Gonzaga, 
.Assistente da A. C. e contando co1n 

. a · ori~nta~ii,o <lo Revmo. Conego 
;f:'!-ves10, diretor da obra das V oca
ço_est o movunc:ito. Compreende 
tres fras~~ : a de arrcgimcut.ação e 
wgançza1ao; a Semana das Voca
'?es (de 9 « 15 de Junhv) e a ses· 
sao . solene no Mu:1oicipal sob a 
presidcncia \.o Ex. Sr, Cardeal Al-
i:c~ispo. · 

Arrcgiment.rç~c e JrB'aniz·lçt o 
fez_-se em, reuniões de prcsicJ,;:itcs 
e instrutores convocadóo com a 
h:nção dos Revmos. Dirct.vrcs cm 
diversas zonas da cidade. Esses 
itepresent,utcs . par,1c1parão aos 
Re~os · Diretores o plano de or· 
-san1çã0' da Seman.a das Vocações. 

!,'oram os se;;uintcs a data e o 
loc~ das reuniões e as Congrega• 
tões_ convoeadas: 

20 de Maio, na ~de da Feõera
,&o: Acaqemia Mariana, Sã.o Den
lo (2), Curato da Sé Esc Cacta
:no de Camp9s, Gin.,d~ Car1~0 Gin · 
d() Estado, Glice~i~ ·. Sta. rn'..eni; 
mo. AntÓuio, s. F~an~Ísco " sã.C: 
Gonçalo (2). · ' 

2115, na Matriz do Pari: Nossa 
S(lnhora . .Auxili~dora (2), Sto. An
tonio (2), S. Cristovão e São Sebas
tião. 

2215, Dll- Matriz de Sta. Cecilia: 
Casa.. Pia, Coragão de Maria, Liceu 
RJo Branco, Santa Casa Santa Ce
·'Cilia (3), ~nta Tereslnha (2), A
_ru,.ll, ~rl!-r,ca (i), S. Geraldo, l:>ão 
l>,;iminíl'os, Vil4 Pomp(lia. 

is1s, no Li~eu s. Coração de Jc
su11. Barra. Jl'U!lda, l3airro <lo Li· 
mã,9, Casa Verde (2), Coração de 
Jesus (4), Santo Eduardo. 

2415, no Colegio S. Luiz: Bela 
,Vi11ta, Colégio S, Luiz ( 4), Aquero
p,ita (3), S. Franciso de Jerônimo 
Consolação, Calvá1•io ( ~), Pinhel: 
roa (2), Sumaré (2). 

2516, na Matriz do .. Braz: Braz, 
Cristo Rei, Siio Paulo, S. João Ba
tist11,, São Vito, São José do Belem, 
:Vila. Ma.ria, Agua Raza, Quarta 
Parada, Santa Rita,· _Alto da Moõ
ca, :Moõea, S. Rafael, Vila Pruden
te, Vila Zelina, Guaiauna, Penha 
(3), Vila Esper~ça, Vi!a Galjfor
nia. 

·~IS/5, na Ma~ dl,!. L!!-PI!- (âs 16 
hs.): Fregueijj11, <'.}9 Q' .(;?), Ca!ei

, r.cs; 4a:pa:, -f>,qrq~ ,Ff~/tq(:Ja,, _ Vf/~ 
Pereir;i. Barreto, Vila Anastâeio. 
Vila. lpojuca, Taip11:5

1 
,!gque,rf. 

: 1 4e Junho, na M!!-trlz qe S. Jo
$ set'j,, Ipiranga; .. Camllu.cl, lPirang« 
t.~), ~tQ ~ ~- l;lú 

Francisco Xavier, Moinho Velho, 
Varzea do lpiranga, Vila D. Pe
dro I, Vila Monumento. 

Jl6, na Mattjrci de !;!to. Anclré: CASA BEN-TO·. LOEB 
Ribeirâ!:, :rtr~s. s. ~ernar<lo (2), ~
André (li), ~- ~etl!-nQ. 

316, na Matri?: de fnél.!anopol!s: 

\ RUA 15 !f.º 331 
Iblrapuera, lndianópo!is (2l, Vilti
Clementlno, VI!!!- Ollmpi.a, 

...... . . . . 

• 

HA ) GERACOES .. -..... ., 
•••• 

4\6, 11a Matriz <$a Im<1,ctJhl4!!
Concelção; lmiJ,cula.d!!, Conceição 
(~), Itaim, .Jardini América (2), S, 
Gabriel, Vila Nov<l, Cqnçeição, :::,.;, 
Sra. do Eraisil. 

616, no Arquidiocesano: Aclima
ção, Sto. Agostinho, InstltqtQ P. 
Ana Rosa, Santa Generosa, 1;3<!,ntl!, 
Cruz, Carmo (2), Arquidiocesano, 
Liceu ~'ranco-Braslleiro, SiJ,ude ( 2 ), 
Lins de Vasconcelos, Santo Inácio, 
S . .Judas, Bosque. 

o comunismo· :em Santos 

6\6, 11a t.-i;i.triz qe Sant' Ana: A!
to, J ai,;anã, GtJaru!nos, Para.da. ~n
gle*, Tremembé, '];'qcuruvt, Santa 
Terc!',nha,, S:i,nt' Ana ( 2), Vila 
1\í~zze1, S. I't;uro, \'ila Guilherme 
( 2). 

As Congregações mais afasta
das, da Central, Sorocabana ou S. 
Paulo Railway, não tedl.o 1·eun!ão 
especial, poçlendo assistir se fôr 
possível a qualquer um dos grupos 
acima. 

T~ho verificado que m.:iis ou 
menos em toda a p,1,rte se í'l~u 
demasiadll, lnrnortaneia aq resulta
<10 das eleições de 2 de dezembro 
na prospera cidade de $antos. 01•• 
gu!ho de São Paulo e de todo o 
Brasil. Santns recebeu logo o epi· 
teto de Stalingrado bl'a51leir;i. 
(Yeddog1·ado a chamam os eomu
nistas) ·e muitos julgam que o 
grande porto já é uma dependen
cia da Russia sovietica. Os bl'iosos 
santistas são olhados com certa 
desconfiança pelos bons brasíleiros 
que os julgam capll,zes d~ form,tr 
amanhã sob as orqens ae Prestes 

Projeta-se uma intensa _campa-
nha de orações e comunhões, dis· 
tribuição em massa de boletins, 
sessões nas sedes, campanhas pelo 
jornal, rádio e cinema. Em dias al-

(Conclue na 6. 0 pâ.glna) 

Para 
Jardim 

q~e 
da 

para combater o Brasil. 
Nada menos exato que is!'o. S~n· 

tos é ainda e ha de ser sempre o 
q11e foi nos scculos pii,;isados: ci
dade tipicamente brasileira, patrio
ta ·e· inimiga irredutiv~I çJe· credos 

serve o 
Infância ? 

Adalgiza Giordano 
(professora especializa.da cm Educação Pré-Primll,i-ia) 

A esta pergunta, três tipos ~e respostas, pelo menos, poderiam 
ser dadas: . 

a) para afastar um pou~o os pequeninos \rriquietos dos se1,1s 
lares, ou dar ás pobres mães, sobrecarregaúas de trabalho, alg~m 
sossego, durante uma parte do dia; . 

b) para iniçiar os noveis escolares, na aprendizagem das letras; 
dar-lhes alguma instrução, facilitando-lhes o trabalho no curso 
primaria; 

c> para "educar as crianças". 
Completamente erronco é o primeiro conçe}to de' Jardim ca 

Infancla. Reduz a professora :i condição de pagem ou vigilante. 
o Jardim é um lugar onde a criança-brinca. sem, contudo, fazer as 
travessuras que um olhar superior puder impedir. 

Falso, tambem, o segundo conceito: iniciar, prematuramente, as 
crianças na aprendizagem que deve ser feita no cursu primario, é 
por em jogo, na época oportuna, o gosto pelo estu,do. 

o grande Mozart, obrigado a exercitar-se no piano; para exibi
ções precoces, quan(o os brinquedos o atraiam,, irritava-se. Se não 
fora um genio, teria, com porror, é'!.Pandonádo a arte qu& o imor· 
talizou. · , 

A criança, antes dos sete anos, de orc!inario, não tem a maturi
dade necessuria para a leitura, a esorita e o <!alculo - técnicas fun
damentais -do curso primario., , 

Logo, tal. aprendizagefÍl, no Jardim da Infancia, l9nge de faci
litar o trabalho do c·urso primario só poderia pJ.'.ejudicar a ativiC:àde 
ulterior, pois a criança, realizando certas tarefas àntes do tempo, 
o faz com uma despesa forçada de energia. Não raro; perde -o gos
to pelo estudo. Apenas· no 3.0 grau, admite-se uma 'preparação 
proxima ao curso primario, · · Tal iniciação, po_rem, deverá ser feita 
exclusivamente por meio de jogos educativos. 

Eliminados os dois primeiros conceitos, resta-nos ac'mitir ,o ul
timo, como verdadeiro. Muito se tem trabalhaqo contra a instru
ção sem a educação. Infelizmente, porem, os nossos professores 
fazem ainda. do instruir sua preo~upação maxjma. \Se isto é con
denav.el no campo da escola primaria, constitui, com muito maior 
razão,, um gravo erro, no Jardim da Infan1:ia. 

No curso elementar, o professor tem os. olJ.os fixos num progra· 
ma. Julga sempre, que o seu valor _será apreciado através do cum
primento dos itens dessa tabela t)3' materias e, sobretlldo, da assimi.;. 
lação dll,s noções pelos al\J,nos, opjetivaé~ nas provas de oxame. 
Assim, facilmente, sacrifica a ed\lcação. em beiwficio da instru,çã.o. 
E educação é tarefa lenta. Exige. ti"abalh9 paciente de 101~gos me
ses, sem que sejam colhidos, imediatamente, os frutos. A instrn
ção se consegue mais depressa. Oom facilidade uma criança apren· 
de que 2 mais 2 são 4, ou que o Brasil foi descoberto por Pedro 
Alvares Cabral. Mas. a formação cJo caratn, a educação da von.· 
tade, a aquisição de bons habitos - tudo isso requer esforço. tra
balho. tempo e, principalmente, paciencia. Esta, sobretudo. falta 
aos pais e aos mestres. Falta-lhes tambcm, talvez, o eonhecimento 
claro dê'!. psicologia da criança. · 

tJma escola que educa não é considerada pelo povo como a me-
lhor escola. · . · 

: DecrÓly sofreu tal acusação: de su,a escola as cr\anças saiam 
sem ler nem escrever ... 

Igual condenaçã,o foi lançaca ~- Casa dos Pequeninos, fundada 
em Genebra por Claraparéde. \ ' 

Na ~erdade. porem, a escola pré-primaria. o ,Jardim çia In!ap
cl1;1,, vis~'. ~()1:)retudo. 1;1, e€iucaçãq da criança. 

· Poàenws ªfinn.~r t'HHl, a finii.lidade do Jardim da Infancia sç re
slJm~ ~m preparar a çrlança para a viq.a. pela propri::i. vic"a. descn
VCc\lVel'!clQ l'!Ella ~ tniGJat!va e cooper1;1,çâo tão nece:si,ariar- para o e~ito 
na @cfeqa,c(e. Tal c;i'e,senvolvime1:1tq tl;lda~ta. se ha de fazer. harp'lc,, 
nicamente, sem os exageros que levam 110$ \lnilaterallsrno;s pre,judl-

, -:i,ais. Nem o e~eesso de coopera,ção o qye poderia ªnu,Iar f per . .so
_;jalidade, n_ern formaçã.Q, dtm.trp de um, h:idividualismo- (0€ntJ9, qlJe 
"desse á criaµça a convJccão de utnll .indep~ngencia ~Psoluta, i 

~ ' · , •C:onclue na "-',. 1lA.dna.l ·,. 

' -
Pe. Arlindo · Vieira, s. J. 

e:icotiegs que VÍ~l'\l ~ ge~\nteg,a,ç~o 
dl!- tt;i.c!,;>!1alid4cje e 11el\l t1·epiqaJl1 
em decla.rll.r pela \?.oc.a de s.cu cl;lefc 
que setJ.§1 sequaze.§ e:;;~ãq di!!postos 
a emµµ 11 ha.F lil'\11ª-!! pll,ra. a,p,m1haliJ,r 
o Brasil 1c1e(n,, ~Q!!t.ai e 4ei~ncl,e1' os 
interes,.~s gQ í1riperi~lí~mq :iiQ\"ie· 
ticú. 

o ~ve 4e S,,mt.o!! s~ <!hHing;µe 
pelo seµ an\,;>r a.o trªl,)a\tiq, p.elo 
seu espirlt<'- fl!Jalgo e aeqlhe~or, 
'J)ela !!Ull 1il'eneros,id11,liEr a. t\lda pFq·
v;1, pelqs, !!ells 11~nt\mentQs ~ro{lln· 
damente cri;;t<\OSf. l:>s q4e julga.m 
os pau\ist;w. friQ!! e- lf\<Hfe1·~n-tes, 
pouco soc)il,veiii e. de tQQQ 1!\!§01·
vidos pe\ÍH1 ~reoc\!J>lJ.Ç~(!s q11. vida 
ma.teria!, (leverlii,µt per-se em çqn· 
tacto com Q pQvo de ·'ªªJ1tQs, p.i.ra 
desfazer esses· J>Nco11cej,to.s, 

A CQnvÍte , qc; Centrq ,f'redevico 
Ozanan, 1~ e§tiv~ 'a fil}Í. :4~ fazei· 
tn'!s cqnferencfos sqbre o· candente 
problema social. 

A primeira conferencia sql:lre "A 
Igreja e a questão· operaria~ rea
lizou-se tio' Coliseu, o maior teatro 
da cidade, -onde se apinhavam três 
mil pessoas de toqas as classes 10-

ci!!-iis: autoridl'lde13 , c;iv!s, militares, 
rel!~iosas, ;,.!~()S Nnciom1rios, co
me1·ciante§, industriajl! e llu!lli¾de:; 
opera.rios. 

Av-isaram-me que 11'!, estaval1'l 
tRmbem os proceres do partido co
munista !<>cal e q11e, sendQ ~im, 
eu devia estar nrepa1·ado p,tra nu
vir QUa+!o11er aparte. 

Mas foi tal a víbra,çãq do audi
torio. tantos e tão. freqµel'!tes r>s 
prolongac1oB apla.usQS, que-OB· repre 0 

sentantes do governo russo não on
sarll.m proferir uma palavra. 

A reação dos ouvintes teria sido 
!m~éHata e ,·lgorosa. Foi \rradiada 
a conferencia. 

Nas confe!t&ril].s do cen.tro como , 
nqs botequ!ns e bairros popl!Yares. 
juntar<lm-se centenas ele curinsos 
pará ouvir a clara e seren;'!, e,1;po
!Si~ão da verda~eira d,,utrin11 · da 
Igreja nQ tQc,rnte 'ãs relaçõe·s 81'1.re 
o Cii,l>ital e o lrab.ªltio,;' 

M:a,s. 0(j,irã o leitor, comQ' $!! pode 
COn~JÍtar ess~ entusja!!1'}Q ÇOID l)S 

~1,_ó:oo,_v~}<;i~ .. ale!1ni%4Pf~p1, Santos 

~~l~ai~~iid,àt~', . Jf:,f.~J'~fi,;\ornu, 

' 'F'oi·'·uma- ,per,guri,ta"Ef.ue,.'~u- tam
-~em fiz-, a .. ·nHJiW~ '1Sll-l1tl$ta!!,· ftei;
pon<!eq!'!'\~I"f¼-~.;.,-.f~l~~1fll.mente Q\!e 
esses .votos riã.ô se pode!TI CO!TIPª~ 
~.i.r 

0

cón1' <i11: '~iHé',e it·ôve mn Q~t1-
40; nelo11 dois ®ndigatos cl~mocra-
tiaos ;', . r·~ ~ • . - . . ,;v~ 

Foram o,§., ppé_i:.i;r,1911 ··. tia ,~\lia<le 
vitiin;n qe ~1rmi lnt~nsa e ardi10s;1 
p1·ovaga~<la, a. que, l>e entregl!J'am 
de corpo e alma GB '{nentçires <!o 
partidQ .. Invadiam as --dociui, qi1'1-
giam-se fJ.Os op'rr~rios em geral e. 
à: caaa um . em: .i>arUc\!lar. caiu
niiÍ n·ü.Q .. ,mentin4Q, nrçnullte11do·lhel> 
muqdQJ!l -~ fUUÀOS. A,!l.SegµrªV/l,lcll 
;i.ps pol)rei; Cl!!l!va<!qres Q\!C ª'lUele 
imenso patrimonio do c,}PitalismQ 
expforªdoF Pll-S'sarla : 4, mães d,os 
trabal!ladQres. 

Percorreram a perjteria ela cidat 
de pro:nioverido- .. ,comicios, distrh 
buindQ pre~ente!l : ª" çrill-1,ças PQ• 
bres ' pron~etendo . aQs pais de ta, 
znill~ "~ · ap,u·tament~s de luxo <!a 
·J>1·4 i,t .. d.\l' úonzaij;i. !cl coisas :,eme· 
Jhantes. 

Disserilm-1ne '"que nos comicloa 
se viant em geral caraii Pª-t!\?ulare1l 
de e~tràngejre>~ tnde§'eJavels; jud,eus 
rÚsscis, h~rigaros; J!0)0?\0!óeS - ~ ~Q• 

bretudo espannols q1111, no ~9vernQ 
de Az11na · ~ de \;,argo Cab11,llerQ 
teri.am engross4q.o as fUe\rl!,a da. 
hord1t ~ngq.Jnar\<1, q1Je !:)e 'f)Ô. a, 

G11eiffla-r !ireja.~, .:i tl~~l'ç!!peltªr 2'ª 
(~ll~l!ia.~ e 'ª J'li:H!!'r SIJÇ<!fflúl8!! I! 
in<lE-f!'!sa..s l/t.S1igiQS\l-S, 

pqnrij. ~ejf!, fe!t11,, ,erern. ·ª T.nl!ir 
tos esra.!'ihoj,;; Eje !9!!,nto11 ,!lll/0, :p~I"'" 
sev~ :o,õp~e .. ·: se1:1tjmintos .. re. 1'1","'~
u·arn ;-tUS-491, fil\1c;is ~a, ~sp~AP.i l 
Ç,l'W.. ·, . 

, . ' 

Explorou por eenseguinte o CO• 

m~11lsn10 a 1i1!seriê <!~- nt~itos o~e
rarios e os maus instintos de -
tr>1,n.;-eiros que esperam tirar pro· 
vei~o ela CO!DPleta !!Ul:lVE)~O da 
imtem. 

A,, {a111ilias tr-aliici9n_als cl,e San 
tr;,; cq[ite111pla.ram horroriz.adai, :i 

!)\>ri!, ·11tifast11: .:..li rea_Uza4i!, peloa 
li'Cni p~_us Qlle se se1·vem de to_doe 
os nwicÍs, aind,1,. dos mais !nfam('s, 
par<1, ª'~i.Ça.r, li!- 11,Ha de classes e se· 
E!l!ú!' Q ç,perariadQ incaµto. 

A \ütihia conferencia, reali'l.a'.4a 
no sa.:Üt& da Sociedade H,.µmanita.· 
ri<!,, ~-tl'li,'iu, comoas dua_s preceden• 
tcs, uma multidão de pel{lloas d1 
to~~{~:l can{ii.<ia.s sociais. · . 

, q '>:~\:'o S':1,1~1? e sull!, c;Iependen· 
cias e~~ayam litt;!·q.Ime1~te repletos. 

Falei sobI'.e a Igreja e os E.staàot 
totaÜtá'lios: · · · · · 

·· 11·;iffi-'~i · como a Igreja, a rMior 
inimigl!, do nazismo, como o con
fessam "os' propri<,s corifeus do $111· 
tema_ 1íi'biferino, é tambcm a maior 
inimigà' .. d'b COnt'ltnistno; 1"-tsceTal• 
mente 'Í::nÚ-cristão e desh ttma.no. 

. }<'alei "jj'of mais de uma hora ll,O 

numerosq'''auclitorio e a milhares 
dll pessp,~ qtJe na praça prinçipal 
da cidade' na.s rua,s .. djace1itc,i, e 
n~s b~lird~ · ~- corrulrl~1ia~ J~ni• 
d o radio • ''~ 

I11terrórrtpiam,me a caga mo~ 
mento côi'n' retumbantes aplausos. 
No filll!l da conferencia, a estes se 
uniraJn grit9s de protesto cont,·a 
os tr'l4d,qres da patria. 

Coiµ eCdto, p.:i~i vc;úa á :i.ssis• 
t~ncià para frr urna· noticia veicu, 
!ada+ uaq·uele dia por toda a hn• 
p1'.ensa do país, uma pagina negTa, 
infiili4ment~ rçpugnante. 

E~·a a declaração de Prestes qu~ 
pruvocou a revolta de todos 0<11 

br:1$Üeiros qµe ainda nà.o perdera1,1 
o senso moral e nent se deixaram 
entorpecer pelo virus bolchev!i:;t_a. 

Lida a confis1,iio do l!Sen.te d~ 
Stalin, fiz as seg4jnt~s 9bserva~õoi 
que f.oran.i entrecortadas pc>lo~ 
aplausos e gritos do a.:udítorio: ''~<>
.nhores isto disrtensa comentarius 
Acham~-nos, _dümte de um caso de 
policia, ,!\s fo,ç~:S armadas do pais, 
.i,qµi 'tão \>e111 represe!ltadas; os ,·a· 
loroi;Qs, sold~doi; çltl, FEB, dentt·e os 
quais l1ªvil!, 79 i;antistas que com
bateFam com ar-d,or e tornar.i:m 
~obertos de gloria ao seio c1e sµa,s 
fan1Í1!4S, as dedic::i,das,,m-ãea b1;a,tj~ 
leira,$ ··que com·;,t.i,nta,,,gene,1,w,Ji'kkdE 
ofe1·cciiram· seu.s · fi!110s ,para: -,i, q.~
!e;_a ela patria; o cl_ero, . o. ,w:vó.; ps 
operarlos que não se dei~a1·am en1, 
bair pelas promessas me11tirosµ1: 
dos semeadores de cizania, em su· 
ma, wdo,s os P,ra,,i\leiros dignos ,de 
tal .nome Jevip'itâm ·a voz parl!c,fa• 
zer ou~tr o má.is ve~mei:_~ e .lp~ 
dignado protesto cqntr-a tao 1\jon$· 
trUOSl!, vilatjla. : ... , . . 

PrÔ'claI'riemos 'âltafl'lente, J.le ;J;pda 
a alma e de ;,t.odo -o,·cot.ição, que 
j·arr~~i~ have1uos de,:,~punha1, ar• 
ma!!· µara· çQmb.'!~~ çj· :iios;,o Bra~il 
querido! 

As palavras dQ secretario de um 
ditaqor estran?eiro põem a qesco
bertQ togl!, ;i P\?rfldia que se anf· 
nha. no eor:,,<:íi,Q !191'! qve .renegaFam 
a, Peu:,i e á .Pa~. 

Em agosto ·do· ano· p~o, va.. 
rej~u a. policia a sede cenq-.iJ. ~q 
pa1·t{do çomlclnista de Santos, sita 
á ru;t dq Cçmercto. Encen4"0a lá, 
,1uatro ru,~s que ~~~vaiµ. 
pelos intereMes de f!Ul!, pa,tria. Já 
tinham oi; s.oldA,40,1!1 q.eixado ~.ue
le antro, q~,i:ndQ u~ q.eles cl!l!-m<!'ll 
a.. a.t\?rn;to· dQ of.,içial, que eoman-
411,~~ a· tropa, Pm -qm fl!.to ._., 
tl!,nte ~!l?~m~Y9' 

No sajio J!-li~~j~aj --~ ~," 
te~dq '} .)!!,a,4el~a :r~ Wo~ 
todqê 1i, ~iip~~!f!}Ç<} ~~ ~~- • o 
!1"Jt'>i·~ 9úgiit! p§qe VtHifl~ -~ <lfl 

Pr!'.'PfiP!" g11'!i!! o, ·g~ ~~ ~
p.i,ss,úª' 41?1ipçrc.~~ié!\c>. ~4~4? 

.(~._._. as MI!. 

/ 



1 l E G J O N A R I O São Paulo, 16 de Junho éle 194' --=-------------------------- -------------------- . --
Vida agitada dos Missio- As Conferências Coletivas ~o Episcopa~o Alemão 
n á ri os d a A m azo n~ i a 

Pe. Carlos Borromeu, C. PP. S. 
E' incrivel a realidade crua. dos 

trabalhoo e privação dos nossos 
Missionarios. 

ãmda ha gente que ataque os 
pione·ros da Fé e da civilizaqão pro 
curando negar o bem que prestam 
11.0S nossos. selvicolas. 

Contam-se Por centenas ae esco
!as que construiram Os Missiona. 
rios. 

São centenas · de "Postos Me
d'.CP-~" que organizaram os Missio
narioe. 

São . milhares de crianças que se 
cri"'ram nas escolas missionarias. 

Seguem-se algumas notas do 
"'Diario" de um Missionario do 
AmazonM. 

7-ô.945 - "Padre. jã me confes· 
sei. .. " Lá nas margens do Rio A~
cara.11 fut chamado para um a.goro. 

um doente ou agonizante.,Não jan.. 
tei na canoa. Empreguei com os 
cabocloo as ultimas energias e tor• 
cas. Graças a Deus. Alcançamos 
á margem. As marés valentes re
clamaram. Mas · vencemos a prt.. 
melra etapa da batalha em proi de 
uma alma imortal. Entra..'Ilos na 
casa, de est'.lo colonial. A mãe do 
doente reclamou que o filho não 
está tão doente. ainda não estã. 
em agonia. "Não acho bom assus
tar o doente. O doente passa me
lhor ... ., E tanta e · tanta eloquen. 
eia para afastar o Sacerdote. Fi
nalmente consegui ver o doente, ca
marada conhecido. Antigo rema.. 
dor em muitas viagen'!, e agora 
vitimado. 

7 de Janeiro de 194ô - Rero a 
Santa Missa na linda capelinha de 

Pe. Carlos Borromeu, C. PP. S. 

!itmte. Entrando e.m uma mm d(! 
sc-,rln~eiro !)edi por causa do res
peito ao sigilo sacramental da con
fi.s~.ão que os pres13ntes deb,·1ssr-m a 
pcbre morR,-lia nór um insta,nte. 
If'to fot demais. Mais ou menos 
artnze pessoas se Ievant;!lrnm. in. su tando a dignidade do sacerdote, 
crcla.rando aue o doent,; era 1,ro
teftante e que só ssp ~ra va a Jesus 
que o levaria para a terra d 'Ele. 
RepUquei aue fui convidado e pe
cH ,,xplkar;áo. NRda de descn!pa. 
Bla!'fem.ia" e blasfem'as choveram 
f'm ritmo com as chuvas do Pará. 
"padre_ já me confessei a uma mu
lher . . . Não confesso · mais ao pa
dre ... " 

Como Sacerdotes s<>mos :Infeliz· 
mentf' muitas vezes crucificadr,s_ e 
perseguidos n~as horas decisivas 
pelas almas imortal_,;. T:nha de 
lar:tar . . Só pedi silenciosame~te 
a graça da conversão do fanabco 
na a.i?onla com o auxilio de São 
José , No dh sC1?Uinte fui procur;-do 
pelo filho do agonizante. chornn<lo 
8 ped'ndo que atende,;se a eonfls. 
são do oai. Fui logo atender ~ 
!lcomnanhei a alma consolada até 
~s oortas da Ptemidade. O doente 
tinha conf~sado a Jesus ertsto em 
~eu l"<>cerdote. 

8-6-945 - A' noite pa.ssada via. 
Jamos no Rio Barcarena. :;a.indo âs 
11 horas da noite da Matriz. Noite 
clara. calma.,. subitamente acla. 
rou-se o céu, com fogos imensos, e 
em seguida caiu tudo numa escu
ridão completa. Estavamos na ca
n0a pequena. Não se enxel'gava 
mais a margem. A chuva apagou 
a lamparina e estragou Os fosforos. 
Seguiu-Se uma viagem medonha, 
lncrivel, até aportarmOs em um pau 
flutuante. que em;ava amarrado em 
um traplche de uma casa comer
cial na nha Trambloca. Foi a noe_ 
iia salvação. Foi a no·te mais ~cu
ra oue passei até hoje na canoa. 

9-l>.945 - Viajamos durante to
do , o dia até eonseguil'rnog a.lca.n
~r a· Vila de Santa Maria no oua. 
;rara-Assu', Mun- do Bujaru'. 

10-6.945 - Depois da Missa Do
minical atendi a Conf!A!áo d" um 
e,gonizante em uma. barra.ca po-
bre- São 

11.6-945 - M'sSS no altar de 
Eooventura de Muruxlt.ena, sttJo 
bem tratado no FUro de Goarapi
tan"'a Mun. de Acará. 

12;6-945 - Saímos da. viagem 
·com rumo a santo Antonio de Ara
parl. Paroquia de Baracrena. 

1~.6-!145 - Mi"Sa de santo An
tonio do santo· venerado pelos ca
booln~ e ,canoeiros. Admitüstrel dez 
J3pti7'"~º"· • 
· 14-6 945 _ M'!ssa em :Puçao. lu-

gar onde Dom Jaime de Barr~ ca
mara. Arcebispo do aPrâ Se. amc!en
tou- com fratura, !'!e um braço. 

15-6-945 - Seguim0g rumo ao 
?~ra11é.A!:.c;u' do Bom· _Intento, 
MUn. do .Bujaru'. A Cape,inha do 
Ba!!rado coração dó Jesus apre
eent!l -~e decentemente. 

Slõ €rebMt~o de Parldá 1m1 pre,a 
sença de quatro cabocloa. A' mar
gem da viagem assisti a dois ago~ ·. 
ni-r.antes. . 

8-12 de J!l.nefro de 1946 ~ Reti• · 
ro do ci,,,·o na Igreja de Santo Ale- · 
xand re ~m Belem do pará. na igre
ja missionaria dos secul.os idos. 
Pregador é o Revmo. Monsenhor 
Petrulha de santarem. 

E' um alivio especial para a M
ma do Sacerdote. ouvir a;, prega
c:ões de um outro 8a.cerd.ote, depois 
de tanto rempo de vida missiona
ria e evangelizadora. 

Gostei mu'to das explica~ões do 
Revmo. Senhor Prelado de S'lnta
rem. 

13-1-946 - Missa em Itacoão. Só 
houve oito Comunhões, por causa 
da orgia noturna. Não gostei ctoota. 
vez de Itacoão, voltei logo depois 
da Mhssa para Belem. 

14-1·946 - Atendi um agoniza.n
t.e na Ilha das Onças, um homem 
que ando~ toda a vida morta, por
que jama1" nasceu em cristo Nos
so Senhor. na graça de Nosso Se
nhor como ele mesmo disse. 

15-1-946 - Uma das co'sas mais 
tragicas da vida humana é o suici
dio ou digamos a mania de acabar 
com a vida. Meios e met.odos des.
ta arte infernal ha muitos. 

Assisti a um suic:da, causa da 
tragedia: urna tolice. 

E' um perigo a literatura que 1n. 
flltra um êspirito nefasto de sui~ 
cida na alma <los.· fracos. 

.. O Pato Selvagem". livro de 
lbsen não serve Por cau:<a do sul~ 
cida Hedwige. 

Stefan Zweig não é mestre da 
Vida com a sua literatura tão fas.. 
cinante, por. oue é ~icida. 

"Aa Seleções do Reader'~ D1. . 
gest". não ;. literatura proprla na
aa a. juventuõe estudantil. porque 
como me declarou um jovem oue 
aueria Sf' matar: "A morte é tão 
linda como li nas Sf'lE'<'ões ... " Um 
jovem sacer<fote. recem ord.-nado 
TE'Clamou 1'<>r ~u"'a da minha po. 
sfeão na cme,,t,ão das "Sele<;/!~". 
Tenho d., continuar n::i minha po
siçlio enntl'lt as "SeJe,-ões" que não 
om-respondem a realldaae eristã da 
vida.. 

O remedfo nreventlvo contra a 
manta de !'1.lfc'Aio é a graea divi
r,a, a atua,-fí'l d!l. graca a viela cris
tã e o :ombient~ esnirit.11al que 
c-orr,_.,n,,nde á vida verda.d~ira. 

16,-1-946 - Renascer em Jesus 
CrWo no Bati,,mo e na uratfoa da. 
Fé. rsto é a viõa ver,jad('ira. Ra 
l,omens oue naM.f'T!1 mortos, ficam 
mort-OS. nornue não ha. :-emedlo pa. 
ra d:,r vida ao morto. 

Ha hnmPns: nue 11asc<>m vlvos e 
ficam mo..f:n<: T>"l'"ll" nllT'l"'t renas
cem em Cristo J\T"""º Senhor. 

l"[a vivns nue vivem m/lrtOs<. 'T'Or~ 
<me ntrnr.a ekvar<>m a "'"'l ?lma a 
mn n1v-'l maig ll.lto e mais nicmo. 

1'7.1-94/l - Um,, r.r'an<'a. da pa· 
"!'{)(!t1b. de B:tr"""<''n't me ""U um 
d<'senho c1o C<'m'terlo, Des<'nhou 
pm_ !?f'itn inf,,ntil m:is com e,mr!'s
"liO e com t(lrlit" its notas esnP.cfals:. 
Eis a nb,..., rl 0 Um'l, 1'1'hr1C'l C{? de,: 
ano., rln in,in<'. µ",...,"°""'. (1('s•nta
mn,,, t,,,mh0 .,.,., !l.<: rp,,llrl,.n"'l d<i DO"""' 
alma. imorbtl com tNlas a.. SUl\-<: no 
t./:1.'.'; e<:n('ci"-'"'· ~.,rf<i. nm--trab.alho 
cn~.,,.. fl' .. valor etM'llo. · ~ , .· : . · 

Sua história e importância 
As confere~cias Episcopai,s são. 

na Igreja Catolica, uma instituição 
antiquíssima.. Em nossos dias 1tres
crcve O Direito CanôniicQ que os 
liispos duma Provinda eclesia&ti
ca se remiem ao menos de ci.nco em 
cnco ano; para junt:os deliberarein 
sobre assuntos reiigiosos. 

No fim de tais reuniões costu
mam os Bispos publicar uma car
ta pas,oral coletiva anunciando aos 
seus diocesanos as resoluções toma_ 

· das e ince::itivando-os a uma. vida 
catolica mais intensa. Leinbramos 
aê1ui as celebres conferencias epis
copais. realizadas no Brasil e cujas 
cartas pastorais marcaram épocas, 
a saber; a PastOral Coletiva do E
piscopado Nacional de 19 de Mar
ço de 1890, por ocasião da queda do 
lmperi oe da Proclamação da Re· 
publica; a Pastoral Coletiva de 3 
de Setembro de 1903, publicada em 
Aparecida, promulgando os cate
cisnros oficiais das. dioce~es do Bra 
sil; as impoú:lntes conferencias e
piscopais da Provklcia ec,e,,siásti
tica de São Paulo, sob a presiden
cia do saudOso Arcebispo D. José 
Gaspar de Afonscca e Silva e que 
se imor..alizaram pelas cele'.;.res 

pastorais coletivas sobre "A defe
sa da moral e da familia" (1940) 
"Alguns erros C'0ntra a: Fé ,e à Mo
ral" (1941), e "O jogo, a dignidade 
da famili,a e a defesa do Brasil" 
(1942) 

.- , . Se _ .mduvidà alguma, as eonfc
. ,rencius: coletivas do episcopado são 
'· ~êhipre d!} süma impúrfancia: para 

a iiaçã'o', Re~êsté.m:...sé todàvia dum 
éaí-acter especial nos paises êtn que 
o sca.tolicos constituem -uma mino· 
ria e onde a Igreja deve lutar para 
ma.ruter seus direitos e lograr maior 
liberd;i,de de açãQ. Um exemplo 
'Oferece a Alemanha Catõ;ica. · á 
qual, desde a Reforma, quase nun-

·. ca·. se --éóncedéti · uma trégua' e que 
- bem merece' por sua·· coriti::Jua por- ! . 

fiá, o . honroso titulo· de ·· !grejá 
Militante." Quem desejar conhecer 
:: vida catolica da Alema:1ha jamais 1 
p-oderá presci:idir do conhecimenoto 
historico das conferencias do Bis
pos alemães. A Revolução france
za, o trata.do de Vestfália com o 
subseq;:ente predomini'o do protes
tantismo e do racionalismo, favo
receram muitissim0 o desenvolvime 
to da iml:íerença religiosa, que tor
na imp'O~sivel a pratica da vida 
crstã. Surgiram ,ainda maiores gol 
pes con+ra a Igreja: a confiscação 
ou a secularização dos bens ecle
siásticos na Alemanha Ca:tolica, 
com seus prejuizos e impedimentos 
á_ expa_:isão catolica. A Igreja. as
sim tn)ustamente despojada se viu 
CO!lstrangi,da a lutar por s;ia exis-

tencia. Prisioneiro de Napoleão 
nada podia fazer •o Papa, As sede; 
episcopais ficaram vagas, de ma
neira, que .em 1819, havia na Aie-

manha s6 três Bispos, já muito ve• 
lhos, e Padres em numero bsufi
ciente, situação essa gravemente 
perigosa •para o -futuro. 

A vida espiritual e intelectual ca
tolicà estava á beira do abismo. 

Todavia o depauperamento da I-_ 
greja e dos catolic'Os em geral pro
vocou, por sua vez, um su~ be
néfico nos fiéis catolicos, dedica,:i
do-se estes mais intensamente á 
Igreja ligando-se mais inltimamente 
ao Papa. Os Bisp<>s e os Padres 
consagravam-se de corpo e alm~ 
aos deveres espirituais inerentes_ a 
sua alta vocação, Essa re:iovaça0 

espiritual e fortalecimento prog~
siv\:> dos catolicos chamou ao seio 
da Igreja espiritos d eescol, conso
lidando assim interiormente a I
greja. · Os diversos estados . e reinos 
co]lcluiram a conc'Ordadta com a 
Santa Sé: a Baviera em 1817 e a 
Prusia em 1821. regularizando a no
meação dos Bispos e a limitação _das 
pTovi.--icias eclesiásticas, <!1'gan1za: 
c;ão esta que ficou em vigor ate 
1929. 

Alem de outros , acontecimentos, 
contribuiu muito para melhorar a 
situação do Catolicismo na Alema
nha o ano revolucionia.rio. de 1848• 
Houve levantes em todos os paises 
e enquantos "os tronos vacilavam 
é caiam dia:ite da tempestade, a 
fareja Ca:tolica, graças á sua sóli
d0 a.constituição, permaneceu fit·me 
como· na queda do Imperio Romano · 
do Ocideli.te" (Alzog). Aproveitan• 

"do à-ocasião propicia, o ~p1scopado 
reivindicou a favor do Catolicismo 
o direito de cumprir sua alta missão 
espiritual. O Arcebispo de Colónia 
João de Geissel, reuniu em 1~13 
de Maio de 1848 na sua metropole 
os Bisp-os suíragruieos de sua Pr0a
vbcia eclesiast1ca para as delibe· 
·rações urentes. Resultou de5ta 

-conferencia coletiva. o convite que 
o ·Arcebispo enviou a todos -os 
Bispos da Alemanha e da Aust.ria 
para a PRIMEIRA conferencia 
geral do Episcopado em Wuerz
burgo, a qual se r-ea:iznu de 23 de 
Outubro a 16 de Novembro de No
vembro de 1848. Esta co11ferencia 
episcopal -:studou em 36 assembleia 
as ques:ões oriundas da seculari• 
zação dos !;e::is ecíesiásticos, pro
curando, ao mesmo tempo, meios 
.seguros de fazer cessar a opressão 
que afligia á Igreja. As resoluções 
tomadas entã<o tornaram-se para o 
futuro um programa poiitico-ecle
siastico. O resultado das suas lon
gas e serias deliberações, escreve 
Alzog) fÕi. "t. uma carta· pasto
ral a·o pov0 catolico; 2, uma ins
tanlte exortação ao clero, e 3, um 
memorandum aos diversos sobera
nos alemães,' a qual cada Bispo se 
encarregou de ·oficialme·nte fazer 
chegar ao seu respectivo governo. 
Neste memora::idum, diziam: Os 
Bispos d aAlemanha não querem 
a separação da Igreja e do E5tado, 
apenas reclamam a mai'or liberda-

f 
de e independe.ocia pua a Igreja"!! 
Com referencia âqueles- que profer 
sarem crenças diferente, mostrar• 
se-ão sempre cheios da caridade ej 
equidade, que ~seguram a concór-
dia entre os. cidadãos, qualquer qtaC! 
seja a sua religião, sem tOdavia fa
vorecerem a indiferença fu:iesta a; 

todos. Reivindicam, co.mo inercD"' 
te á missão de ensinar que recebr 
rani de Deus,· a mais oomple~ li
berdade de ensino e de educaçãCJIJ 
assim como o direito de fundarem 
e dirigirem estab.eleciine:ito que! 
t~am tal destilJ.o, e o de inspecioi 
narem as suas escolas, de gerirem 
os fundos reservados a estás, de de
signarem 'OS livros de religião e de! 
provarem ao ensino religioso ~ 
escolas primarias e superíores; re-

i 
cusam finalmente toda i-:itervençã~ 
secular na direçãu de seus semina-'t 
rios. Alegavam a este tespei.to que 
a i:ngerencia do Estado, tanto DOS 
exames a que tem 'Obrigado os que; 
pretendem abraçar o estado ecle,,, 
sia.stico para assim serem admitido~ 
nos seminarios, como o'OS concur
sos paroquiais, era uma grave o• 
f.ensa á liberdade da Igreja e aos 
direitos dos Bispos, Só a estes in
cumbe apreciar a ciencia e a eondú 
ta dos que solicitam sua admissão 
no corpo clerical. A Igreja que!'. 
tambem ser a benfeitora d'Os povos 
no tocante ás suas necessidades 
corporáis, .e reclama . a liberdade 

,.que.·pai:a ..tal .. fim :lhe é -precisa • .I.Im 
. di<reito sobfetudo · rcivbdicam OI 

Dispos, que não é p·ossivel negar. 
lhes o direito dê regularem as coi• 
sas do culto, sem que O poder se
cular nelas nitervenha ou lhes opo
nha obstaculos; assim como o de 
formarem associações religiosas e 
forn:larem conven Qs, su~mctendo

os todavia, ás leis que reg-em todos 
Os cidadãos. Reclamam ainda o di
reito de administrarem os bens d~ 
suas ig;·ejas. Por _u1tirr10;_ protest~ 
c,mtra a banal aclÍsação ·de que a:l 
suas relações com Roma são um 
crime C'0ntra a nacionalidade alemã 
e 11m perigo para a patria. Chegam 
até afirmar, que esta . desconfiança 
a respeito das relações e:-itre o pas
tor e as ovelhl!s é contraria ao ca• 

' ra•er alemão. e aproveitam. a oca .. 
· sião p;ira afirmar sua dedicação 

ao Chefe da Igreja, centro e penhOl" 
da unídadf' catolica. Por tudo isto, 
consideram ccimo · atentator?o.. aoS 
direitos imprescriptivei-s da Igreja e 
ao '-oleno ~ozo da verdadeira líber• 
dade oue1quer palacet qu ese o~ha 
á puhTfoaçiio d'o~ rescritos pontifi• 
cios. De volta ás suas dioceses, tra 
taram os Bi~pos de ·cinnprir · ·suas 
PromPss"s: os da Prnssia, da· Aus
tria da B"vier;i e da Prov. eclesias
tj caclo Alto Reno con'mnando em 
dirigirum mPmorial aos seus diret'OS 
governos. _Nii o foram baldadOs es
tf's psforc;o~ e l!1 n'Ova com:titttkão 
prus:""ª 11tendeu ás reclamações 

. dos Bispos. 
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Auto-Viação Bragança~São -' Pâu!o 
,,:, ' . 

para u suas viagens de· Bragan~ à Capital e vice-versa ~· ·· 
vam·se dos confortaveis onibu~ da EMPRESA Atr.l'O

VIAÇAO BRAGANÇA -· o pel'.eurso é feito ein .. três horas 
o Melhor 

Pelo lleaor 

i!?!'eias mais historieas de Belem. 
Eaiflouetme com a imagem de São 
Tarcisfo, martir de Jesus cri.to 
'F.stou tambem eu pronto para 'so~ 
1'rer por Jesus Cristo ou pertenço 
no m-emlo dos aue negam JPSus 
o-1<•n ,,.,, vida Pratica? 

19-1-946 - Embarquei cedo e7:D 
fl!ont.1>ria ("~"ºª nMouPna). A ma
re pstnv:, r<ilm'1. Ch~<>i ás 14 ho_ 
ra~ em Barc<irena. sede da P?.ro
oma. Ronve ho,n concun,o á La
dainh<i. '.-15 Conf'ssões. 

20.1-946 - Festa de São Sebas
tiíio em Barcarena. Passei cedo ao 
C!'mi+Prio P:ira acomnanhar um 
narn011innn men ao ultimo lt.Í!mr <le 
clPisca.nsn. o con,.urso á · Fe<:ta re
lininsa era satlsfRt.orio· 35 ·eoinu
nhõ.-.., 23 Batizados, 6 Casamen_ 
ÍO."l, 

De noite. remamos s0b uma ch~!
va tn,.ren,.fo1 tia.r,. a Capela de ·s. 
E•t,,vlln do Rer.relo. 

21-LMS - Ml•~a na Canela de 
8l'lnt.n -P•teviín: 9 Comunhões. 

Dr> +!lrne vfa~m nara a Capela 
dP Ut.!nira-As~u'. Servic:o d'e ajar_ 
r!inamento do largo da nova Cape
h. 

22.t-1946 - A ~,Pela do São Vi
c<>nt.e de Pa11ln foi construida. em 
19dS. o"hr<>. hmntlde. mai nronris ao 
TIO-~ .11,mhl-<>nte . rural do -1'.?lt.P,,:-ioi:' 
do. P-a.roâ .. · Houwl 14 Comunl115eEo: Ela 
a recomnensa do· santo servi<,o da 
cura d'altn~ na canoa e i.los ma-

} 
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PAR'l'IDAS DE BRAGANÇA: 
Dia:; uteis: 7.0C e 16.1&: do
mtngoi; e fertaaos: 1,4f> e 18. 

Ponto em Bragança: 
PRAÇA RAUL .LEME N.0 10 

TELEFC>Nr 109 

PARTIDAS DE sAO PAULO 
01SE UtelS · 6.4f> e 16.46 dO
mtngos e feriados 6.4!> e lt,16. 

Ponte err Sãc Paulo 
BAR ESTRELA - Rua Ma•
n.' 630 - TELEFONE 4-990f>. :· 

....... ..,.....,.,,X,. ,::,-,r:txllXXXtx::r:r,.xn,. *' tJ:txrr'ti't:t!Z ilP.'; 
EMPRtZA AUTO-V,IACÃO . 

São Paulo - Santos Ltda .. 
Cr.S 20,00 

õmõt1s diariamente de hora em hora entre São Paalo-Santo.t 

J . BA.NTOS & P&tJLó ~- ,e-~-~ 

lff.6-94"> - Por en(!Ua.ht.o rui.o; 
!Ira ocasião d'<!. Desobriga algun 
y,arooulan0s da z0na das ilhas pe
d' ram que atcni,lesse um rapaz. 
t,aetante- doente, vitimado Por uma 
er,b:ra v .. nenosa. Em viagem cus
~a. nofte ª" chuva. noite escura. 
lllffl ?,-,.na~ rontra a ma.ré, -yence:mos l 
18 obstaculos. Não qUÍS perd~ 
~. -O tempo tão 'mlloSo. para, 

18-1-946 - ~.P.\ a Santa '.Mis. 
sa na Capela àe São João, lllffla dás · :res. . 

~-- ·; _· - Baa do~ N,• ·li.•: -~ . Raa ..:ú=f!~:-·:· · · ',~·:.', 
A·ii·liiiiilXIXI-XXlll·lliilliil·iii-lllX·lll·ll·XIX-IXIIIIII 
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5 -Slo Pavio, 16 de Jim.Jio de 19-tG t l G i O Ti A R ! õ , ____________________________________ ,...~~~•w.wc...:,w~...._..~,--------------------
18 DE JUNHO riam levar u,ma vtda de pe, .ten• 

eia. A afluencia de noviços !oi 
tão grande, que se im.POZ a D<'·.-es
sidade da r,onstrt!ção d.e r,_uat111 

conventos, que em Landelino reco. 
nheceram seu superior. Lan.deiino 
morreu em 686 e oeus gloriü:,:m o 
tumulo de seu servo por numerosos ~1iites São Landelirio 

(ft--!NCOllilDA,S NÃO ENCOLHEM MAI.S í 
~AROS. em IIC\'!ffll conf~ a 
~ melhor qualidade. Mesmo assim. molham 
Gongamente a casimira. os aviamentos. e qualqu 
IJeç&. ainda que ~ja um pequeno fundo de bo 
/Resulta de tais cuidados que as nossas l'OU~ 

tão pré•encolhidas oferecendo plena garantia dd 
· penhuma deformabilidade futura. Queira íazeo 
'=a visita à nossa Seção de Roupl)s Feitan 

c,oncluirá que ~ uma inovação, pois aindat 
cão se empregou material de tão alta q~ 

!idade na Confecção de Roupas _ Fcital!L 

• tm 10 pO~CIJIJII.OfOS pele> "~l!ute> ~IIOYO .. 

,$1 me ser grande a penitencia 
e. a fé :dum p0bre pecador, maior é 
a. misericordia. divina, que é infini
ta, como prova a vida de s. i.an
delln~ 

Landel1no, natural de V&TI" 
(França), filho de pais nobres e 
ricos. , recebeu uma educação es.· 
plendida do santo bisPo A.uberto de 
Cambra!, a cujoe cuidados foi con
fiado. o bispo_ observando os be
los progressos, que seu discipulo 
fazia Il¾ ciencias e na. virtude, 
aconselhou.o a que se ded'.ca.sse ao 
estudo da teologia. certo que no 
estado sacerdotal grande bem po
dia fazer pela salvaçiío das almas. 
Landelino não se mostrou contra
rio a tSta. idéia. Seus amig~ e 
companheiroe, porém, não concor. 
dando com este plano, tudo frae
ram para qua ele desistisse d.a ~ 
résolU<:ão de ser padre. Pintaram
lhe o futuro com tintas côr de ro. 
sa, mostrando-lhe a esplendid,; ex
pectat'va que se lhe abria dia11te 
dos olhos, si qul.zesse fazer u-;o da 
sua grande fortuna. Por ocasião da 
despedida organizaram em sua 
honra um grande banquete. par&. o 
qual tinham convidado tambem 
mulheres. As horas passaram na 
mais franca alegria e depois do 
banquete houve baile. FOi ~ bai. 
Ie o tumulo da vocação de Lande
lino: Seu coração emaranhou-se no 
cipoal inextricavel da paixão e com 
ela. veiu o enfadamento da oração e 
do estudo. Afigurando.se-lhe lnsu
Portavel a vigilancia de seu mestre. 
fugiu e cotrtflçou uma vida disso'U
ta, que terminou na miserla e no 
crime ... Em .pouco .. t.empo. tinha es
banjado o _d.nll._elro que .estavn em 
seu· poder. Não. querendo traba1har 
e :!ião ten{j_ó córàgem de arcar com 
as· prlvai;ões . da miseria, t.omou.se 
ladrãc, e assassino. 

Profunda · dor ralou o coração do 
sa.nto Bi..c;po a.o ter noticias tão de-

Bronquites (Adultos e erlnnçns). Prl1dlo de' ventre. 

ASMA Dor de enbeça eronlen, Cotites, Jnsonla, Choro 
' fnell. Reumatismo. Clutka, Desanimo.· Mnnln de 

· ' · 1<ulcldfo. ete. Trotamentos garantidos. - S«I por. eOJ .• 
trato. Medicina positiva 4e eombnte âa cnuans e: nfto 

!lOfJ llhttittntt!.fll~ T?-fttV.mt!-nt~e: !'~?" :ttro.:-etal'IO~ rap!(!,v~ p3ra tod.!UI 88 MOLES. 
TIAS Il\;"TIDL"IIAS., NERVOSA!!', =ifE.NTAIS e !1"-ra :!!"' da PELE d.-

i 
sola-doras de · seu disclpulo querido. 
Mais o preocupava a triste sorte da 
alma de Landelino e o grande :rerl
!!O -em gu.e .. ela se achava de per. 

· ·_ . - der-se, et.ernamente. Em fervorneas 
. orii.0~ . e r:tú:rás pen·tenclas ocdiU l 1 · a Deu., a conversão do jovem s"du-

1 
zldo. sua oração não foi debaJde. 
Landellno · converteu.se e de modo 
ciue não deixa dP.sconhecer · a obra 
da nivln!l. Providencia 

cnu-.a lnteni.a 

DR. ARAUJO LOPES 
Rua. Marconi, 131 - 8.0 - Salas 804.5. D"• 14 As 18. : Aos sabados, 
daa 9 ú 12 - Fones: 4-2208 e 5-6717 - Resld.: Avenida !'ompéln n.' 9:w 

1 Landelino e seus companheiros l tinham assentado o plano de assa!-. SAO PAULO 

P 
OR diversas vezes já. nos re

ferimos às vartas frentes em 
que se desenrola a luta pela 

:Implantação no mundo do Estado 
totaUtarlo social lata. · Uma dessas 
frentes vem a ser a socialização 
ela medicina. enquadrada no 
Plano Beverldge, na sua modlfi
ca,i;ão feita pelo novo Plano de 
Prevldencla Social do Partido 
Trabalhista britanico e nos varloe 
planos de previdencia e de assis-

. tencia. que andam a surgir como 
cogumelos pelo mundo Inteiro. 

Sob a capa de proteção para as 
classes menos favorecidas, vai ru,
sim ganhando terreno o plano de 
~vizaçã.o totalltaria. E, corro
borando este ponto de vista, que 
aIIAs só os cegos voluntarias po
dem combater, transcrevemos ab'l.i 
xo o que sob o titulo de "Um eer
Tiço medico estatal", publicou o 
•elho jornal catolfco inglês "Tbe 
Tablet" de '30 de março do corrente 
ano: -. 

• • • 
"A tradição profissional inglesa 

não é nem· de individualismo anar
qulco, nem de controle burocratico. 
Em todas as grandes profissões, a 
tradl~ ÍDglesa tem sido a de 
permitir ã profissão a liberdade de 
ser l!I\Ja propria mestra. A profis
são, /através de sua corporação ou 
de sua &Sl!!Oclação auto-dirigida, 

· tem Imposto a seus membros o ne
. cessarlo 'codlgo de etica profissio
nal, por meio do qual se defende 
contra os defraudadores. O Estado, 
evidentemente, vem se reservando 
.o direito em ultima instancia de 
aplicar- seu veto -aos regulamentos 
das profissões - direito de prote
ger' a sociedade contra a exploração 
por parte de uma profissão - mas 
este dirlto tem eido exercido com 
multa parclmonta. A experiencia 
mostra que uma tradiçãQ de hon
radez ê uma garantia mais segura 
do que a aplicação de sanções pe
nais. O mais leve contacto com a 
tradição medica ou com a historia 
de nossos hospitais ê bastante para 
mostrar como são absurdas as 
acusações de que no passado os 
serviços medicos têm sido compra· 

dos e vendfãos ao mais alto preço 
como uma' ti!.ereadoria qualquer no 
mercado. O Governo de Coal!são 
talou muito a respeito de um "ser
_.Sco de saude nacional", como se 
'plaem e U,yt!IISEl lembrado de tal l 

. tar mna casa. Alta noit.e, á l,ora 

NOVA ET V E TERA 

A socializacão da 
serviço antes de o Governo ter sido 
chamado a proporclonâ-lo, e, nisto 
como em outros assuntos, os mem
bros conservadores do Governo' 
têm pouca razão para queixas se 
verificarem que o Estado tntervem 
no assunto com um vigor maior do 
que haviam esperado, 

Não obstante, o que mais fm• 
porta é o interesse publico e não 
a convenlencla politica de qual
quer partido, O bem publico e a 
caridade cristã concordam plena~ 
mente em dizer que nenhum ho• 
mem deve ser mantido desneces• 
sariamente doente apenas por falta 
de dinheiro para pagar a conta do 
medico. Certamente deve existir 
serviço medico gratuito ou aasts
tencial para os excepcionalmente 
desprotegidos. Mas nisto, como em 
tanta legislação social moderna, é 
com uma logica muito falsa que se 
sustenta que, pelo fato de haver 
certas pessoas que são assim ex
cepcionalmente abandonadas pela , 
sorte, e porque .esses infelizes de
vem ser socorridos, portanto a•mes
ma assistencia deve tambem ser 
impingida ao homem ou á mulher 
normal que dela não necessitam, 
Uma conta de medico de onde em 
onde, - a ser paga pela renda ou 
por seguro, - é uma das despesas 
normais do homem livre. E' um 
dos privilegias normais do homem 
livre o decidir se deve ter um 
medico ou não, e a escolha do me
dico, no caso de assim o desejar. 
Uma sociedade, em que estes dl·. 
reitos são cerceados, passa a ser 
menos livre. ·E atê que ponto estes 
direitos são cerceados no presente 
plano? (O artigo se refere ao plano 
do Partido Trabalhista, modifica
ção do Plano Beveridge}. 

E' verdade que quem quer que 
o deseje, depois de haver pago sua 
contribuição ao plano nacional 
através de suas taxas, poderá. dis
pensá-lo. Poderá, se assim o desc~ 
j'ar. contratar os serviços profissio
nais de seu medico particular, do 
mesmo modo que .ainda pode en
viar seu filho a. uma escola parti- · 
cular, e o medico, de sua ~rt_e, i· 

ainda ))Ode se dedicai': á. ~lca 

. ., 
particular e remunerada. Mas o 
paralelo entre escola e medico não 
pode ser levado longe. Não há 
duas especies diferentes de medi· 
cos, como ha duas especles dife
rentes de escolas. O medico que 
clinica particularmente, por meio 
de consultas_ pagas, tambem clini
cará. publicamente, pago por um 
salario do Estado. De modo que 
não é possivel que muitos clientes, 
ao verificarem que terão de pagã.
lo obrigatoriamente através de ta
xas, ainda se mostrem dispostos a 
pagã-lo de novo como medico par
ticular. · Poucos medicos, 'por outro 
lado, acj,.arâo que valha a pena 
equipar um consultorio particular, 
alem do consultorio bu aparelha· 
mento que o Estado lhes fornece 
nos Centros de Saude, E apesar de 
ser negado pelos organizadores do 
plano o fato de que a clinica pri· 
vada não será diretamente proi
bida, entretanto, a balança pende 
tanto contra ela, que a intenção é 
~e extingui-la dentro em bre-ve. 

. . . 
Qual sera o efeito disto? A en

ciencia não ê o unlco test, mas ê 
um test - um test que em assun
tos de saude pode ser aplicado por 
meio de estatísticas. Será. interes
sante depois de alguns anos, ver a 
prova das estatisticas ~esta expe
riencla. Mas a experiencia do me
dico assistencial, que sempre .clini
_cou sob condições aproximadamen
te semelhantes·. âs em que todos os 

·· medlcos passarão a clinicar, essa 
experiencia não é animadora. Não 
ha maior engano do que o daquele 
que imagina ser p·ossivel eliminar 
a concorrencia pela imposição de 
um controle burocratico, .e isto no 
caso de ser desejavel a eliminação 
dessa concorrencia, Pelo contrario 
ê certo que esse controle prod_uzirá 
uma forma nova e muito mais no
ci:va,'!:!9. pQn:co.rrencia - a concor
r:eru;ia em, quo o merito val, não 
para o ·medico· mais competente, l 
n·em para:· o medico· mais slmpatico 
aos' clientes, mas ao medico' mais 
sabido nas ;manhas J)o!iticaa. _, 

combinada, estavam t.odos reuni
d<>s para levàr a efeito seu sinistro 
intento. Um dos salteador-oS encos_ 
tou a ~â á. caea e subiu. Mal 
tinha chegado em éima. quando 
foi acometido dmna apoplexiz. e 
caiu morto Por terra. Os outros, 
impressionados por este fato r es~ 
perado, deitaram a fugir. · Lande
lino 5ent:u.se profundamente aba· 
lado com a sorte de seu compa
nheiro. Embrenhando-se na efcti. 
ridão dum mato entregou.,.ae 'aos 
seus triste,., pensamentos. Fatigado 
deitou.se e dormiu. No sono teve a 
apa.ric:.ão de seu anjo da guarda 
que lhe dir'giu as seguintes pala. 
vras: "Pretendes ficar nesaa. má 
companhia? si. não voUares a teu 
Deus. tua s0rte serâ a de teu com
panheiro que morreu desastrada. 
mente. Si já não. estás no fundo 
do inferno, o deves unicamente ás 
fervorosa,g orações de t.eu s'J.nto 
bis-po que pecUu miserioordia. r,or 
u·. . 

Land'e!ilio acordou - muito im• 
pressionado. prometeu a Deus emen
da, de sua vida e no mesmo ·dia, eem 
dizer cousa aos companl).eiros, : pro. 

, curou ao blsPo Auberto lan-;ou-
1 se-lhe aoo PéS e.-pediu qµ~ ·o· aoei. 

tasse de novo em sua companhia. 
Atiberto VE'lldo ..eu discipulo Lan· 
dellno em . tão m1sero: .e co=vente 
estado, reeebeu.o . jubiloso. "e<;trei
tou-o contra seu · peito. animou-o 
a . conf.,,:;sar seus: pecados e fazer 
pen!tení'la. · . 

O resto da vida. de Landell.no fÓI 
uma penítencia ,ininterrupta .• , .. Je. 
juns . revezavam/'êcmi mortifica,('ões 
de toda a espeêié}'p~fü a seu bis.:. 
PO licença de poder fazer uma pe
regrinação a noi:na para alca.rçar. 
completo perdão· dos seus pecad,JS, 

A lembrança das penas eternas 
do inferno fez com que pudesse fi
car fiel ao espirito e á pratica da 
penitencia até o fm da sua vida. 

Vendo tanta Rinceridade e cons
tancia o bispo Auberto. não 1!'iiis 
hesitou em conferir -o· sacramento 
da Ordem a ·seu· antigo disclpulc e 
penli:ente. LandeUno corresp,::,nc'eu 
perfe:tamen'i;s á conüanca do seu 
prelado amigo, e com palavra e 
exemplo ~onduziu muitos peca
dorE>s ao caminho da virtude. 

milagres. 

Medicação auxiliar no trata

mento da sifili.S. 

. ~ ~-

\: r-'tf, .,e~ 
'.\f'. 

d',+sclENTIFICAMENTB 

_:,~'l'AS SUAS FERIDAS 
}};{} 

·.w':::-><,;~ · Poinada ~e("at1va SAo Sebae. 
· -\{i:t:ttão · combate- r1entif1c-amentc 
-k)?49da e riual_ouer afe<'ciio •uta. 
~:\;~~,méa · . ....,omo· ~e1am: .. F{l-r1das; em 

~~}~~:;~,~-E~;~;tr;:_~ Er~~~:i~$ ;r~!~: 
, . ..,. ;·rA.e Rarha~ r- ...,~ oti,F e nos 
/{{~fi~tÔ~ .' .. E~l"1nha$l Hemorroides. 
.:,,:'i'-Quetmàdt:~ae Eruoções. Pie-a, 

dae de mosquitos e lnsecto• 
venenosos, 

Com permis'!ão de seu bispo rett. 
rou-se para a solidão onde eons
trulu celas para si e outras pessr-as • 
que como ele e sob sua direção que._ 

medicina 
para o medico que souber se im• 
por como "persona grata" em 
Whltehall e que somente disser 
coisas que não · aborreçam as au
toridades • 

.. . . 
Não poderia· haver momento 

mais perigoso que o presente· para 
o incentiv<;> dessa_ classe indeseJa· 
vel. O velho medico era um ho• 
mem livre, dono de si mesmo. e 
era uma· parte da dignidade de sua 
profissão o dever de combater a 
favor de seus clientes co~trâ. as 
forças anônimas- e :poderosas· que 
porventura tentassem --,prejudicá.
los. Nunca tal defe~a ,fo1 tão. ne• 
cessaria- como no futuro contra o 
arbitrio do Estado. O Estado estâ 
oferecendo ao trabalhador em tro
ca de contribuições para 'o seguro 
social, certos beneficias em ca,_;,o de 
acidentes, de doença .e de desem
prego. A condição de pagamento' 
desses benefícios - uma condição 
que tudo parece indicar será. posta 
em vigor com uma brutalidade 
cada vez maior á medida que as 
cont,ingencias financeiras se àper· 
tarem - é que o trabalhador 
"haja tomado todas as providén• 
cias para se manter ein boas con
dições". O juiz dessas providen• 
cias adequadas deve ser o medico. 
E', com ·efeito, sintomatico que o 
medico por eua vez dependerâ do 
Estado para receber seu salario e 
fazer carreira, e ser- contado do 
agora para diante como um dos 
varios agentes estatais cujo servi· 
ço sera verificar se os' trabalhado
res preenchem. as condições pelas 
quais poderão gozar do beneficio 
de suas proprias economias. 

• • • 

O . outro grande alvo para ata· 
que ê o hospital particular. Quem 
quer que -retenpa· qualquer· crença 
no valor da Ubet-dad-a poderá negar 
a va.rifagem -~·e àêrem . os. hospitais 
financiados livrêmênfo • p~r ,me'1~·-de 
contribuições. voluntarl,as,. eirt.-'V;ez 
de ~ompulsorlamente. atrair"" de 

1 

tll.xações, desde que as contribui• 
. ções voluntarias sejam ,;uflc:ient~): 

para que os hospitais funcionem 
eficientemente. A sob,-evivencia do 
principio das contribuiç(\es volun
tarias, nas novas circunstancias da 

, vida moderna, ê uma questão' de 
opinião, e nlnguem se )pc-ria a 1,tm 
completo inquerito sobre a estabi• 
!idade financeira e a eficiencia doa 
hos'pitals :voluntarias e p; rticulares. 
Mas não _foi__ esta a linha de com
bate e JJ dificil de niã" .se acreditar 
que o sr. Bevin tenha uma pre
venção ·ideologica especial contra o 
hospital voluntario não por causa 
de sua· inef'lclencia', mas porque é 
voluntario. E' a propria ex9ressão 
de liberdade que cheira mal em 
_suas narinas. Lenine, em uma pas
sag'en,i famosa, explicou a ra,.ão 
pela qµaJ para o marxista um bom 
_sàcerdote é mais nocivo.do que_ um 

· -m.au ,padre. E' que _por um _mau 
pá.dr.e a religião ficava desacredi· 
ta<ia e, por um bôin, fiéaria reha
·bilitada. A mesma coisa se aplica 
aos h9spitais voluntal'ios e ao Sr. 
Bevan. O proprio fato de existirem 
ê uma refutação viva da retorica 
da extrema esquerda, que gosta de 
sustentar que aqueles que econo· 
mizam dinhiiro assim procedem 
par~ ·s.e ded!càr â Iux.uria: e á ocio· 
sidade. á. _.custa, dos trabalhadores. 
E' ·. in<:onven-iente para sua teoria 
que tanto :dinheiro acumulado pela 
poupança haja sido gasto em atOf! 
de caridade para com os desprote
gidos -da sorte. Portanto, os hospi
tais particulares · são· condenadoR 
...... não por causa de suas defic1~ 

• cias, mas de suas virtudes. E sua 
condenação é uma desgraça· e Ulll 

sadico émpobrecimento da varie
dade da vida inglesa . 

.... 
A verdade ê que esta concentra• 

ção de todas as forças nas mãos 
do Estado ê necessaria, não para 
tornar os hospitais eficie:ites, ma.e 
para aumentar os poderes do Mi• 

nlstro da Saude na dire,;ão do tra
Os estadistall 

1
, bàlho· dos medicas. 

erastianos em outras eras procura
ram subordir.ar e avocar a si o 
s_acerdocio da religião vigente, e 
assim auméntar .sua força. A con• 
cepção corajosa .. do Sr. Bevan em 
µ,mÍÍ:- epoca m~ls matérialista,' ê a 
de apoiar a força da tirania nãtt 
no- suporte da.· religião. mas m 

medicina". 
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. Sen~or, ~ai-nos santos Saccr~otes... rara ~ue serve o Jjr~im ~a lnf ânc:a 1 
Reflexões sobre um dos mais 

problemas do Brasil 
BENTO 

- II 

graves 

COSTA 

( CONCLUSAO > 
A :rgreja ensina, que os sacra.i:nentos e~ercem sua eficacia "ex 

)pere operato", isto é ~lca.niente em vil'tude do sinal produzido e 
inC:.epepdeute ¼nW da dignidade do Sacerdote, Ministro do Sacra
mento, qua,Il.tO da cl,isposição do homem que recebe o sacr11mento. 
Isto, porem, não quer dizer, que a disposição, por parte daquele que 
recebe um sacramento, seja dispensavel; muito pelo contrario: o 
"opus operantis" é de maxima importancia. E' necessario, que , o 
homem, dotado com o uso da razão, tenha a intenção. de receber o 
sacramento, sob pena ele ser este nulo. E' necessario ainda que_ o 
homem tenha o desejo de receber a graça do sacramento para nao 
recebe-lo inügnamente, por não poder desenvolver-se a ação da 
graça. E' doutrina da lgreja que Deus nos concede todas as gra
ças necessarias para a nossa salvação com a condição de querermos 
estas graças. Nem os santos sacramentos, nem as outras graças 
operam duma maneira magica, dispensando por completo a coope
ração lluman&. Deus não opera continuamente milagres; o que 
nós• me$lllOS l>Qclemos fazer, nós devemos faze-lo, porque• Deus nos 
deu a liberdade do axbltrio justamente para usa-la cooperando com 
a graça na obra da nossa sal.v~çf.o. J,l!m caC:a. dia, exµ ~da hora 
e mesmo em cada. minuto de nossa vida. devemos afirmar d;; nevo 
a nossa fidelidade a Cristo, Nosso Senhor. Como taze-lo? Como 
alcançar o :ponto final da nossa peregrinação terrestre sem perder
nos nas trevas do erro e do pecado? Quem iluminará as nossas 
eónciencias com a chama da verdaC:e e quem aqueceri,í as nossas 
!1.lI:nas que o ceticismo tornou frias? Quem finalmente plasmará ~ 
inteligencias e as vontades de nossos filhos e quem nos estimulara 
a .cooperar devidamente com a ação da graça? E' o Sacerdote de 
Cristo, que faz tudo isto, exercendo as diversas funções do sagrado 
ministerio, ora administrando os santos sacramentos, ora ensinando 
os fieis, ora oferecendQ a Deus· os sacrificios do seu povo, ora implo
rando sobre os homens o perdão e as graças divinas. E' obvio que 
aquele, que exerce estas elevadas funções de administrador dos mis
terios divinos, deve distinguir-se dos C:emais por suas virtudes pere
grinas e por um notavel adiantamento na trilha da santidade. Não 
é qualquer um que possue as necessarias qualidades para isso, mas 
a.penas aqueles que Deus escolhe. -'Ninguem, pois, se apodere desta 
honra, a não ser o que foi escolhido por Deus, como Aarão· Tam
bem Cristo não se glorificou ,a si mesmo para tornar-se pont!flce, 
mas fe-lo Aquele, que lhe faloú: - Tu ~s meu Filho, hoje te gerei! 
De igual maneira diz noutro lugar: - Tu és Sacerdote para sempre, 
segunC:o a ordem de Melchisedech! (Hebr. V., 4-6). o Sacerdote, 
portanto, mais ainda que outros fieis deve imitar a Nosso Senhor 
riue o convidou para segui-Lo de perto. O caminho de N. Senhor, 
porem, é o caminho da cruz. "Consumado, tornou-se para todos os 
que Lhe obedecem, causa da salvação eterna, chamado por Deus 
Fontifice segundo a ordem de Melchlsedech". (Hebr. V., 9-10). 

Eis, o motivo principal da falta C:e Sacerdotes em nosso tempo: 
a afirmação dos valores da vocação sacerdotal encerra a negação 
de tudo aquilo que é caro ao homem moderno. A vocação sacer
dotal exige a renuncia e a abnegação e o homem moderno quer 
a!irmar cada vez mais os assim chamados valores da personalida
de individual. A vocação exige a mortificação C:os sentidos e o 

(Conclusão da 3a. pag,) 

Ao Jardim da Infancia compete: primeiro educar, depois edu
car, sempre educar. 

, A ec.ucação começa no regaço da familia. O Jardim da Inf~
cia deve, ás vezes, continuar-lhe a obra educativa; frequentemente, 
cabe-,lhe ardua tarefa destruidora dos vícios que a criança traz do 
lar, para uma reconstrução paciente e prolongada. 

Cumpre ao Jardim da Infancia cuidar da educação fisica, mo
ral, intelectual, artistica e religiosa da geração que desabrocha. 
Graças á attial constituição que permite o ensino religioso faculta· 
tivo nas escolas publicas, o bom · ec' 1 :ador pode, real.mente, realizar 
educação integral, voltando suas v~~i;as, de modo particular para a 
formação moral da criança, que encontra, na Religião base solida. 

Em resumo, o Jardim da Infancia é "alicerce" da obra educati
va. Bons alicerces, boa construção. Maus alicerces, ruína <iÍl, 
educação. 

No estado atual da sociedade, (em que a ação educativa da fa,. 
milia. infelizmente, está decrescendo) precisamos de mais Jardins 
da Infancla, que realizem sua verdadeira finali( ade - a educação da 
criança, sobre a qual repousam as esperanças da Patrla. 

os MELHORES PREÇOS 
E A MELHOR QUALIDADE 

PRESUNTO e FRIOS VINH0S FINOS FR'l)'TAS. 
BISCOUTO$ e BOMaO:NS - G:tNEROS ALIMENTlClOS 

RUA AUGUS'IA. 1559 (Esq. R. Luiz Coe!ho) - Fone: 

~~fipr~ ~ ~IA A P~MU')A 
AV, BRJG. LU11 ANTONIO 2098 <Em frente à Igreja 

lmacutada Loncetçãol - li'one i-5453 
UNICOS DISTRIBUIDORES DA 

MANTEIGA " B A N D E 1 R .A N T E " 

Gran~e campan~a em favor nas ... 
(Conclue na 3a. pag.) 

ternados serão distribuidas três sé
ries de boletins sôbre vocações. Ca
da. série consta de 100.000 exem
plares que serão simultaneamente 
distribUiflos de porta em porta na. 
ciclade e ·nos bairros. 

Sessão no Municipal, além do seu 
ca,·ii.ter mariano (pois é a sessão do 
Dia. Mundial transferido para esta 

. data), deverá constituir a apoteo
se do Sacerdócio católico. A Co
missão organizadora já está cons• 
tituida e trabalhando com ardor. 

Não há contribui<;ões obrigató-
rias. Os auxilios de bemfeitores se
rão bemvindos e, são mesmos ne· 
cossárlos e indispensáveis: melhor 
aida se provierem do saerifielo 
de diversões e do cerceamento de 
comodidades, Postos a juros I no 
"Danco Sacerdócio" para. finan· 

ciarcm a salvação das almas e o 
estabelecimento do Reino de Cris
to, estes donativos renderão cento 
por um nesta vida e mil por ttm na 
eternidade. Bntregar os donativos 
ao Revmo. Pe. Diretor, Igreja 
São Gonçalo, Praça João Mendes, 
São Paulo. 

Foi lançauo o plano da Campa
nha na Hora Santa do Dia Mundial 
que toda ela versou sobre o Sa
cerdócio. Contamos pois com as 
orações dos milhares de Congre
gados que enchiam o templo. Em 
circula!' mandada ás· comunidades 
religiosas pedimos as suas fervoro
sas orações. Cada um dos Congre
gados faça questão de rezar dia
riamente e .de comungar com fre
queneia pelo exito da nossa cam
panha. 

Senhor, e vamos facilttar-llles os pesados encargos com o nosso au
xilio e com a nossa docilidade. Vamos trabalhar para criar um 
ambiente propicio para o desenvolvimento da vocação e da ação sa-
cerdotal. E antes de tudo vamos rezar por nosso Clero: , 

"O'. Deus, desejais, que todos os homens alcancem a salvação o 
cheguem ao conhucimento da verdaC:e; enviae, nós Vos pedimos, 
op'erarios à Vossa messe. concedendo-lhes anunciar com toda con
fiança a Vossa palavra para que Vossa doutrina seja' espalhada e 
todas as Nações Vos éonheçam, como Deus unico e verdadeiro; e 
Aquele a quem e;nviastes, Jesus Cristo, Vosso Filho, Nosso Senhor". 

CON GR[G ADOS 
CAPAS B GOA.RDA· 
CHUVAS EM VAIUOS 

PA.G~'l'Oi 

Plano Vimar·· 
em presta~ suaftlll 

OE 
Vince, Marques & ~ia.·· 
Rua Libero B•daro W -

1,0 andar ..., ~; 88-a 
I'EL. : IH>!,149 ..,. . §. f!Affi.tÇ) 

O comunismo 
em Santos 

(Conclusão ela a.• IIAf-) 
ve~ntgµ M l{l.~o 4@ ~. bra,o, 
sUeil;o nato, qµe 3,1\ ~~va, de pt;ui,. 
tão, onde se. achava Q '!)@~dão na
~on~t. Q mts~~ve~ -r~~oMeu cl<\ 
~icamente; nií,o t~Q<! l;!,Q."1 bandel.., 
ra brasHeir.i,. · · 
, J\.rriarri os t,ra,ldo~ da patr1& • 
auri-verde pendã.o p~ arvorar em.. 
seu lugar a bandeira de um · ~ 
estrangeiro. · 

Mais um11, v~ p,;Qt~~os _.. 
tra os que subordfn1µ11 ~ supre41 
mos interesses da pat_tj,11, <l..OS ~te~ 
resses do ditador 4as ~tepes rus
sas! o Erasll intEllrQ se ergue, fe-, 
rido em sua honra, piµ,a ~gir que 
quanto antes seja · o. comunismo 
dissolvente posto fo~a da iet". 

Não se pode descrever o entu• 
siasmo e tambem a indig-nação que 
fizeram vibrar milhares de alnta~ 
almas de brasileiros que contem .. 
plam estarrecidos os· extri:lmoll a 
que pode levar os homer..s a 11,çã.o 
deletéria do bolchevismo nefando, 

Jovens e senhoras de alto co
turno, como humildes operarias, 
me confessavam com lagrimas nos 
olhos que se sentiam imensamente 
felizes pelos csplen(lores dl:l,<luelas 
três noites, pois Santos estava de• 
sagravada e bem vingada do in• 
sulto comunista. Muitos pobr~ es-. 
tlvadores, que foram engan,~os 
pela!l !!,rtimanhas dq11 comunistas, 
já começam a abrir os ol40ll e a 
detestar a Impostura ··dos·· que· os 
iludiram,. como confessaram a al• · 
guns ~acerdote$ ·que se tiuseram, a. 
trabalhar entre eles. 

As palavras de Pi,-estes, proferi,. 
das em boa hora, foram o golpe 
de morte desferido contra o co
munismo desmoralizado. 

Do exposto se colige que S~to~ 
não é a Stal!ngrado brµileirn, ~~n, 
tãopoueo a Yeddoi;rado dos comu• 
nistas. 

A nobre, rica, generosa e. aco .. 
lhedora cidade paulista, que nas• 
OC'u á sombra da Santa Casa, ê ~ 

h/i de s(lr sempJ!e a fil4!1- Prtmo• 
genit1Í da caridade cristã e~ ter• 
ra;; de Santa C~z. 

· homem moderno procura o maior grau possível de conforto. A vo
cação exige o recolhimento interior e o homem moderno é um ser 
completamente exteriorizado, que tem medo de ficar sozinho com 
o seu Criador. Se encontramos entro estes homens modernos a 
disposição necessaria para seguir a um ideal, então deve ser um 
ldeal barato, que não. custe grandes esforços. O sacerdocio, ·porem, 
está longe de ser um ideal barato, porque exige muito mais ainda 
do que aquilo, que se chama comumcnte "grandes esforços": exige 
a entrega total a Deus. Para isso é necessario, que exista o idea
lismo esclarecido daqueles homens sabias, que vieram do Oriente 
a.travessando desertos e aguentando sem queixas os incomodas, ·as 
fadigas e os perigos C:uma longa peregrinação. E' o idealismo da
queles, que seguiram a uma estrela em demanda do Salvador. Hoje, 
como nos primeiros dias da vida terrestre de Nosso Senhor brilha a 
Estrela do sacerdocio no céu dos ideais. Não existem muitas coisas 
que edifiquem tanto como um velho Sacerdote -- éomo ha muitos 
...:.., que nos fala. de sua vila contando, como seguia na sua longin~ 
qua. meninice pela primeira vez á sua estrela, como ela o conduziu 
para os estudos, para o reéolhlqiento do Seminario ou do Conyento, 
como ela fulgiu no dia da ordenação e como ela o guiou n°' ardo
res do trabalho na vinha do Senhor e como mesmo agora nos dias 
da doença e da velhice, agora quando a noite se apro~ima e o C:ia 
está para terminar, a estrela de seu ideal não perdeu nada de seu 
fulgor; pelo contrario recordando a sua vida vê o velho Padre co
mo a sua estrela doura com o seu brilho todas as cruzes no caminho 
da vic'a, e as cruzes não eram poucas neste caminho A entrega 
total a Deus, que o Sacerdocio exige, é um pesado sacrifício, que 
doi; e esta entrega não é obra dum momento generoso, mas exige 
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o trabalho arduo durna vida inteira. Por isso o Sacerdote é o ho
mem do sacrificio por excelencia. Ele mesmo, que oferece diaria
mente o mais perfeito dos sacrificios, o sacrifício eucaristico, que 
não é outra coisa a não ser a renovação incrucnta da imolação de 
Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvaria, -- deve oferecer-se 
em holocausto ao eterno Pai em intima uniJ.o com o sacriflcio to
te.i C:o divino Salvador, o unico sacrificio, que vale alguma coisa pe- ' 
r~nte Deus. Os merltos de Nosso Senhor pcssuem um valor infini
to e El~_ pode aplfoar-nos os frutos de seus merltos por causa de 
ma uma o conosco no corpo mistico. do "Ulll i::t,, é a cn bel!"a e nós 
;omos os rn··~bros. Es~a un'âo não se r'.eve entrncl,'r cm· sentido 
Jantei:;;ta. Apesar de part:::'.:p::r. como r.·.(,mbros do corpo místico 
iE: Cristo o.<' seus meritos e dos frutos deste mcritos devemos co· 
)pr,rar na obra de nossa salvação POl' nossos proprios sacrüicios. 
""'.' Crux Christi sine tua non sufficit! - A cruz de Nosso Senhor 
oão basta para a no~s0. salvaqão, a não ser (Jue levemos as nossas 
proprias cruzes seguindo o nosso Mestre, I~:to vnlc pnr:, todos os 
cr;,;,,a0s. mas antes. de tudo para o ;::;ucer-doLe. Ele. que como ins
trumento, particip~ das funções sacerdotais ,de Cristo, deve unir-se 
com Ele no sacriflcio total O Sacerdote cumpre este dever pelo 
voto de castidade, que o separa definitivamente do munC:o; ele cum
pre este dever dedicando-se ás obras de cariç'ade e se for necessa
rio ele deve sacrificar a propria vida pelas ovelhas de seu rebanho, 
Assim cdmpletn o Sacerdote o sacrificio ofcrec::i, o no altar p,•ta ,m
~rrp:a total e permanente ele S1'fl proprin n,•s.~, ,:, "n11' ~unt f'hrist, 

-: ,,,~.r-n: ~Uf,Di C!"l..i.C''f'.~·pr,~~"\' ~,;,,,., ' ''-f!tH .. " 

·.~.., c;1:c p('t· (·nccr:n a Crj::!c ( .. ,,_~~~ : .,~· n' ~~ ,.,.,; e.;_·: 1, .. z,r;- \ icio:~ 

'.' ,u .:-oncnp1sc::enc1us. 1 G;i!::ir as V 24) 
Neste mundo o Sacerdote não pod<' r,sperar rec,,mpensas pbr 

s,•us esforços e um bom Sacerdvte nem as deseja pois. possue a ami
zadt> dP -Deus e e:sta lne basta. Deus porem saberá premiar far· 
tamente os seus '8acerdot1•s na vida perpetua. Nosso Senhor não 
deixou duvida a respeito: as bemaventuranças anunciadas no ser~ 
mio da montanha se apllr.atn em primeiro lugar aos bons Sacercotes. 

Yamos .bomar. m nos.,oa_ St!.cerdo~ DO~ eles rei:)):esenta.m NoS$0 

ADVOGADOS MtDICOS 
Dr. Vicente Melillo 

Praça da Sé, 23 - 2.0 andar 
Sala 215. 

Dr. Plinio Corrêa 
de Oliveira 

Rua Quintino Bocaiuva. 176, 3.0 

andar - Sala 322 .... 'l'el.: 2-7276 

Dr. Francisco P. Reimão 
Hellmeister 

Rua S. Bento~ 224 - 1,0 andar -
Sala 3 - Tel.: 2-1543 - S. Paulo 

Dr. Carlos Morais 
de Andrade 

Rua Benjamim Constant. 23 -
t.0 and. - S 18 - Tel.: 3-188& 

Amador Cin"ra do Prado 
EN<.iENHEJRO ARQl'ITETO 

Arq~dtetµra religiosa. colegios, 
residen cias coletivas 

Rua Lib. ~adaró. fi4l .... s. J.>a.ulo 

Dr. Vicente de Paulo 
Melillo 

CLINICA (iERAL 
Consultorio: Rua Aureliano 

Coutinho n.0 109 
Das 13 ás 17 horas 

·nr. Camargo Andrade 
DOENÇAS · DE SENHORAS -

PARTOS - OPERAÇÕES 
Da Benef. Portuguesa, da Mater

nirhfü• de S. Ps,11.lo 

Cons.: R. Sen. Feijó n.0 205 -
Tcl.: 2-2741 - Das 14 ás 18 hs. 

Sabado: Das 10 ás 12 horas. 
Res.: R. Rafael de Barros, 457 -

Tel.: , 7 -4563 

FRACOS e 
AN!MICOS 

TOMEM 

Oln~o creosotada 
''SILVEIRA" -· 

Grande T6nfr-tt 

Dr. Celestino Bourroul 
Res.: Lgo. S. Pauto, 8 - TeL: 
2-2622 - Cons.: Rua · 7 de Abri 

Dr. 

Das 2 ás 5 hor• 

Reynaldo Nev~ 
Figueiredo de 

DO HOSPITAi. DAS CLMO.U 
E SANATORIO STA. CATAIQN4 
CIRURGIA DAS VIAS BILIABB~ 
Cons.: ~. Marconi, 84 - 3.0 anel. 
- Tel.: 4-871? - Das 14 ás 16 1111, 
Itesid.: Av. Pacaen)bú, l.044 -

IeJ..: S-"GZS 

HOMEOPATIA 
Dr, Artur Reiende Filho 
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CConclu.~ão da 2.a pág.) 

t'O ·. depois· amansar a /era 'I 
Ou atacá-la tJ.esde logo, de 
pr~~ d,e rijo; sem vacila--
- ,, 

COO· -
Tentou-se um pouco de 

twlo. E, no fim, considera,
da 'a evolução da Europa 
GO seculo XIX, uma só 
r>erdade salta claramente 
aos -olhos. O movimento 
liberal, a despeito de toda11 
as tentatiros de colabora-. 
ção catolica, to~ou conta. 
da Europa, e realizou seus 
objetivo.~ cRsencirJ.is: 'de-~
cristia-n-i$01HI, laic!iS01H1,e 

dfasolveu a familia e o Es· 
tado. e arra.~tou o mundo 
conteporanco vor um· cami
nho em que chegou a dois 
dedos da anarquia. 

O terror subito desta a
narquia foi o sentimento de 
cuja força propulsara nas
ceu a reação contraria= 4o 
fascismo o nazismo. 

• • • 
Dian,te da falsa alterna

tit-a "despotismo - anar
qu-ia", os tot:ilitarios de 
todos os matizes prrferi
'"ªm () deR!>otfamf'J. ·para re-

. agir contra a •an,rM·quia. 

Pt!f!u~~' 
Acabamos de receber grande va
riedade de filmes mudos e sonoros 

~~~,fe 
IUI\ lW DE MAIO ~ • tELEfONa ~ • SÃO fAULO · 

ver~a~eiro 
• 

perigo comun~sta 
(Conclusão da ultima pagina) 

eessnrio ha:ver fronteiras. Uma só nação, um só governo, um só 
Templo, Uin só Arquiteto. 

Presentemente nota-se uma linha de ação comum dos partidos 
eaquerdblia.s com os partidos' de grande eleitorado catolico, como o 
Mo\timento Republicano Popular na França e Democrata Cdstão na 
ltalla. O fato de se esperar o apoio dos socialistas para a eleição 
ie George Bidault para presidente da França e a solidariedade de 
De Gasperi na ofensiva socialista-comunista contra o· Rei bem o pro
nm. Caso, no entanto, os partidos esquerdistas continuem a des
eíl~lYer e ã i,ugnar por um programa de exagerada absorção esta
tal, como ~- o caso do P. T. iuglês, (o sr. Morrison, falando na Con
tel'elléia do P. T. declarou que "o governo está criand" rapidamente 
mna ot,anilação suprema de planejamento se~elhante a um estado I. 

liialot êêonomico", o sr. Williams, membro proeminente do J>. T. 
J;)tognosticOU que o governo pedirá poderei:, para "afastar'' os maus t 
»,roprietàdos de terra, e a aprovação de u'a. moção !)ropondo ao go- · 
fttnO ua,ia pollti.ca educacional socialista), dia virá em que os par-
tidos oatolicos terão de reagir e enfrentar essa "marcha para a 
S..querda". 

Neste dia então o mundo estará dividido entre a Igreja e os 
elementos tradicionais e conser\tadores de uni lado e todos os parti
dos de orlentaçí1o totalital'ia do outro. Por um paradoxo fecundo e 
cheio de · lições a defesa da liberdade tocaria, por fim, áqueles a 
qà.élll os liberais sempre acoimaram de reacionarios e despotlcos. 

Rw.aOtuõta e _peçamos a Deus que se vie:r uma guerra agora, que 
os.anglo• nort.e•atnericanos vençam, e que ísto acarrete a elimina
tão das doutrinas> esquerdistas e comunistas e se não houver guerra, 
..-re estas sejá.m enfrentadas e destruidas pelas organizações catollcas. 

A. L. . 

O HIDRAGIRIO E OS IODETOS NO 
TRATAMENTO DA SIFILIS 

são con-

é 1lDl Jicor'tri-iodado contendo bidrargirio, sob base de plan• 
tas · ilíedicinais de comprovada ação terapeutica sendo. assim 
multo util 110 tratamento da Sifilis, como medicação adju
vante. "-GALENOGAL" é ..um auxiliar no tratamentõ da SI• 
lllis. l1sai•o e colhereis os melhores resultados. Reéomen
dado ha mais de 60 anos, como depurador mais eficaz. 

. . (N. 150 EC) 

[E.GIONÃRIO 
------------,---------------------------~ 

Tcrrio a<:.· ta ·1/j> L:,'.,ta 
clul'<, (Jll<.: núu. 1·1J,11u,, 

mais uma re~ ndo suu/Jl· 

ram l-ibertar-sc da alt-;;r·na· 
tiva errada. Ficaram den
tro dela, e, fugindo do li
beralismo, escorregaram do 
vertice do. difoma, para o 
fundo do abismo. Não 'com
preendPram que não se 
tratara de e.wolher. rnfre 
os dois prccivicios. um. 
Mas de pro('111·ar o rami 
nho quP n,rio co11n·11~ para 
o.~ abis-moR, ma,· tiara o 
c,~u.; 

De sortq que a reacçao 
contra a anarquia, em lu
gar de nos ~evar á civiliza

, ção m·istã, nos levou para 
outro desastre: o Estado 
·Moloch. 

Seja dito i8to, ·para te 
compreender muito bem 

que ha uma raiz comum 
entre ·o liberalismo. e o des
potism:o. Que despotismo'! 
A.~ questões de côr politica 
n<io interessam. Seja ele de 
bandeira . varda, vermelha, 
preta, 'é sempre o de.~potis
mo. E se este despotismo 

. for brando, benigno, ma
cio como o 4espotismo ro
sco que,o governo trabi1r 
lhista qiter instaurar na 
Inglaterra, a·lnda assim, se
ra sempre o despotismo. 

O socialismo de hoje, co
mo o nazismo ontem, co
rno ante-ontem o liberalis
mo, ostenta mil faces, sor
ri com um.a á Igreja, amea
ça-a com outra, e discursa 
contra· ela com outra ainda, 

Contra· este ri.ovo· ·socia
list'(l,o, como o:µ,trora contra 
o liberalismo, a atitude 
dos catoUcos. no mundo in
te·lro, mas sobretudo na 
Em·opa, só pode ser uma: 
c<rrnbate decidido, franco, 
inflemivel, destemido. 

O socialismo não é . um 
animal selvagem, suscetivel 
de ser domado e domestic~ 
do. E' um monstro apoca,. 
litico, reunindo a falsida
de da raposa á violencia do 
tigre. Não r>,os ee.~queçamoa 
disto, porque senão os fa,. 
tos acabarão por no-lo en
sinar de modo muito dolo· 
roso ... 

~.,, -- ---... -------...... 
,. C~BELOS BRANCOS 1 

so te:m quem quer 
e ' ' 

~ i 1 ""f 
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1
,.._11.t~~; 

.Adoração Perpetua. a~ 
SS. Sac:ramentó 

Ocorrendo a 20 ~este I¾ Festa 
Litu~gica . de Corpu5 Christi, . r~sta 
max ma da Adoração f'el'l>E!t•1a, ,,a
ra comemora•la condlgnament,e tstit. 
Associação promove as &ei<Uintes 
solenidades! 

Dias 17, 18 e 19 - !greja sta. 
Ifigenia, ás 20 horas ~Ter ;o, set. 
mão e bencãô do ss. SacMmentó. 
Pregara, o Revmo. Pe. Paulo Eann
warth. s. T. DD -:,1retor. da· con. 
greP.'ncão Mariana. 

Dia 20 - JQ'l'efa Sta Iflg,mlá: ás 
8 hora. - Missa. Snle':'le lE> C'omu
nrão geral; ás 16 horas - Re'.)ep
<'áo d;, nmr~ Assnc'aô<,c, pelo F:mo. 
~,. C,<1r(1,..q] Mnta. 

Dia 27• ~.s 20 ~o rorni, _ No Sa.. 
Ião d!'l "F.•r"là raPkmo de Câ~
POf3... Assemhlela Oer~l ryre:ddida 
pelo Emo. Sr. carrte'll ,\r')t•b!soo. 

Convf-irim-s,, n~ l\s~oc1aa,, e os 
fiei~ ,,m !?'er::il n t:nmq-r' Nirt.e nestas 
~,..1,;n111riôes. f!i?:ei1do se tim ve
emPflt(' 8ne1ô 1"1<1"11 NJif' tn'i'l.S 3,$ 
ne~•Ol'ls OU!' ,;tn,H1 ttâo t;e"t6 1·cem 
â r.u<n•tfa t'le .1:!l'fi,,,,.q 't!~r~-•l:'tn na 
mPsmn e VP"'h"m ,.,.,.dber ,i flt.a 
hr"'-f"Q A<:."I~ 'm#i ('lf:? tiP ~110 t:i"""' 'n_pn~ 
,.,., " Cartleal Mota n.> dia 2P d" 
Junho 

e· 

.í 
"'-"" • q.... 't •·· .._ • .,,,/ ..,,,,, M ~ 4 .;. -_, • ~ ...,,;_ ._ - ,,. ,_. ...,. _.. 

t CuncJ usàu da l.' pàgtna) . • 
ria aplacará o SL _10r, _e Ele perdoará. E "o arco es
tará nas nuvens, vendo-o recorçia-me-ei do pacto sem.. 
pítenio" (Ib.-, 16). E "não· haverá mais outro diluvio 
para devastar a familia humana" ( Gen., 9, 15) . 

(Pio X na Encíclica ".--\d diem ilium"); 
.* * .•* 

. "El~1 ~r:e con :'.o .'.a 
dc;\'(.T;,; .. :, e l.·! d ' .._ 

>. \I• 

Jcsl:1 irn 

Í' 11 ' 
11llll11.,0, ,;'.1 l,,. ""' .: .. ,, ,.jli 

l<'ncia o cnm.n.,o ,b sa;\ ,1~·«0. 

negar a sua . ternura materna 

., ..• ui 

Lb n-to no~ .,, lh 

e a eficitcla do seu 
patrocínio". . _ · 

(Pio XII na i\fonsagem·á Nação 
Jubileu de Nossa Senhor:,i de;Fátima). 

Portuguesa no 

- N O V I o-A D E -

" Nossa Senhrra do SSmo. Sacramento" 
< Meditações para o\Jwês de Maio ) 

. >1: 

do Beato P~dro Julião Eymard 
O titulo diz o conteudo do livrô,_'.Ô qual nos apresenta Ma
ria em suas relações· com Jesus :cristo no ss. Sacramento • 
Relações de Mãe verdadeira; "Marta, da qual nasceu o Cristo 
que se chama Jesus", que nós adoramos'presente debaixo d~· 
especies eucarísticas, com seu Óqrpo, Sangue,· Alma e 014 

vindade. Relações de Adoradora. <i!:L Mãe e Mestra do$ Ado
radores Relações de· Medianeira universal de. todas as graças 
divinas. que da fonte inexgota.vel do Cotação Eucaristlco de 
Jesus, correm sobre nós! ,. · ' 

Considerações originais, nascidas da -intéllgencia e do cora
ção de um Santo! 

NOSSA SEl'l"HORA ,DO SSMO. SACRAMENTO: "Nome novo 
de uma coisa muito antiga, comó: 'se expressava O Beat.o 
Eymard. apresentando pela primeira \'ez esta devoção aos 
seus filhos espirituais. -
Eis a devoção que todos os Adoradol'es · dó SSmo. Coração Eu
caristico de Jesus hão de co~ecer, éàtüciat e giotificar em 
suas v1:tudes e obsequios. monnerttê dUtàtitê O mês cié Máio; 
pols nao é possfvel aêorar como Mnvem a iésüs Saêtrunen
tado sem Maria, Nossa Senhoril do SStt.to. Sàdraméntd, que 
no-lo _deu, que por primeira adorou e glorifiéóü a às. Eu
caristia no Cenaculo. e que entitn fõhnóú as fâlangês dós pri
~elros e mais ·per!.iitos Adoradores, ô$ Apost<>lós, e os Crfs. 
tãos da_ Igreja nascente. 

O livro encontra-se á venda llá ígréJà St.a. tt.lgeilla. tco. 
. ·otn'éd ·s '13JU.J8in ·ttJs ap 

PIU!lÇO OR .. 8,00 

No século 
<Conclü&ãó dà. 2.a Pág.) 

ressaltando ós préjuf~s qtte ·lài re
in,i1 tam para a fa.mllià, Pâ.tá ã Só
c. edad_e e Pà.ra a J'âtI'1à, nê:tn ihe . 
apontando o êXéinplo d!tll cJàsses 
numerosa é mó.Is éomum, nem !'fies. 
menoR favorecidas, onde ,a prolê 
mo ainda evidenci~ndo à crl.'111tià
lidade do aborto provooitçãó, qUE! sê 
conse/;lulrá fimver âs voi'lut<iós per
t~!das, vacilantés e l'ébeldes, àiL 
xt1:arte10.11,el a êlttnt>flr!'m o seu de• 
'l'er: Algo de muito sttl>êrfót. ~é tãz · 
mister. Aa t>ré-OCUPaÇl>éS fü'llüiééL 
l'tis egc>MM é lnéSqU1?1hás, ó te. 
C,êlo da lUtà, do iiofritné"ntô, do sà· 
êttfiêk>. êôtltlnUàrão sendo Müitm; 
Vl"t0s, motivo Pli,1'11 s:e não àét!~:t ó 
filhó, t>n.m. só t'êéôret ãõ màls êô
Vãtde e Imoral dos crhnes. "A 
razão nôs dfz aue a · i'Mtâ1 não ~ 
em ábsohto, ttmà héOeP.sfdàde or • 
ganlca. nem um pro1uto heredfta
rio. nem tâó pouco utn ra.p•tulo dé 
inéC!ttiit><t de ntêC!itllcà êVôlüétõtJIS• 
ta. senil.o urna cõtlSà tnais p1-ofun. 
da Que se firma na n!lture-7.c- in
trinseéà do ser racionàl. ctijn êll
sel}cia radica-se em DeUs. sur,re. 
mo e eterno leg-'sl?..dor dás u.lmii:s . ., 
(Càl'itA'l'á-L Cristo e _õ,<; F'.llooo"fcs). 
. A Otidá dé tnàtétialls!Ti~ (j\té ffi• 
Vade as soclétládes hóêllernág ê. à 
cau~i-dora dé todos es~es inà1es OU 
o h"m"m cr~ na existencla d<> Deus 
O da alnm imortal, n'l ?aUÇã<' E'ter. 
na otlp vlnfl'ilrá os cnMfis e às tn
.1Wítlt!l!s t111st~/vid!i e i'éf',)fil.fir>i:Fá;.~ o 
b!'m """'i,..,,dn. 'lU riâõ hà ítútorl
d:> . .A.s "" 6 " rl'ti>nhtl -iin cttmihhõ dó 
bem. rla virtude e füt hotli':\. 

É' (lP. se tiot.ni' (S 11mlotà/' . qtt<f 
tão !!r(>~~~itil!i ld<'lM mâtettal'i'tás . 
venhRm ,:,,\f>,fo nc<'lt.à~ Até rn/i~ino 
por inrlh-irl11o<i oui- ~e :fü•,em l'P.foll. 
COS! 

0 

'Pi>l,:1 ·inron~<'i"n"iÀ. ,tj]e cJe-_ 
fi"i/\tH•tf'i!M il !>~i':í' i'l'ón<>'to. D!ií'&íl/óifi 
nl'éi'ig~ vêr T!!i · mcfa êtnbMllfli'U'lli 
11m mlvt.n de c<ime t> <11' !iftti!!lif-l_
,,mq ,.,..,,,,n "t1"lr•11l'r en<:rt>'l· .. '"9aa 
pelO!:o oais. " n(v) um bel'. bun1c.no. 

da ,; cr,1ança 
C}uê de Déiíi:i reéebe. nó momento da 
éóiíêepção, 1iina a.lnia imOrtaJ. 

\ .. Diz, ô ~- 2,350: "A ueles 
(ttié 'P.tóétirãrêifi ó á_bàrtó inc?us1ve 
ã!i lli!íés, ifiCóJ.'i'êin, Sê ó efeito é àl· 
cànÇàdõ iiã excõlhililhê.ó "latà.e 
senténtl.âê" (séntenca previa> re. 
servadaáó Ord.nãrio ". 

E soi?re a qüestão âSsllii se ex· 
tli'e.§tlou s. s. o Pàpà Pio XI: ".tá 
ütêtiiâinõs iio&sâ éômpâ,lxãô pela 
iíiãe ej.ijô .. õümprlmentô dó devez 
nãti.itàl êxpõe ã gtavês t!soos sua 
sãüâê ê i:üê&mó. süá vidà. Entre. 
~f.c/; qüãi motivo sêr.l_à capai dt 
Ju.stifi~ãr, sêJa fie que fêr- o áeSa.s
sitdõ de wn lliOOêhtê? . fiôis é disso 
qüê se ti'ãf.ã àqill. SéJii a morte 
c1ãdà â íillle ôü á ctlâiiçã vã1 oon· 
ti'à .o prééeito dê Dêüs: -'-• ~ão ma
~ 1 Affitilis_ as vidas são ®al
. ffiêíitê sàgrãdáé; filngttem, nem 
tnésmo os pódêtes püblJ.êoit Jamais 
térâ .o direito de a.tentar contra 
êlM". Põüco vatffitô a.a tfüt1tu1-
<'Jt>í!S p~ .. ifitãfiêiã, às mtiitijMs 1n1-
cla tivas, louvaveis. eem duvida oom 
til.tê se proêutá sõcôttêr a cr:ança, 
se, . quando ainda em fonnação, in
defesa.; tiêiâ fot destéspettado o 
ãiteito á v1dá, tàiito lild!v:ldil!ll, . fa
it,ille.r . e sóc1al. éomó -~ vida ~obre. 
nattiral e êooM'ia. Ref!itám os, que 
büiiõã.m prêtêxt.ôs 1la.rà frtistra-la, 
.-.õbre à fràse · dó gi'ãnde Bos..~ic;t: 
''Não há direito ooiitra o lii.retto". 

Na saiiildade divína da moral ca
tõliõa êriô@hti'àremõs os r'ém, dios 
pãi'â t.Mtõs ãbtisõs ê êttmes Nessa 
fflõrâi Cftiê provou màgnificamente 
ão filtindõ sua lmPào1tiàcle f>ára ar. 
râ.fiêtir i · mà!s· hêdioi'ida 1é::,rava~ 
QÍÍ(l àe Côlitúfiíês ><i póVos t,agan1• 
Zàdós, o tmpetiô dOs Césares, rre. 
ia terão ôs hóm,e:ils; 11t.é o fim d0s 

1

. . s~eúloi>, il üniéà alavanca b8stan
tê pôdérõsâ ·fflió s4 J'>àra -.1eva-10s 
ttt'ifhà dõ flivei âos · üi'1it&!3 --- rua.s, 
nlncfa. MH.t ér'ITT.1ê.los á !n1W alta 
oerfekão. 

Santlls. Maio do 1948 



1 
C~apéus de. MONTEREY 

ANO XIX 1 São Paulo, 16 de Junho de 1946 1 
MEMORIAL SOBRE OS SANTOS LUGARES 

A última fas·e da questão 
O Legionario puolica hoje o Oi

ta vo top1co do Memorial sobre os 
Santos Lugares,_ da Ordem F1"an-
ciscana. . 

Sccul0 XIX a questão dos Sai:itos 
Lugares tom.ou um especto intei
ramente diferente. A questão reli-

giosa se torl\ou ques.ã'<>. p01itica, 
pelo predomínio dos ;interesses que 
as duas · nações, França e Russia;. 
tiveram nc, Oriente.· A Fra-:iça as
sumhi exclusivamente a proteção 
dos catolicos e a Russia a dos dis
sidentes. Cada qual procurou su
plantar a outra. A llJOssa questão, 
aa rea,idade não fez muito pr'ogres 
so para sua solução mas desgraça· 
ciamente se estabilizou no estado 
em que se achava. 

O século, entreta:ito, se abria, 
em 18'.)8. com um grande incendio 
na basi:ica do S. Sepulcro, que 
destruiu graade parte da eà.,cu-

la (li6). 
Os franciscanos se esforçaram 

inutilmente oa Europa. para fazer 
interver as pOtencias catolicas, afim 
de que lhes fosse mantido o direito 
de reconstruir, c'omo · antigamente 
as ,pats destruída~ pelo fogo. O cle
ro bizantino, mais expedito obteve 
se mdificuldade um firman que o 
autorizou a fazer por si só as res· 
taurações (67), e reconstruiu o Se
pulcro a seu modo. 

A diplomacia européia. retarda
ria, depois . de. muito discutir, c0n· 
seguiu o:!:.ter que os trabalh'os dOS 
dissidentes não prejudicassem os 
direitos latinos sobre aquele SaJ)
tuario (68) • 

Os arµienios . por sua vez, visto 
que tod'os tinham recebido sua par
te em 1829 obtiveram um firmaa 
que os associava 0 s Franciscanos e 
aos gregos na poss edo s. Sepu.l-

nova Cate~ ra 1 -~e rime ica ~a 
A cidade de Piracicaba, ha pouco desmembrada da Diocese de 

C,ampinas, constituindo uma nova Diocese, está atualmente empe-
uhaC::a na construção de sun Catedral. . 

Existia naquela cidade, uma antiga igreja, dedicaC:a. a Santo 
8.mor;io, padroeiro da cidade. · 

Com o gra.nde desenvolvimento da cidade, e com a criação do 
Bispado de Piracicaba, a veba igreja Ma~riz, tornou-se acanh:ada_. 

Dai surgiu a necessidade da construçao da catedral de Pi.raci-

Projeto da Catedral de Piracicaba - fachada principal 

caba. Para isto, o Exmo. Revmo. Sr- Dom Ernesto de Paula, pri
meiro Bispo de Piracicaba, iniciou, logo após a sua posse, uma 
grande campanha, para a construção de uma suntuosa catedral. 

Graças ao magnifico acolhimento com que o povo da Diocese 
de Piracicaba, atendeu au C:esejo de seu Bispo, foi possivel dar 1ni
eio aos trabalhos, que já vão bem adiantados. 

A velha igreja matriz foi demolida, estando já o terreno rece
bendo os fundamentos do novo templo, que será, por certo, um dos 
mais belos monumentos religiosos do nosso Estado. 

O projeto da Catedral, foi entregue ao conhecido arquiteto Be
nec'..ito Calixto de Jesus Neto, que apresentou um magnifico traba
llio oue já recebeu a aprovação de S. Excia. Revma. 

Como os nossos le;tores poderão observar, pelo cliché que repro
du;,. ... vc: a cat'ectral de Piracicaba será um suntuoso templo, intei
l'ai, .i1c1 á altura daquela importante cidade. 

•. ; pessoas que desejarem conéorrer para a construção desta 
ff?andin~n obra .. de religião, e arte deverão dl.rigir seus donativos.aos 

'Wla<'.cs da Curia Diocesana de Piracicaba. 

cro e da Pedra da Unçã'<> (69). O& 
protestos dos nossos Religiosos por 
causa daquelas novas ~omissões 
não tiveram eclO algum na Europa 
e especialmente na F-rao<.:a. em ple• 
na revolução (70). 

A-O· passo que o Ocidente se de
sinteressa va as»im da sorte dos 
Santos Lugares os gregos dissiden• 
tes a4>roveitaram para tirar da Gru
ta do Nascime.Iit0 de Belem a es
trela de prata, o ultimo sinal que. 
co msua inscrição latina, atestava 
o direito dos catolicos oaquele lu· 
gar. Tambem esta nova violação 
pr'ovocou no Ocidente os costumei
ros·- protestos é à(;3bou -no ·silen-·. 
cio. (71). 

R.esfabelecida a ordém na França. 
a republica em 1850, com o apoio da 
Espa.n\ha, Sardenha e Austria, exi• 
giu formailmente d'O governo oto
ma:io que os Franciscanos fóssem 
reintegrados na posse dos Santos 
Lufares, ·como lhes fora garantido 
pelas ca,pitulações de 1740 (72). 

Depois de algumas negociações 
chegou-se a nomear uma comissã'O 
composta de delegados .fra.ní:eses 
turcos, a qlial reconhe<:c!u substan• 
tancialmente todas as éxige:tciâ9 

francesas (73). Mas para mudar a 
íace das coisas, sobreveio o impe
rador russo Nicolau, o qual inti
mou ao sultão que não modificasse 
nada no estado vigen-te dos Santos 
I,.ugares, ameaçando romper as re· 
lações' diplomaticas (74). . 

A Sublime Porta teve que ceder 
diante da prepotencia da Russia 

'! e.um fi:-mar. o .:L 1 <'itdo em 1gr.2. 
foi estabelecida · a munutençã~ do 
"statu quo" nos Santos Luga
res, Somen,tc, fizeram-se conces• 
sões aos iatinos na basilica de Be
lem e DA do Sepulcro da Virgem 
(75). . 

O fato demonstra que começa
vam a prevalecer na questão, :ião 
mais as ra:1.ões jundJ.cas e bi:,tori
cas, mas as razões pioliticas de> 
ruais forte. De fato as duas na
ções iut.eressadas, }rança e Rus· 
sia ameaçaram cada qual da sua 
par.e a Turquia de enviar contra 
e.la uma esqua<lra naval conforme 
a atitude que es,a tomasse con
tra oS rsepectivos protegidos (76). 

A Russia porem, mais ameaça
dora do que sua rival e.m data de 
7-19 de abril de 1853 exigiu tim 
ü1·1nan con1 n°vas co:1ccssões em 
iavor dos gregos. 

Realmeme ooteve dois firmans 
no primeu·o de maio do mesmo ano 
de 18J.> : um para a ·recunstrução 
exclusiva da cu'pula do ,s. ,Sepul
cro peJo patriarca grego de J esu
sa,em; o outro para' nterpretar a 
favor do mesmo restrito de 1852 
(77). 

A chan<=;elaria russa se adia.111t_ou 
ainda mais nas suas pretensões: 
queria alcançar a hegemonia xuoral 
so~e todos os diss1aentes e todas 
as 1:11stitU1ções <ie.es espalhadas pe 
lo llllper10 otoma.ao. A :,ublimc 
Porta, apoiaeia pelas potencias oci-
dentais, recusou essas ex,genc1as 

russa . (78) • Pouco depois a. 9 de 
fe~~eiro, estalou a guerra da Cri
m.eia entre a Turquia. Inglaterra, 
l• rança e .Piemonte de um lado e a 
Russia dô outro; guerra que ter
rumou com a derrota desta ultima 
V9). 

Os aliados não souberam tirar 
~a vitoria as va.n.agens que ·pode-
11am ter obtiel.o, para a sv!uÇao da 
11ossa questao. ,L'ljo congresso de 
paz, em !'a.ris, no ano oe ll$Jb eon 
Hromuu-se o :.tatu quo dos :,~tos 
Luga.re~ sem deter~ os por
menores nem esta-beiccer os dire1-
tos d.a.sd uas partes (80). 

Nos_ anos seguintes agitaram
se_ variadas e éliscord_antes polê
nucas entre a França, a Russia 
e a Turguia para todos terem o d1} 
r_eito de reconstruir a cupula do s. 
Sepu,cro. As. discussões termina
ram com um protocolo, assinado a 
5 de setembro de 1862, pelo qual, 
lesando os direitos dos latinos, se 
dava plena liberdade aos turcos 
otomanos e aos dissidemes (81) ~ 

.. De 'enciãntãdoras Unhas 
desportivas, os chapéus 
de Monterey ora apre
sentados em pêlo de cas-, 
tor finissimo, são indica
dos, à maravilha, pal',"a 
as toilettes da presente 
estação. Em varios mo
delos, tons de havana, 
bois - de - rose, marinho~ 
preto e beige. 

Cr$ 160,oo 
TURBANTES D E, LÃ 
Novidades de Hollywood 

CASA· ANGLO-HRASllf IR A 
S_ucessQrc(ge MAPPlN ~lURES 

NOTA INTERNACIONAL 

O Vf RDADE IRO PERIGO COMUNISTn 
Não ha tema mais debatido que o perigo comunista. Os russos 

estão recuperando, com uma persistencia deveras notavel, o concei• 
to de barbaros e semi-racionais, em que eram tidos seus ancestrais 
das hordas slavas, mongolicas, tartaras e hunas, na Idade Média. 
Se houv~e uma guerra agora, não haveria elemento politico, com: 
exceção dos partidos comunistas, que não· apoiasse uma união mun• 
dial contra a foic;e e o martelo; o numero dos palses qu°e se collgac. 

riam em um ataque á ªussia, e seu poderio, seria multo maior 
que o dos paises que se opuseram e venceram aos nazistas. Temos 
ainda que considerar que só a bomba atomica seria um trunfo de• 
cisivo nas mãos dos aliados. Pergunb-se, então, ·porque os aliados 
não aproveitam a oportunidade e atacam a Russia. Será que o pe
rigo comunista é ma.is um espantalho que de fato uma real amea· 
ça? A resposta á primeira pergunta, já a demos um mês atrás: a. 
atual situação mundial Dão comporta, ao blomento, um nov@ 
conflito. 

Quanto á segunda pergunta. responderiamos assim: o perigo co• 
nu.nista é grande, senão o maior que o mundo já conheceu. Ele, 
no entanto, não reside na possibilidade de. uma vitoria militar russa 
contra os aliados, nem num possivel sucesso eleitoral dos partidos 
comunistas nos varios países. O verdadeiro perigo está num longo 
periodo de paz, durante o qual os costumes europeus, a eeonomia, o 
regimem social, toda a vida, numa palavra, fossem, passo a passo, 
se socializando, ou por outra, se tornando comunista. Daqui a uns 
vinte ou trinta anos, a Russia já teria perdido esse earater intra
tavel e belicoso que hoje possui, a religião cismatica estaria pujante 
e cheia de vida como nunca, e a Inglaterra, França, Italia, etc. te· 
riam posto em pratica integralmente seus respectivos programas 
socialistas ou esquerdistas. Quando se reunissem então, pela mile
sima vez, os chanceleres das grandes potencias para tratar da pu 
no mundo, perceberiam com pasmo, que todos desejam a mesma 
coisa, que todos fazem a mesma coisa, enfim que todos estão unidos 
em um todo iguaL Grande jubilo: o mundo estará salvo de lata.· 

A diplomacia. européia; impo'-
1:ente para resolver a questão, pro-

l l'a8 perras, reiDará a harmonia eatre OI homens_ Dio é ~ Ae~ 

1 !Omtlnua na '1 a ~ 
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OPUS J.U ST I TI A E PAX' DO 
APOS'.,:OLO DA 

ALEMANHA 

o TUMULO 

Na. remuão dos chanceleres das 
quatro potencias, o ca.ma.rada Molo
tov protstou veementemente contra 
a propaganda monarquista na. Italia 
declarando que as potencias ven
cedoras deveriam garantir a vito
'!tia da forma. republicana na Ita
ilia. 
. Erl.e empenho de Molotov, bem 
eomo dos comunistas italianos, em 
assegurar o triunfo da republica • 
11a rtalia, bem mostra que eles es
J)eram deste fato, hoje já consu
lnado, vantagem para seus proprios 
Interesse politicos. O que de
snonstra com exubera.n.::ia qUe na 
![ta.lia. razões de carater h.istori
eo e psicologlco circunstanciais tor
nam a. queda de. momt'rquia indis
pensa.vel ao prosseguimento da pro
pai!!'a.nda. bolchevista.-

Pensou nisto o sr. De Gasperi? 
Será que os comunistas se enga
ll'Jsm neste ponto? ou se engana
rá o sr. De Gasperi? A repubÍica 
)á é um fato consumado. O futuro 
ftSPOil(lerá a. _nossa pergunta. 

1 ••• 
Lamentamos que se tenha des

.áaldado no oapitolio, em Roma, a 
bandeira garlbaldina da. revolução 
de 1849. Esta. revolução maçclllca e 
anti-clerical foi feita contra. o Pa
pado, e se assinalou por numero-

- 1Sos a.tos de impiedax:le. Para que 
comemora-la? 

Dir-se-á qUe é a.penas uma afir
mação do ideal de uni-dade italia
jtla. N"'ao haveria outros simbolos 
dessa ttni~ade, qüê pudessem ser 
homenageados nesta oca5ião? 

• • • 
. os comunista,, trabalham ativa
tnente para. despofar a Italia de 
sua zona de influencia. no Mar 
'.Adriatico. E' lament-avel. Ainda 
sem entrar na apreciação dos as
!Pt'Ctos historie.os '3 jurídicos da 
questão, não podemo"' defy_ar de a.s
l!nnalar que a Italia é uma. das :na
ições ma.Is catolicas do globo, en
tqr;anto a yugoslavia é uma pote1;
ea cismatlca., alem ·1o . mais dom1-
mda hoje pelos boJ~b.evlstas. Tu
do (.IU8.tlto signifique expansão iu
e,a:lava no Adrlatic.,. lllgniflca. ta.m
J:.em. ~ para o P..eluo <le Crls-
1o- · 
' Prova bem clara. do que sOfre-

No dia. 29 p •. f.,, será. comem.orada em todo· orbe cris~o a festa de São Pedro, uue a. . pie• 
dade dos fieis consagra.· não só em eultwu: o primeiro Papa, como em reafirmai- ~ fervo
rosa adesão ao Papa· reinante. 

Voltando nosso pensamento com filial afeto e inco~dicional obediencia ·para. a figura. ve
nera.nela. do· Vig'ario de Cristo, lembra.mo-nos de seu lema: · opus justitiae pa.x. 

(. 

F.chterna.ch não deve mor
rer". Com estas palavra! 
Mons. JOsé Filipe, Bispo àe 
Luxemburgo, exortou a seus 
C0?3-pa.triotas que salvem a,,· 
rumas da. Basilica de São 
Willibrod.o, destruida. pelos a.le
mãis ha mais de um anv, e que 
reconstruam a famosa capela 
onde repousam os restos._ de 
São Wlllibrodo, o santo inglês 
que foi apostolo da Frisinga e 
que morreu em Echiiernach no 
ano de 739 como Abade de um 
mosteiro benedit~o. 

Afortunadamente, os restoS 
do Santo e sua· tnnica foram 
salvos da destruição, porem a 
maior parte dos tesouros artis
ticos, cuida,closa.mante conser
vados durante secu.Ios se per
deram. 

NúMERO AVULSO 

CrS04,0 

A INAUGURAÇÃO DA 
NOVA IGREJA MATRIZ 

DE RINóPOLJS 
·Foi aberta ao CuJl:o publieo DO 

wâ·' 9 do corrente, a nova igreja 
matriz de Rbó1>91is, na Alta Pau
lista pertencente á Diocese de Ca
íelandia. 

· Iniciadas as obras no dia 29 de 
Junho de 1942 pelo Revmo. Padre 

, . C~!~ ,Ferruµtdo Felsner, -foram as 
mesmas agora, em graa'ide parle, 
cooclu~, · graçà.s -a Fé e ge:iero• 
siàade dos. pa.roqui~ daquela 
freguezia, bem como a operosidadê 
do . atual Viga.rio, Revmo, C~ 
Adalbea:to Assis de Curvelho. 

, !rio as provincias italianas que a 
?[ugosla.via deseja anexar, é o a~
idrejamento, eviden,temente snscha· 
~ por bolchevistas, do Arcebl,spO 

(.(o>ncluztãodaS.ª~>. 

Que sobre Ó mundo contempora.neo raie J)Or fim a verdadeira. pa.z que só pode ser fru.t.o 
da justiça. 

. A inauguração do novo tempio 
f9i fe~ta pelo fumo e Revmo MODS. 
Vitol- Ribeiro Mazzei, Vigar:io C.-

1 
pitu1ar da Diocese e com a pre
sença tambem de varios outros ~
~nlotes ~ paroquias ~-

l!~ a !~JPl~!DP~~=~~~~asa~ A questão .social 
,egistrou com vrofun.do pezar o , tia.fação a noti,..:ia, da elevação 
lf,a].ecimeD.to de S. Excia. &v- a.o Episcopado, ~o Ex:mo. e Re-
;wa. 0 Sr. Dom João BecI..er, vmo. ~ons. Lmz Gonzaga Pe-
~ Meu-opolitan.o de luoo, tigur-.a. de destaque do 
[r9ff,O .Alegre. clero da DiocesP. de Bragari~a. 

o venerando Pi-ela.do, q:je O ilutre Sacerdote, por su2s 
gozava 00 geral estima em sua. 1·ara.s qua.lidal10l de inteligen-
;erovincia Eclesü..stica e em to- eia e zelo acab-l. de ser escolhi-
do O Brasil, presidiu a tod 'l o do pelo Santo Padre Pio XII 
desenvolvimento espiritual do para ocupar à t<éd.e Episcopal 
Ri~ Grande do Sul, durante o de Lorena, q~ vagou pela.. 
largo tempo de seu Pontifi-- transferencia do respectivo ti-

d tular para Taul,até~ ca o. 
Seu sepultam<.>nto foi assina, Por ocasião óa Sagração e 

lado por homenagens oficiais e J.,osse do novo lr;spo, projet.tm-
po_i_'.)1.uares da riu:..ior signific.a- se varias homenagens a Sua E~-
ção. eia. Rev-ma •• 

COMPANHIA DOS 
JESUITAS 

VATICANO, 15 . (AFP) 
Foi fiXada para 7 de setem
bro a data da eleição do no
vo Geral da Companhia · de 
Jesus, -declaram os meios da 

· CUria Generalicia. Atualmen
te. o Vigario Geral nomeado 
~- .Papa, o Paàw No.rbert 
de Boynes, dirige a Compa
nhia, cujo ultimo G!trt-1, Pa
dre Ledochwski, morreu em 
1942, após ter exercido suas 
funções durante 25 anos. -----

No momento e.m que a Pro
videncia chamava a si o Vea-.:
rando metropoljta Sul Riogran
dense, saia a nomeação do Exmo . 
Rvmo. Mons. Alfredo Vicente 
'scherer, para frspo Titular de 
Emeria e auxiliar . de Porto 
Alegre. Sua EÀ<:ia. Revm.a. foi 
muitos anos V::gario de São 
Geraldo, cargo ~ue exercia com 
grande eficacia 1;; brilho. 

Na mesma d:1ta o Santo Pa-
dre Pio XII. tam.bem nomeou 

l
; 1: :~~~/e M!;t0li:~~:rE;~~-1 

la Bran.-Ião diretor espiritual 
do Sentlna.rio d!) Aracaju• .. 

Sugestão d-a Comissão Episcpal 
Em nome do venerando Episco

pado Nacional, a Comissão Episco
pal <le Ação Social, composta. de 
SS. EE. os Srs. Cardiais D. Jaime 
de Barros Camara e D. carlos 
Carmelo de Vasconcelos Mota, e 
dos. Exmos. Revmos. Srs. Dom 
Alva.ro Augusto da Silva, D. Anto
nio_ dos Santos Cabral' e D. José 
Scortegagna, publicou um mani
festo sobre a. questão social. Este 
documento t~ve ampla divulgação 

. e repercussão na imprensa dia.ria, 
pelo que seu texto já é do conhe
cimento da genior-1.;:dade uns leito
res. Dada, pore1n, a alta autori
dade do manifesto, que trata da. 
questão - sumamente candente e 
atual, publicamos por nossa vez o 
seu texto fntegral, a titulo do. 
cumentario. 

"'Seguindo as diretrizes traçadas 
pela Santa Sé, .através de numero
sos documentos sobre as linhas 
mestras de uma. ·reforma social 
cristã, ~ Episcopàdo Brasileiro, ha 
um ano, lançou impressionante 
Manifesto, convocando todos os ca
tolicos e . todos os homens que 
crêem em Deus, para um trabalho 
firme. de reestruturação economica 
social, politica. e espiritual do Bra
sil. 

Os primeiros r,;i;.ultado:s _cie união 
e ação dos catolicos, no campo so
cial, já. se fa:.:em ,;~ r tir . .Ma$ é pre
ciso intensificar. an maximo, nas 
bue:s d:ts no::-~-c · ~cd:,,!s ponut1• 

cl:1.S e do ManHest.o do Episcopado 
Nacional, ::i. recuperação total da. 
familia brasileira, no sentido de um 
solido equilibrio de bem-estar ma
terial e espiritual. 

Foi com este intuito que, na Se
gunda Semana Nacional de Ação 
Catolica, os Eminentissimos ca.r-
<leais e os Exmos. srs. Arcebispos e 
Bispos presentes, representando to. 
da a Hierarquia Catolica dó Brasil, 
resolveram organizar um plano na
cional de ação social, para aplica.· 
ção imediata em todo o país: 

Este plano envolve aspectos im
portantes e fundamentais das nos
sas necessidades atuais. ' 

ASSISTENCIA SOCIAL 

A Assistencia Social, embora não 
seja a solução da questão, constitui 
contudo,. quando bem organizada e· 
aplicada, um elemento de desafogo· 
de milhares de criaturas que de 
outra forma, nas circunstancias 
presentes não encontrariam out..l'.a 
maneira de reaju.stamento, nem ou
tros meios imediatos para atender 
ás necessidades urgentes de Sl!a 
vida, na defesa da saude, da eclu
cação, da alimentação, da moradia 
e da higiene. 

. Por esses motivos obvios, o Epis--
copado Brasileiro aponta ao clero 
e aos catolicos um campo d·e ação _ 
social intensiva., como primeira 
eta.pa, .ele neoeas.tcia.de ur1rente · • 

no Brasil 
de Ação Social 

improtela.v~ - ~ 4 '!Slilt8Daia ao
. c1a.1. 

Ao que já. existe se juntam ;no. 
vas inicl.a.tivas amplas e corajosa& 

INll'AN:CIA E MATERNIDAIU 

Tenha-se em vista., antes de tud"-
o cuidado com a infancia e a. ma
ternidade. E' preciso não esquecer 
que a mortalidade infantil é espan
tosa, no nollflo país, sobretudo nos 

· meios desamparados, onde, aliás o 
indice de nata.Iidade é o ma.is a.Íto. 
Como medida pratica neste ,setor, 
se criem quanto possível Postos d(' 
Puericultura nas .-,0nas urbanas r 
rurais. Maternidades. a.inda que de 
tipo modesto, conforme o melo, 
sempre de acordo com as extgen, 

· cias · · minlmas tecnico-cie~t1flcas. 
Neste terreno é de grande conve
nlencia um entendimento com o 
Departamento Nacional da Crian
ça. com a Legiij,o Braslleira de .As-
sistencia que, na sua. fase atual, 
cuida, precisamente, dos problemas 
da infancia e maternidade. 

Para Que o· problema de pessoa/ 
exigido em tais trabalhos, seja. en
caminhado na sua solução pratica, 
é- indispensavel qúe os Senh~res 
Bispos de cada Estado da Federa• 
r;ão decidam, ond_e não hcuver, a 
criação imediata. de uma Escola de 
EnfE\_rmagem, para prepara.cão de 

1 ,. 
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i.:atolico de Goriz!a. p0r a.motina-dos 
Cio lu~-::1~. ' 

• • • 
Nrovimenta.m-se os proteshntes. 

Nos Eshrlo~ Un',1os. pediram ,:iue 
fOSSf" r<'tira:da la ]egB ÇÚO 011 r •pTl'• 
,,,-nt~"ão que o Presidente Tnunan, 
e PXE'mPlo de Roosrv<'lt, mantcm 
J1m10 :io Sumn Pontifice. Na In
,,.,~t"r"a. um ir-fluente grup,1 de 
l'"~~ 0 ~tantes nr>diu oue o r,-0vl'!'no 
prl"1b1~e a <'elebração do San~o ::;:a
r•·iflr>io ela 'Missa, em toda a Px
t,msfio do Reino como cer:monia. 
ir'nl,-,+rica. 

Niln cnnd<'scendernos em esgri
:r,,;,.. ccnn adversano0 tais. Lembre
!"'"< .. ,...,t.,.Ptanto. aue. enqmmto os 
nr'>t~otnnt.rQ amerir.an~ e inglese;; 
• ,. n,-rJr,am d" hostllldn<l.,,~ ccmt!"'l ns 
<'"•01;,.,..,Q_ no Bras'I 10M.1s c·n!Tel!r,-io
l'i<N i1,11c11rosos. só falam de chl.a
hn»<>riã()_ 1!?'1rnl~ade, e. liberdade de 
("'P 1+-" ... ~,,T'.., f.n-n'f'IS 

r, twr,t,,.!'tflTit.ÍS;,.,() Sfl°f:'" USar :_\.$ 

,,-,n,,,.~,.ns 011P melhor lhe <'Onvc-m 
t-m t>arh príQ, 

. . . . ' \ 
ComPçou n julirnÍ:ncnto do maior 

f,-, rC'antP e do maio. insigne trainor 
d "'"ta !!llerrn o sinistro sr. von Pa
r,Pn. F:s•<>· cava:Jheiro, outrora !l· 
v,_ira de destaqÚe dos circulos cato
lb1s ri1emães. f0i traidor da r-ela, 
~ se-rvtu-se sem-pre de , seu prest!
r:io nos mPios catolicos. para entre
fr9,t n catollcl...-mio, · tão · Inerme 
imanto poss·vel. á sanha persegUi• 
'1orn do sr Hitler. 

Não sabérnos. em stia in'lOndMrel 
moleza. o qtte fará o sr. von ?a
r,en no trlhuna.I de Nuremberg. 
Uma coti,a. 'p()rem, não padrce du
,,ida. é oue a Historia imparcial o 
terá sempre na conta de um Judas 
Esca.rtotes. 

A· Russia sovietica e o --
governo titere da 

Polonia 
· ·,Ninguem. pode · alimentar ilusões 
IÓÔre à yerdadeira · situação do a
wal goyer-10 poloncs. 

A pu.s.eguição JiiQvida pelo! so
viets aos lideres da libertação po
lonesa e · a "proteção" dispensada 
aos atuais dirigentes daq1,1ele infe
liz, pai-s .\)eín 1ttos-\ram que ei-US 
:hegarani ao gráu de subservíeo
:ia desejado pelo sr •. Molotov para. 
t~an&f,c~r.m-a~los em ineros til-ctea do 
Kreln1lll-

Em co:ifirmação desta assertiva. 
~hega.-nos agora as mãos a scguin 
~ run.a do r: ,';pondente elo 
"Paris :Ma1m' an,o a ONU: 

"Com relac:ão a Polouia um pe
queno incidente mostra sua depen
dencia á Russia. Em um rnoment<> 
dura:ite a vQtação o sr. Rzymows• 
ki levantou sua mão, mas, olhando 
para o sr. Gromyko, verificou que 
ele es1ava Votando diferentemente. 

C sr. RzymoWski ficou muito 
Tennelho. e confuso, abaixou sua 
mão. Preseul:iei este incidente cOID 
meus pr<>priQs olhos.. · · 

Co.."lfere, pe.rtánto. 

' •J..'".J.l!'ll""ll.iiit 

Medit-,açâo : !m:illar ' liO trata-

amto cla ~- fl 

Y:EG_l0NÃR10 

CURIA · METROPOLITANA· 

Procissão dê CORPUS CHRI Sll 
E D I T A.L 

Carlos Carmelo de Vasconceios 
por mercê de Deus e da. Santa. Sé Apostolica 

Cardeal Mota 
do Titulo de São Pancracio - ARCEBISPO DE SAO PAULO 

Aos que· o presente Edital virem, saÚdação, paz e benção no Senhor. 

Fazemos saber quo. no dia 20 de Junho. cek bra a Santa Igreja a solenidade de CORPUS 
CHRISTI. E sendo Nosso desejo que todos os fieis tomem partti na grandiosa p1·oci.sSiio do 
SANTISSIMO SACRAMENTO, havemos por bem transfori-la · para o domingo, dia 23 de Junho. 

A _procissão sairá ás 15 horas, da nova Catedral, e percorrerá. o seguinte itiherario: Praça da 
Sé, Rua 15 de Novembro, João Bricola, Boa Vista, Largo C:e S. Bento, Viaduto de Santa lfige
nia, Rua Antonio· de Godoi, Largo de Paissan dít, Rua Dom José de Barros,. Barão de Ita.peti• 
ninga, Praça Ramos de Azev.edo, Viaduto do Chá, Praça do Patriarca, Rua Direita e Pr. da Sé. 

Haverá uma só b,mção, no pórtico da Catedral. 
De conformidade éom o c. 1291 § l do e. J. e., mandamos a todos e quaisquer clerigos de or• 

dens menores e sacras desta Capital, não legitimamente impedidos,. que compareçam ás 14,30 
hs. do dia 23, ·na Catedral nova, revestidos de sobrepeliz, para acompanharem a procissão, na. 
seguinte ordem: Prelados da Casa de Sua Santidade, em habites prelaticios, atrás do Pálio; 
acaante do Pálio: Colendo Cabido, Decanos, Parocos; Viganos, Vigarios Economos, Vigarios Co• 
operadores, Reitores de Igrejas, Capelães, Clero Secular e Clero Regular .segundo a ordem de 

. precedencia canonica: Conegos Regulares; ·Monges, Clerigos Regulares, Congregados e Religio-
sos leigos. . 

Deverão tambem comparecer todas as Ordens Terceiras, Confrarias, Irmandades e Associn-
ções Religfosas de fieis de um e outro sexo. · . 

Recomendamos a todos os fieis o maior respeito para com o Augustíssimo Sacramento em 
que está realmente presente o propl'io Filho de Deus, Jesus Cristo Nosso Senhor e Rei dos Po
vos, pelo que fizemos lavrar o presente Ec'.ital. Dado e passado em Nossa Curia Metropolitana. 
de São Paulo, sob o Nosso selo e sinal do Nosso Viga.rio Geral, aos 31 de Maio de 194G. 

E eu, Monsenhor Paulo Rolim Loureiro, Chanceler do Arcebispado, o subscrevi. 
De ordem de Sua Eminencia Reverendíssima, ' 

.(a). Mons. José Maria Mo11:teiro - Vigario .Geral 

MANDAMENTO 
Para a bo~ ordem e disciplina da procissão de CORPUS CBRISTI Sua ·Emcia: Revma. o ~nhor 

CARDEAL ARCEBISPO determina. o seguinte: 
A's 14 horas e meia do dia 23 de Junho, todas Deverá ser a seguinte a disposfção 6as diver-

as Associações Religiosas devem encon.- sas associações. · Revmo. Clero secular e regular - na Cate-
tr:a.r-se nos lugares que ~baixo lhes são dral nova. · 
indicados, com os respectivos estandartes. Ordens Terceiras. (São Francisco e Carmo) 

Cada grupo de associações será guiàdo por acompanhadas dos respectivos Comissa-
dois sacerdotes e três clerigos auxiliares. rios - na Praça. da 'Sé, junto á escadaria. 

Irmandade do SS. Sacramento, Fraternidade 
Todas as associações d.everão formar em co- .Eucarística e Guarda de Honra, dirigidas 

lunas de 4, sendo 2 de cada. lado, reser- pelo conego Aguinaldo J. Gonçalves e P, 
vando, no centro, o espaço necessarlo pa- Primo Mason, s. S. S. ,- na Praça da Sé. 
ra os estandartes e para a locomoção do$ · J.rmanda.des: ~os Passos, . Boa Morte, Nossa. 
encarregados da. d_ 'tte~ão. · Senhora· das Dores, Rosario dos llomens 

Pretos, Remédios, Divino Espirito santo, 
Deverá haver, quanto possivel, uniformidade .sob a direção dos PP. Luiz de Faria car-

nos canticos dos va.rlos grupos de asso- doso e lviario Marques e Serra - na Pra-
ciações. · ça da Sé. 

Não havendo be~ão, no_ trajeto da proci.sSão, A.rquiconfraria da s~,grada Paixão, . do Cora-
ção de Maria, Apostolado da Oração, sob 

c:everá esta desfilar lenta, continua e or- a direção dos.PP. José Germano e Luiz G. 
denadamente, evitando~se interrupçõe.i de Moura - · na Praça da Sé. 
na márcha. Confr,.ria.s do Rosario, Damàs de Caridade, 

Mães Cristãs, Côrtc de São José, Arqui-
Os fieis e familias que não puderem acompa- confraria. das Ahnas, sob a direção dos 

nhar a procissão, postar-se-ão nos. pas- PP. Luiz Gonzaga Biazzi e Manuel de Car-
seios das ruas do itinerario para assim valho Neves - na Praça da Sé. 
prestarem a sua homenagem a Jesus Sa• Obra das ·Vocações, Cruzada Eucaristica. In-
cramehtado. fantil e outras Associações cujos ti.ornes 

não figuram nesta lista, sob à diteção dos' 
0$ colegios catolicos d~verão igualmente for- pp. Pernando Pedreira de castro, s. J. é 

mar a.o longo da:s ruas por onde a pro- Rubens Azevedo dos Santos --- da :Pra~a 
eis.são desfila.. da Sé até á Rua. Anchieta. 

,Admitem-se crianças vestidas de Anjos, mas ·Congregações 1'fariunas e J. U. e. sob a dire-
ção dos PP. Paulo Bannwarth, s. J. e. os~ 

proibem·se terminantemente meninos e car Melanson, c. s. e. - da Rua Anchie;;. 
meninas com instrumentos d.a Paixão re- ta até á Rua da Quitanda. ·· · 
fresentaçôes de mistei'ios e caracte;iza- Ligas Catolicas J. M. J., sob a C:jrcQâo do P. 
ções de santos, como, por exemplo, santa Antonio Macêdo, C. SS. R. - da :Rua da 
Tel'esinha, Santo Antonio, etc. Quitanda até á Rua 3 de Dezembro. 

Filhàs de Muria, J. F: e. e J. O. e. F., sob a di- · 
NA P_raça da Sé, os canticos deverão ser uni- reçâo dos PP. Eduardo Roberto, Salesiano 

formes, obedecendo ás ordens transmiti• e Pedro Paulo Koop, M. S. O. - da aua 3 
das pelos alto-falantes. , de D0zembro nté á P1·aça Antonio Prado. 

Ao chegarem á dita_ Prn"a., ocuparão ns "'SSO• Circulos Operarios e J. o. e., sob a direção dos 
,.. " PP. Carlos Marcondes Nitsch e Pedro 

ciações os lugares que llies forem desig:.. Balint, P. de S ...... na Rua João Bricola. 
na.dos na ocasião. Colegio Arquidiocesano e Liceu do Coração de 

Antes de se dar a benção com O santissimo Jesu~ - na Rua Boa Vista e. Largo de São 

Sacramento, responderão os fieis ás invo- As E~!~t~s· de cantores dos Selninarios forrnn• 
cações que então se fi2erem. · râo adiante do Pálio;. ãtrás · deste, a. 

DIRIGENTES: Cónego João Pavesio, Con~go Guarda de Honra da Adoração Noturna 
Pedro Gomes e Padre Vicente M. Zioni. Brasileira. dirigida pelos PP. Ditino d.e la 

Tanto n tr j to d ~ Parte, C. M. F. e Pascoal Bérardo, s. S. s. 
~ ª e ª prociSsao como na Praça da Sé, saberão todos guardar profundo recolhi

men ° e religioso respeito; proíbe-se, pois, Pxpressamente, dar vivas e bater palmas. 
CURIA METROPOLITANA, 31 DE MAIO DE 1946. . . . 

(a.) Monsenhor Paulo Rolim Loureiro 
Chanceler do Arcebispa.d1> 

VINDE, ADORAI 
.A JESUS SACRAMENTADO 

Adorai-O publica e solenemente, proclamando•O sempre 
nm, SENHOR E SOBERANO, de nossa. Terra e. de nossa Gente, 

inscrevenclo•vos :na Obra da Ado~ação l>erpetua. 

DlA 27 - O Exmo. Sr, Ca.rdiál Arcebispo p1•esidi rá a Assembléia Geral da Obrà d~ Adora1ião Per ... 
petua. - ás 20,30 hs. - !1º salão d~ Escola. "Caetano de Campos", e$tettdendo•se a.os 
Assocmdos e a todos os Fieis o convite pata esta Assembléia. · · 

Inscreva-se. n·a Ob.r,a, da . .,_;Adorc;1ção Perp~tua 

: Certa personalida.de politica se 
tornou celebre porque ter.a afir:. 
~a-do, certa v~ qqe a· questão ao;.,·, 
c1al era uma. questão de policia. . 

. Sobre isto mui:9 se falou e comen-:.: 
tou, e esta a.firmação chóm-n, .. <-, 
m a ~b-- mes. o . ser o tema de campa.üha.s 

, politi~. Parece-nos. Porem, qi1e. , =~ em tudo uma grall(ie con-

Afinnar que a questão soo~ é
~ ~ de policia. é, cm-ta.mente 
m=:er em erro , craSso. Se ~ · 
questão que a Policia não ~ re--· 
solver é a social. Entretanto, ist.o . 
~ refere a. verdadeira questão 00~ 
cial, a esse espontaneo desmorona,;. 
mentos interior da s<>eiedade, que 
ocorre an~ de mais . nadá. por c;i.u. 

, sa de _defic1encias morais e rell~ 
s~,;; não ~ questões s<>ciafs ::mm. 
ma1S, ou a , a.gTavamentos artifi
cia.is de uma. verdadeira questão . 
socia!· ~ aqui é n~ saber 
dlscruninar com ml!-id~ 8 questâQ . 
social ~ questão comUnista. o· co,;. 
mun.Is.mo · se interessa altamen~ 
Pela questão soc!rat. Dito paâoa re-
somJa., mus porque os de.i&Justa.',. 
mentes . soclats Jhe oferecem uin 
ambiente propicio Ptil'll a reaUzaçWJ 
de seus Pl!Ulog crlm.iri.osos. Pôr. Js.;. . 

, so, o comunismo PI"OOUrll. Por twos .. 
OS modo-s, SUSCita.r estes' d~Usta::..::· 
:mentos ou a.grava-los mid .,, .. 
existam: é nm torpe process! Âê;· 
exploração da., tniserlas e sofri..'. 
menws humanos. ' . . ,,._ 

A demonstração do que a.fl~ .. 
:mos s6 oferece uma. dificuldade: ~ -
enorme COpia. de fatos tiue se · of~ 
:recem á nossa escolha.. vemos, ~ 
t!.Xemplo, o snr. Prestes_ eofubat,ci 
e entravar todns a.li medi.das ten
pentes e a1Jviar ns angi,stias pra.. 
sentes, tais como o Plano de Emer~ 
gerenda cujo Tesultado · foi a._ma.ior-
1Safra de generos de primeira. · ne.. 
cessidade a~ hoje conhecida.. Ve,, 
mos os seus asseclas d1speri.dereni 
os maiores esfni-ç.os pa.ra. fazer ba.t;. 
xar o n1vel moral de nooso Oi»-. 
rarlMo, tirando-lhes o incentivo· 
do trabn..'tho e lncutindo.~lhes o clé • 
sejo de inde.nfinidos sumentos ,te. · 
salario. .Assitimos. etnfim · a esta · 

. ~pressionante serie de greves, qu~ 
,nao tinha,m tmtra f!nalidade senão 
a. desintegracâo da estrutura ~ 
nomfoa dg pa,{s. 
. ·Entreta11to, não ' é so no Brasil 
,que se -verifica esta atividade ne-. 
· fasta dos comunistas, mas em to. 
do· o mundo. o sl'.~ Hoovcr, e:r
pre.sidente dos Esta.do~ tTni<lós C' 
rtpresenta.nt.e dn. t:JN:BRA; eih ffl• 
trevitta concedida á tmnrellSà, d.t!'
r-larou que 0s co1mi."listas, em to. 
do o· mundo procurn.m eXnb~al' 
o:s esforços que se -fazem para •oco• 

· rrer as popula<:ões fruninw da 1ifu .. 
:ropii. tY-ma. · Euro:Pã morta. do fome 
e o ideal pa.ra, o gc>VêttlO so\tietltu I.\CJ 
me-smo tlêmpo n!Lo oonvtmt nadai 
para n eXl)ansão comuniSta que as 
nações ()('.!dentai~ apa~ como 

· salY<tdôra!!, l.,a~ isso, Stalin, .tiio 
vacila em condenar á morte pot' 
inanic;ã.o a milhões de seres huml\
nos, no q.ue é docilmenre obedeci

"tlo por seus titeres de toda. a ter-
, tiii,, / 

·E- isto (1Ue se chalil1'1 í1Ut'~tl\o 
comunista, distinta, milito distinta 
da· questão sOciâ1, Esta é wna 

, ouestão f.undamentál tn.ót'àl e teli. 
giosà, qttê Sê ha de resotver com 
muita '{)rudehcia, util'.-iando ttiéiOS 
morais o religiosos. Mas a r,r1mel• 
t-a. a questão comunista nada. mal é 
do que um CáS de policia. . · · .. '. 

EXPF.DIRNTE . DA CUltl.Ã; ;, 
METROPOLITANA - . 

DIA DO PAPA -- -- ·· 
' , ne ôtxlent. , dO EnUfto.; tl Revmo•,' 

Senhot• Cardeal Arcebispo e de 
·· conformidade com o decreto 34;. 

paragrafo 1. 0 e 2. 0 do Conciliei Pi-e
na.tio J3rasileil'o corounicO ao l'!Rv-. 
mo. ôlero· e fieis do àtce~is~ 
que no dia. 29 dé Junho - tesi. 11.; 
tttrgica dos glorioaos apostolos Sâ<t_ 
t>~o e São t>a\ilo, - !lá NQ.Uidio,, 
cese, cl>mo ell\ toda a PJ.'l)~ 
t'.Clesa.Lstlcà de São Pauto. ~ ce>
memomdo oom :es~ IIÕlliltliàa• 
GéS - o Dia. do Pài;,a. . 

Nesse dia.. tis .10 roru, na Oate
dral provisoria, igreja \'te $a.tltà 1fl. 
genla, será. c:el&brada Missa so1éne 
estAndo presénte o 00\endo ow,1 • .
do Metropolita.no. 

Nea igrejas paroquiais, · Cápelil,ll li 
ol'awtios públicos e $ellil~publiocls 
do arceblspad.o o "Dia do i>a.l!a~ 
deverá constar do seguinte: 

1 -- missa. com canticos e- co
m.unhio geral, e p~o soMe o 
Psria,• . 

2 ..:. colet.a., êDl 1XJdas as Igreja$. 
capela$ e comunidades, não só·á es
tac,:íw de todas M misMs élOiDG. ~
OUt.1'0$ a.tios 1'eligl.OSOI e reuniões de,;.. 
ISO rua, lntegralme,'1té d~ àO 
6bu'lo de São Pêdl'O; '. 

3 - distrlb'Ui~ de fólhétos im• 
presos dOütrin&rloS sobre, o papt.; ' 

4 - o "l)iá dó Pâ~.,. dt!Vê, M• 
fim, consl!lth· em '!)l'êêM pelo SU.• 
to Padre, i:Mtrllçóes CiOU~ 
BOél'Cá da autoridade ao \t!garlO 4e 
Jesus Cristo, 11.o~ dêVeree ptU'à, 

'c.otn me,. e outrM bom~ dt 
respeitó e a.in61' rt'Wl.la. -

São t,a.ulo, 21 àe j_únho. áé ~~ 
. (akMons~- . 1?.a.ulo .. .E\....,..... 

~--·- ·(:batlc,eW-:4o--~
~-- --· ,:··:. 



t.EGIONARIO 

Os b~~ ~e ftavens~~ ! ~~~~n ro}ÃS' últimas fi~1cl·~~:o, ·~ub{?A:~~~;~:; f 
, •. ..._ _ vemos de pé, sem mexer, duas ou .. , li· 
ª ...- da:; . refeições, Ui.o t'lspe- três ooras élll seguida, segundo ª · · · · GRANDE ESCOLHA E:M OSJETOS PARA PRESENTES : : n~ ~. 

llada, tio desejoda., era geralmente boa vontade dos S. s. que sen- R • • 
e> sinal de tum111t.o sem nome! FaJ_ tfa.m uma. verdadeira isatlsfaçlk, em Grande vari:d:!c!e em ELõGIOS · das melhores marcas su1ças ::-~ ... ~::::a ;E :,.:;r .. ,_ .• ma~, 

00

- C A S A BE N TO l O E B 
n:essante para Os que ocupa.Vâni os (continua) ' 
leitos inferiores qae réeébiam em. RUA 1'5. DE S.° 331 

j a profwlâ.o pa1hru;; e })()eira dos su
l)eli.ores. Até novembro de 1944. o 
Mmento fot rélá.tiva.mente razoa. 
'V'Cl cerca. de !50 gra. dó pão por 
clia,. meio lliro de sepa. (repolho e 

beterra.ba-bel:érraba. e repólho> e a.1· 
cumas ~tãts sent deséé.Scar. :oc-

.... -.... . . . . 
NOVEMBRO 

·sodedàde A Joafharia preferid;, pela alta HA 3 GBRAÇõES : ..... -. 
• • • • 

. J>Ois O ~e foi se totnando cada. 
vez Pl»r; nlettóS J>ão, tMJs Ulllà. ba. 
·!!'~ $Ol)a óóm. légtlmes déshidra
.._.._...,, à.tgumag Vêzé$ 1,lllla. por\)â.O 

_ele. tnonjáí'lhà., tun l)ednço de 1-
~· ou Uma fãtiA dé queijo:: .. 

• que a.J)e'ta.r de tudo achava mos ,del_lcioso. Ma.Is ta,rde todos es: 

Por todo o mundo consagrado aos 
Santissimos(orações de Jesus e de Maria 

. . 

:es peqd uenos. "zula.ge" desaparece
am o . menu. No 110sSO blóco 

:::=-se ,iguahnente · Pok>nesas 
as ~--.. s1 . .peJ1;~ · pfoprios a.lemá.cR, 

~• Cneu i.<ito é, coelhas Es 
~~~réS ínóçàs na. maioria. p~br~ 
~~ ........ ,tes, presas politicas, tlnham 
&ido. · ê$60lhldM êntre ,as mais sans 
e Vlg'Ol'Osá$. 'todas tinham as per
:na.ci é M coxas cobe!'tas de en<"lr 
mes cléàtrizes màl fechadas, De: 
~ de terem sido tão maltrata. 

as, no eamp0 tinham melhor tra
ta.ment.o do que nós, dlpünitum 
eadà lima de um. Ielt.o, de um co
beroor. toUPIIS t)rOprias e podiam 
-:recobér COlis da Cruz Vermelha de 
Genebra. POrqUé esse tratamento 
~epois do . martirio a que foram 
submetidas? perguntavam0s !rc
CJUenternente a nós mesmos e elas 
tambem. QUe aconteceu com ele.5? 
Qualldó o campo foi evacuado em 
margo de 45, elas lá ficaram. não 
<l>UV1 ruais falar delas • 

Um dós mais cruel~ sofrimentos 
j,ara as mulheres. no campo, era a 
ehruna<la: feita toda manhã, ás 
5.30 horas, com qualquer tempo. 
choyes.se ou nevasse, com temp0.ra. 
~ variavel de menos 20 a me
~ 2S t:raus. Mal vestidas. a maior 

SCIENTIFICAMINTI 

.as suas rERmas 
• Pon,at!a seca.tiva São Séba11, 
tlão combate cientificamente 
toda e Qualquer afectão cota. 

nêa. como eejam: Feridas em 
geral. tJll'erae. Cbag&l!i antt
gae. El',iemas. Erfslt,ela. IN'lei. 
ras. Rachas nós pêe e no11 
llelos. lt!>p!nhas. Hemorroides. 
Ouelml!d ural!I. Eruot-ões. Plea.. 
das de mosctulté>9 e lnsectoà 

vénenoeos •. 

Aut-0-Viacão -~ Bragança-São Paulo 
para as suas viagens de Bragança à Capital e vice-versa sir
vam-se dos confortavets onibu,:; da EMPRESA AUTO; 1 

VIAÇAO BRAGANÇA - o percurso e feito em três noras 

PAR'l'IDAS DE BRAGANÇA; 
Dias. utel.S: 7.00 e 16.16; Clo
mingos e feriaaos: 7 .4!> e 18. 

. fontQ em Bra,ga,nça: · 
PRAÇA ltAUI. LEME N.c 10 

TELEFON'.r 109 

PARTIDAS DE sAO PA'uLC 
Dias ute1s: 6.4ó e lõ.4f>; do
mingos e feriados 6.45 e 14.lf>. 

Ponto err São Paulo 
BAR f!;STRELA . - Rua Mauti 
n.' 630 - Tt!:LEFONtL 4-6905 

os MELHORES PREÇOS. 
E A MELHOR QUALIDADE 

' PRESU~ e FRlOO ,... VINHOS FINOS. FRUTAS, 
BISCOUTOS ,e BOMBONS - GMIBROS ALIMENTlCIOS 

EMPóRIO MONTENEGRO 
RUA AUGUSTA. J!iSG (t;sq. R. Luiz Coelho) - Fone : 7·003b 

rrrrr. . .c E~JA AVENIDA 
A V. BlUG. LlJlZ ANTONIO. %098 !Em frente i lgrej'a 

loiacuJada Conceição) - Fone : 1-5453 
- ÓNICÓS DISTRIBUIDORES DA 

MANTEIGA " B A N D E l R AI N t E " 

Os que ni<.o t<i,u fé Clão moa• tas 
de um pcsslmistr0 desalentador &.o 
considerar ó êé;J•llaculo dõlól'oso 

que nós otérecc ;-. mundo atua!. 

A guerra ati·,,z que ,c,meou a 
morte é a dMõia-.;áó po,· to.da ·a 
parte nã.o nos ti-c l!Xe a r-ai :1em 
sombra. de l)az. A tomé asso'.;; a 
Europa lnfêliz; .1 çontilluo éllt:c.ue-
ciménto da vida . a sede de lucro 
illclto, as ,-iolen~d.e paixõ~s poJiti· 
cas põem todas as r:açõPs da ter ta 
em s1tuação sot rE'manélr:1 ail;;•!S· 
tiosa. 

O comunismo a•eu explora ha-
bilmente tantas ~-tão grl't'dés mi-
serias, afim de ccnsegulr a rtali
zação de seus intentos dlabôllcus. 

Nós que vlveincs da fé, e sabe-
mos que Deus l\1\0 desa:t,pat<\ o 
mundo_ creado ;o.· l!Jlé e f€hoido 
pelo sangue pre<:!o~lssith'> de seu 
divino t,·'llho, l:11>\<>t>tamos sincera
mente tão gran•1·~ 0 males. mas es
peramos eonfian•e~ o remedia que 
pode tardar, w::is. nut1ca faltar. 
Nossas espex-anç.::.s se voham -puro. 
os Corações Sant's!>imos di> J<>slls e 
de l\la1·ia aos -quaü !oi c:,nsagrado 
o mundo. 

Nossa. !é é tanto maior, qu~nto 
mais ~vid'ê?nte se ,c,rna a \ne!.1.::len

,cia de todos oe ü'leios l•u!'llano11 
'para conjurar 'os maleP já é-is• 

1 tentes e outrQS ,unda mil.101·es 11ue 
a.mea•:•i.m o mun 10 

l'ot'ld_él'/.m1ôr, :is valasta• dó 11to 
· de éónsagração J,- Pon . .ifice ,éi. 

nante, -'IUE: el:M i~·stific·1m. pJ,;oi>"~ 
mente nossà...<; eslJ:\ r,..nças: ' Hainha 
do Sacratíssimo Re,sario, auxllio 
dos cristãos, ref•Jl"'C> do genero i",u
mano, vencedora (Ir toãõs ó$ coni
bates de Deus ..• Mãe d,- miser1-· 
cordia ... assim como... fol'am 
consagrados a 16 :,-,_;a e todo o. i;-c
nero humano ao l:'c,ra.ção 1~ Jesu~, 
para que, posta 1,u,é toda a espe
rança, fosse ele '3",Tlal e v"nhox- rie 
vitoria e de sa:va<;ão; 'J.l!shn do 
mesmo rnodo nós T•Ol!I con:;agtatnns 
tambem a ti e ao t.<'U Coradio Ima
culad::,, ó Mãe n0s,,á e R:1.!nha do 
mundo, para qu_, •eu amc,r e teu 
patro~inio acelet,m o tr~u1'1fo do 
reino de Deus .- odos os p<"'vo~. 
tinidos ent.rc. si pele> paz. • e>rh p;iz 
con1 · Deus, te b'!nc!· gam a +.i, e con
tigo, de urn lc'X'r~mo à. ,,út.ro da 

· terra. comecem a <'antar o et.,.rno 
Mngniflc.at de glut ·.a. de 1tmnr. rle 
gratidão para corr. o Coração de 
Jesus, .pois_ só Lili•' podem encon· 
tra.r a Verdade. a Vida e a. Paz•. 

AUXILIO DO<: CRISTAOS 

O povo cristã·: •em sido eémpre 
objeto da parth.1!, r pro•eção da 
SS. · Virgem. Mi,e ue torl ~,;, os h<' 
mens,. a ninguem <.>xclue ri<> sua so
lic-Ítur]e materna!. mas é ;n<>g::ivcl 
quo suas predi~•~Pt.,cs vão oata 
aqueles que por "º"ação são l'!eme
lhantes a Jesus '.':,.isto, que vivem 
nele e por eie, e ~ão hoje o p:,,tri· 

LER ll PROPAGAR '0 

"LEGION ARIO" 
&& . ttd¼WWWS...-

E' DEVER DE TODO~ 
OS CATOLlCOS ,i:µxrtl,iJXJXXXXXXXXIXXXXXXXIXIXIXXXIIXIXXXXJiiXXX ·u····i·c··êi""iª"ó"'i··1···co.s········ 

CQtllprem exclusivamente suas jóia s e seus presentes · m.t conht!cÍda. 
JOALQARIA 

CASA CASTRO 
RUA 15 DE N'OVEMBlW .N.0 Z1 : : : OFICINAS : : : Oóiécls conc:e:.sionárioa dOI ~-_A· a 

· ~ da Rua Anchiete> : : : PRôPRIAS : : : MADOS relógios "ELEL'TRA" ~ 
-ixxxnuxxxrz:x::xrx:n:.u.:xxxxxxuxunuxunuun:xxtAXXXXxr.u:uu.rL~ ...... _,......., .... ;u:n ~ 

Pt. Arlindo Vieira, s. J. 
monio. a heràn.;a ,:e Dllu~. cóm·• ó 
fora. na anf-iga •~Pi ô j)oVé judi?11. 

~-osso Sên hor pós sua Mâf á i 

rrcnté da Igreja ~- <'e todós os crii-' 
tãos, p:ira que trrne élà l!(>mnte 
nossa mãé. ti"os.~-,. râlnha. U"ssa , 
advogada. 

Nenhum cristã,, . por •n•repidó 
que fos,;e. jama;li! < ótéve a:ssinàla·:ta. 
vitoria so~re os i1·1•-nigos de fé, "<>· 
bre os infiéi~ 1; l•<>vos ainda "l•J!J
m ergldos na bà ·1,~ rie, sem o S"· 
corro poderoso da Virgem Marua .. 

Toda a histói-iA da IgrE'jà es•ã 
cheia desta verd:vh. 

O •mperador F.eradio obtev" va
rias vitoriàs extra, tdinarais e w1-
raculosas por lri'l:'rmildio da,, SS. 
Virgem. cuja ifna.6 lm ele í"il.zhi · 1e
vú.r á frcn te· de st·t,~ exercitos. 

En'l memoria '.!<1.'> vitorias de lle
ráclio. alcançada., :.raças ao socór-· 
ro de Maria. celr>1'1--:o.va-se em Con•-, 
tantinopla uma f• i,ta sole11P. Du
rante toda a noitP qUé a preced'à, 
os fieis conservavam-se em P"' no 
lugar sagrado, e•,toanáo sém •n
terrupç:ão hinos á Maria ryara. te11· 
temUúi1ar-lhe sua gratidão. 

Noutta ocasião. l"> mesma Cons
tantinopla foi lli.lmculosamente li
bertada dos sar1-,,,,·c,nos que a. Mse
diavàm havia Já •:·ê.s anós. A lm&
gem de Maria, col'àcada sobre as 
muralt,a~, foi o :,;;stantt> l'aril. l'.tot 
en'l fuga um ex~re,ito que estava 
para apódétar-1\\, •la cidade. B,ut;
nio ·afirma qué .rflt" milagr<> se d-<'u 
no :no de 748. 

Nesse mesmo 11..,-.0, Pelagio, l'él 
das Asturias, óbtw,, insigne vitoria 
sobre os mouro~: Para ·éscápar ao 
jugo deste povo ',.migo, mM.erà-se 
em um - caverna t·úl'll os rttn.'l!L'les• 
cêntee ·<ia nação c:loe Gô'ios, en• 
comendando-ae .:om fervor á :Mà- • 
ria · e pondo entre suas mãos a. 

ptopria vida,. be,n eon\ô ~ de st<tu 
cõmpanhêiros. Pretendétam oi! l!i&I'· 

racenos torçár ,,. u,tta.ta da .;'1,

vernà, màs tom 1.foi; dé t.êrror üa
nico ant!! a ines;-,craàa tesletenêià 
dos -~l'istâ.,)s, pu~:'i-àh1-se em !Ugà, 

·PcrsÕ!guiu-os Pe!:.t-ió, m.1.tánào à 
25" mil é d'estrõç:ando, póuc') depolil, 
os se3séntà mil res,ail.tés. A eav"'r· 
-~o. foi cónsagraJ:; à Maria e r'!C&• 
bêu o no·me dé Rd1.t~ .Ma.-;.a de Cô
vadonga. 

Coiü ó auxilio dP. ~lar!a, Urt:ant 
II, Papa, aÍ·ràil<:•)'! a Terra S;intt 
do dOmlilio dos infiels. Implorou· 
durante qualro "nos o avxllio Ge 
·ii.farià; atê que J,wusa:lcm =ln i>m 

. mãos dos Cruzados. 

São célebres a.a ,itorias de Afon< 
so VIII ,tet dé Cr,stela; devot.111irtmt 

· de Maríá. 

Carlos Magno r.unca ~-., diri~ 
pãra o ca:npo dé t.'1.ta.lha sém Jó,VU 
consigo umã. imagun dé Ma.tia. 

Pio Y, para agi-adeeer a :Mari.a -
a estupenda vitória de Lepanto, 
qite elimin.0u pàr:t semprA o POO"• 
rio dos turcos, .userlu ha.s ladàl
nhas ~ inVócaçã,o: Auxilio doe érllt
tã.os, rogai por nós. 

Hóje, _o munáô crutãõ estÀ ail

s<ldladó por ihlm!@·ós não mé!l<II · 
pérlgôairn é \!le!"vê1 sói; que as bõir
clâs' dós móútós. o côm.unismó mA• 
ledâ.iistâ. é àtêu .:.tà~a. vi.tú1énut~ 
irtente a ítreja d'.lt Jêàus Ci':iii!t.õ é 
ptêtênde na.dá. ln"!!'tôs do que dé!I• 
têrtar déeté_ I>ób<'P iiiwtdo a !d&ta 
de Déus •. No momnito previsto pe
la. Próvidêriôiá pi>.ternal; Mària. a.u
:rlllô dos orl.stãoa1 .na. de <leRbat'atat' 
a!t forçá,& do mal à libertar o ~ 
de Detts; 

Pia União ~os· Coopera~ores Salesianos 
De confot1rtidaéle cPm o Régulà· 

me11to da Pia União dos Coopera- · 
· dores .Salesianos que prescreve uma 

reunião geral e solene por ocasião 
da fe.sta de N, S. Auxiliadota, 
realizouk-se dia 15 de j1,tnho ás 20 
horas a· segunda reuniãô deste ano. 

Teve lugar -::io novo teatro Li~u · 
Cocação de Jesus, á Al. Nôthmartn 
n.• 275, que acaba de ser apliado e 
completame111tc remo<lelàdo. 

O novo Teatro tem· -capacidade 
para 1. 000 pessoas. 

A conferencia do dia versou 
sobre "As Obras dé D. E.asco e a 
juvt:1tude vitima da gutrra.'1 

·- Por esta ocasião foi home· 
nragcado o Eminentissir.no Snr. 
Cardeal-Arcc';ispo de S. Paulo, o 
primeiro Cooperador Sal-<isiano da 
Arquidiocese, que na qualidade de 
Purpurado da Igreja pela primeira 
vez visitou a União dos CóÓpél'a
dores. 

A assembleia ,se· desenvolveu 
conforme d programa que segue: 

1 - Leitul'a da afa da ultima 
reunião: ' 

2 - Saudação ao Emi:ientissimo 
Shtr, Cardeal-Areebispô · em nome 
dos Cooperadores e Ex-alunos Sa-. 

· lesianos pelo Dr. João Alberto 
Brcssan, Presidente da União dos 
ExAlunos de- D. Bosco do Liceu 
Coração de Jesus; · 

J - "As Obras de D. Dosco, e a 
iuevQn•u<le vitima da guHra", Con
féréncia pe:,-. Revmo. S:1r. Pe. 
Dr. Alcioni:io -Sruzzi Alves da Sil
va. 3ales ia n-o ; 

4 - Palavra do Re,·mo. Sl'lr, 
P~. Orlando Chaves Inspetor Sa• 

·-Ies:ano: 
5 - 1fãrcos, o 'pQscador - Ope

re:a em 2 atos, encenada pe 1os A
Ahrilldo a sessão e nos i.Jltterva" 

lUttOs Int~:'Jos dó -~ Coráçãv 
de Jesus. 
Íos toéou a orquestra:.da. União dO! 
Ex-Alunos Sa.lésiáuos, de D •. ~ 
co. 

DR. DURV AL DO U.. 
VRAMENTÓ PRADO 

. Clinica de moléstias ·dos olhos 
- Cirurgia éíclQlar - Oon..: 

. A'v. !pitanga, 313 (S.0 andar> 
"-' Tél.: t'5~ - Bes.: M• 
AngéÜéá, 408 - TeL: 5-9%15. 

• 



' t E G I O N :A R-1 D Sio Paulo, t3 ête Jantio é1e tffl 

Comintern, Terceira Interna- As Conferências Coletivas · do Episcopado ruemãt 
cional, q uinta-colunismo Sua história e importância 

I. COM OS "e.AMARADAS" fflGLESES 
Pe. Adalberto de Paula Nun~, S. D. S. 

·<cONTINUAQAO> 
A- conferencia seguinte do Epis

copado A'.c:mão realizou-se em Mo
guncia (1855), por Ocasião do 11,º 

Russia, José Stalin. Inicialmente a. centenario do martirio de S, Bo-Quem leu com atenção e com 
. '3enção de espírito Partidario O ar. guerra contava com a simpatia do., oifacio, Apostolo dos Alemães e 

tigo do sr. Harold L. La.ski, Pre- comunistas britanicos, porque a sua• primeiro Arcebispo de Moguncia. 
si.dente do Partido TrabaJhis- "grande mã.e-patria" estava ainda Nesta oportunidade a maior parte 
ta Brita nico , publicado na de espreita para escolher a melhor dos Bispos alemães dirigiu-se, -em 
"'Folha da Manhã", em SU!l. ed!ção Partida. Da noite para O dia, os romaria, de Moguncia para Facul-
de 7 do con-ente, deve ter con- comuniStas da Inglaterra começam da afim de rezar junto ao tumulo 
cluido pela admissão de ativida. a evangelizar a paz, a exigir mesmo t B . . 

a Paz COm Hitler. Por que? por. do Apostolo Mar ir S. orufacio e des da Terceira Internacional na d · · · 1· 
que agora a gue"rra que a _Inglater- a1 veio a ideia de s.e rea 1zarem Ingloterra durante o período da . 

t vi ad ra e Seus ali--'=• sustentavam em Fulda as futuras conferencias ultima guerra. E essas a i d es, == 
como aliás não deixariam de ter contra a Alemanha nazista não episcopáis e conjuntame:ite o retiro 
.sido, foram manobradas astucio- passava d.e· uma "guerra de con- espiritual dos Bispos. Foi o Car-
samente pelos comunistas ·brit.ani• '' qui~ta. jmperialista" • E ele, os <leal Frederico de Schwarzenberg, 
~s. que ora se declararam a fa- comunistas de t.odos os povos sem• Ar. Príncipe de Praga comunicou 
vo:· da g·.1erra, ora pr~ram o pro se declaram contra tais guer. este plano a seus colegas no epis· 
evano0 ·cll10 da paz para !malmente ras ... E por que motivo s0mente. d "d d di 

' em 1939_ foi que a guerra tomou capa o, conv1 an o-os para o a ex,~·,r:·m uma guerra total da I~- 13 d J li d 1856 Es · 
A1 ---... Hi essa fei~ão" imperialL~ta. de con- e u 10 e . te retiro glr,t.e~:rr, c0ntra. s, em,suua de • -.. t e · ·t al to· INICIO d C f 

tle!" de a{)ordo e em ressonancla qulsta"? o sr. Luiz Carlos Preses, spm u 1 o as on e-
com O alto comando baixado pelo que é um dos secrctarios Gerais do rencias Episcopais de FULDA, 
Kremlin de Moscou. ,. Partido Internacional. tendo rec~- Foi então profunda a impressão que 

bi. do a "Provinda" do Brasil, Já. anunciando ao mesmo tempo uni Aduzindo uma serie de ramcs tn dan a. 
por qúe motivo os TrabaJhlstas .J'.!Os deu a. entender e-"<s3. .,u . G 111ovo retiro coletivo para 1858, de· 
britanlcos não podem e não devem brusca de seus "camaradas mgle- clararam os Bispos: "Comovidos e 
unir-se aos comunl5tas de sua pa- -res, qUando disse ª seus pares. na ,edificados, despe<lcm-se <os Bis-
~. o sr. Laski assim se exprimo ~Constituinte que nã,0 e~tarla. c0m '! P05 signatarios) deste dias santos, "' . Brasil numa g0.erra "imperialista 
no 5.º motivo, reeordando uma :fa... rie "sua"_ patria. com a. Russia So.. coscientes. de .terem achado O que 
.se da ultima guerra na. IngJater- , vi<.-tica de Stalin. Feita esta pe<iue; tanto haviam ane)ado e suplicado da 
ra: "S.g - Os comunistas brita.ni- w1. degressáo, podemos respondei: "' Graça. de Deus. Partem com a 
cos "só são fieis o Russia Sovieti- pedgunta por que a. guerra apoia- convicção de que não haverá }ugar ca. ". Eis porque dep0is de dar o · t i s tor--

. da pelos comunistas bri ª. n co, , :mais oportwio par;i a -~=ça-01 seu apoio a guerra contra o nazis. , d 1939 e ........ vrn 

mo desde 3 de setembro até 7 riou-se imperialistaª parolr e .' deste santos cxcrcicios, de que a 
de outubro de 1939, mudando brus- con.<;cquentemonte deveria. ser u1;- 5Ílenciosa Fulda, afastada do bu· 

"""'Ular e dar-lhe termino. O moti- 1 . . 
çamente de opinião, pretendendo ;-;;-" foi parqu" nel!Sa época. 1939. a 1c10 mundano, c0nsagrada por 
que a Inglaterra estava fazendo Russia comunista fez causa comum gra:1d,;s recordações historico-ecle 
:umà. guerra "imperialista", exigin- .. com, a Alemanha nazista pelo pae_ _ dõstiças _ e santificadas pela victa e 
do uma paz com Hitler. Foi pores- bl Rlbbentrop-Molot.oV. com ª · velas reliquiàs · de São' Bonifacio. 
te motivo que organizaram a (ies. =rtllha da heroica_ ·po_101;la., e ª. As con.fere:-icias de M,,..,..,,.. .. fa e Ful 
cabida "convenção do povo" em .,- d tamen d - .. ~-~ 
l941. Não obstante a 22 de junho de ~erra s.9 desenvolvia, m ire ª até aq~1ela data eram realizadas 
!W41, quando Hitler invadiu a Rus . te pelo menos, tambem cont~ a. quase exclusivamente manifesta· 
sia, tornaram-se entusiastas da. R-ussia. E guerrear contra os mte- ções religiosas; mas, a conferencia 
guerra total contra a Alemanha resses russo« é fazer guerra de con. de Fuida de 16 a 21 de Outubro de 

""" b· . ··-:mentalidade bolchcvJsta dos. -ingle- · u ª . ra içao as C9'.l-
que ante,. haviam exigido a PaZ". '. :.ses fillarlns á Terceira mternado'Oal · · ferencfas · .de· 1348 lÍ!! :Wµcrzburgo~ . 
:nªZl·s·ft com a mesma. enero-ia com ouista! · - · E5te <'SPirito pe!'durou na 11867 rctoi:no · · t d" - d 

A dedução logica que podem:)s .. ãt~ o dia em que os canhões. ale- abrindô::assirn· a era .das -cànfercii· 
fazer de uma tal declaração, feita. · ó. mães se viraram eontra a~ fron- cias episcopais de Fnlda como reu-
Pol' tttn homem que não pode ser .. ~- _.,..,.., 5 _ E isto. no d17,er de 111iões de estudo e cujos resultados tido de modo alglllll, por .elemen- ""''"'"" • ="= 22 d Ju 
\o .;reaciona.rio da direita", pois, o Lask,L acontec<:>u no dia · e · • e pastorais coletivas haviam de sem 
Partido de que é PresidentP. tem nho de 1941. · · E a guerra tomou- pre repercutir profundamente já 
ll1ll sabor pronunciadamente es. se outra vez. para os comuniStas na Alemanha já no mundo toc10. 
l(Uerdista, a un1ca concl1!3 âo que brltanicos, uma santa cruzada. uma. A força motriz dessa conferencia 
•·os é licita a tirar é esta: os co- eamnanha para a qual a Inglaterra. d 1867 f . d _, d 
., devia concorrer com ~elos !>s seus e 01 o gran e apost..,.,o a 
rnunistas são elementos q,1e se ar- recur=M. E o~ russof•los ingleses . questãq social e dos operarios, o 
t:eulam COm os int~-resse15 da Rus- ~= , tal tra n b G "lhe Em 1 d K ., __ -tn inicio {1. guerra. to con . , o re ,m rme anue e et-_,a Sovfetica em detr!"Ilento de i-ua •·~· ~ t I B' · 
"'

1 ~ "'~ HitJe·r, esouecldos da paz que apre·. e er, 1spo de Moguncia e O eon~ prcprla. patria ~e para S!'.C_? os """" . 
C'!'etarios da,; diversas naçoes rece~ g<>"-v"m di"~ ,=,t.rás. · · vite foi feito pelo Arcebispo de Mo 
berem ordem do presidente Ge- · Isto na. Inglaterra. E nos outros Salzburgo como Primaz da Alema-
ral do partido, que é o dita,dor da .... !!.1!_e!-: ...................................... :.. nha. Nessa conferencia ficou assen r................................................. . - tado que futuramente os Bispos se 

: Ru~resenta~ão em Porto Alegre - R. G. Sul ·: ' ;~~:~riam em Fulda de doi em drns 

= · d d S : , O constante progresso do Cato· 
, Acha-se a representação nesta cida e ª cargo O r. ' licismo uscitou-lhe a inveja e a 
: Hastimphilo Costa, Rua Gonçalves Ledo n.0 278, Partenon, : inimizade dos dirigentes acatolicos 
, para tomada e reforma de assinaturas e venda avulsa. , -da Alemanha que terminou no fa-
• migerado "Kulturkampí" de Bis-

~ ------------------------------~-------.... .,,. .................... .. 

Diretores e 
1 

Jndispensavel p a .r a 
membros de Diretorias de CC. MM. 

Lider Mariano'' 
PUBLICADO SOB A DIREÇAO DO PE. WALTER MARIAUX., 
S. J., E D1:STINADO ESPECIALMENTE A TODOS QUE AR· 
CAM COM RESPONSABlLIDADES NO MOVIMENTO MARIANO. 

~ 

''º Lider Mariano'l' 
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mark contra a Igreja. Nos a,oi-s 
primeiros ao:ios desta fota religiosa 
(1871-72) reunú.tam-se apenas os 
Bispos da Prussia; na segunda con 
fereneia de 1872 juntaram-se a· eles 
tambem, os Bispos da Alemanha 
meridional. A Conferencia de 1873 
ficou historiea por suas . resoluções 
co:itra as chamadas "lei de Maio", 
que determinavam sob.re a forma,. 
ção e nomeação do clero para os 
diversos cargos e facultavam a in
tromissão do Estado na vida in• 
t'nna da Igreja. e cuja ~citação o 
Papa proibiu aos Bispos. Conhe:
cedores profundos da situação me
lindrosa com.prometeram-se mutua
mente os Bispos "a pemanccer em 
plena harmo::iia tanto no agir co
mo no sofrer." A Conferencia de 
1874 foi presidida pelo Bispo-Prin· 
cipe Foerster <1.e Breslávia, por 
causa da prisão d-o Cardeal Me!
cbers. Arcebispo de Colónia. O 
Bispo de Ketteler pode anunciar o 
Nuncio Apostolico de Munique que 
todas as resoluções desta coníe
l'eQcia foram tomadas por unani• 
midade: "Eramos todos em verda
de. um só coração e uma só alma e, 
observando a dispOsição alegre, de 
cidida e ,manime dos preseintes, 
pe=ei de fato palpar . com minhas 
mãe>s a assistencia e O auxilio de 
Deus." Tambem o relatorio do 
Bi'spo Kettelcr da Conferencia de 

. 1875 caracteriza qual relampago a 
situação da Igreja Catolica na Ale

. ·manha: "Apesar de ter sido mui
tas vezes dolorosa a ,:Jossa reunião, 

· foi todavia consoladora tambem, A· 
convicção de não podermos agir 
de outra maneira e a subsequente 
perfeita paz de consciencia enlevou 
tambem desta vez a nossa assem• 
blcia, onde a unidade e alegria de
animo foram tais que nem mesmo 

:o pensamento •s<>bre a possibilida
_ de e o tempo de mna proxima reu• 
nião nos - conseguiu entristecer, 
Agora, lll!o encerramento das nos

·Sa.s deliberações, recebem-os tam· 
bem a be:ição com as relíquias de 
São Bo:iifacio para nos fortalecer 
na fé. Estou certo de. que não a 
recebemos em vão," Já durante 

'essas Conferencias deviam ôs Bis• 
pos ho~ar-se em casas particu
lares, pois o Seminario Diacesano · 
de Fúlda estava :fechado pela po
licia. Nos sete anos seguillltes não 
foi posivel ne:ihuma Conferencia, 
A situação da Igreja Catolica e de 
seus pastores era tristíssima na 
Prussia. A mai-or parte dos Bispos 
e numerosíssimos acerdotes foram 
primeiramente multados e depois 
encarcerados por desobediencia ás 
"leis de Maio". Pelo governo prus
sianos foram depostos por sua fide_ 
lida<le ao Papa os seguintes: O 
Coode Ledochowski, Arce!:.ispo de 
Po$en-qnesen; Paulo Meltilen, 
Arcebispo de Colónia; Matias E
berardo Bispo de Treversi; João 

' 

Bornaxdo Brinlanann, Bispo de 1 
Muenster; Conrado Martin Bispo 
de Paderborn; Emerico Foerster, 
Principe-Bispo de Breslávia, Pe-

dro José Bium, B'lSpó é1é ~ 
go; 90!' tef"~ a~ 11 (Jrise 
ma e cOusagraóo Os sa.u,t.os okOSl 
na quinta feira santa, foram exar
c:erados os Bis.pos auxiliares de 
Posen-Gnesen. O Bispo CC'JI.Dra.QO 
Martin, de Paderborn, morreu !".ai 
exili0 na Hola-:ida, e a.s pala-.ras 
gravadas no efitáfio de seu tumu- · 
fo, na catedral de Paderborn (des
truída na guerra em 1945; "Obiit 
cxsul" (Morreu no e:xilio) lembra 
rio perpetuamente esses ominosos 
tempos do "Kt1Jturkampf". 

' , 
Somellte em 1884 reanilam 9li 

os Bispos aos pés do tumulo do glO. 
riosõ martir S. Bonifacio e con~ 
1i1uaram a faze-lo depois. reg1l""' 
lanne:itc. Cump~ mencionar qu( 
á. 1872 se íed um.a ituovação na ~ 
ria das Conferencias Epi.scopa.is da. 
Alemanha, Desde aquele ano ~ 

B2pos de Baviera promoV6m ~ 
Confere:icia Especial em Frisinga, 
perto de Munique. A conferencia 
episcopal de Fulda envia regular ... 
mente á de Frisi:oga o seu presr"' 
dente; e, vice-versa, to.ma ·· ~ 
na conferencia de Fulda o %el>re;,o 
&e:ltatnte dos IBispo de Baviera..1 
Em 1905, por ocasião do 11.SO.C 
aniversario do martírio· de S, Bo,,, 
21afacio, reuniu-se mais uma l'9!li 
todo o Episeopado alemão ~ · 
Fulda, -fato. que só · se repetiu no
vamente em , 1933, quando. empa
lllhou o governo o. partido nazisl;a. 
provoeando assim gravissimas qtteã. 
tõcs para o _Catolicismo. A partüj 
desse ano de 1933, chegaram CIG 
Bispos a se rett:iir mesmo duas ~ 
zes por ano e destas reuniões te
mos as celeberrimas pastorais ::o,,, 
letivas que para .sempre figuraxãq 
como documento· historico e testC"'I 
munhos de impcrlurbavet fídcli~ 

da I. Catotlc;ula .Alemanha :ao Pa• 
' pa;. Foram estes varões intrépidos 
que apontaram ,o perigo que ~ 
giu, enquanto os governos estran• 
geiros abda mantinham iretaçõe.s 
diplomaticas com Hitler, Se o na• 
.zismo funestamente maeulon a na
~ da Alemanha a Igreja C:r
tolica, cóm seus impávidos B~ , 

pos, sacerdotes -e fieis soube boa. 
::a-la .irlotjosamente • 
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CON GREG AOOS 
CAPAS E GUABDA
CHUV AS EM V ARIOS 

PAGAMENTOS 

Plano Vimar 
em prestações suaves 

.DE 

V-mce, Marques & C"ia. 
Rua Libero Badarô: 488 - , 

'1,0 andar - Salas: 68-8 
TEL.: 6-5949 . ..,.. S. PAtTt.O 

O· HIDRAGffiIO E OS IODETOS NO 
TRATAMENTO DA SIFILIS 

é um licor tri-iodado contendo hldrargirlo, ~b base de plan• 
tas medicinais de comprovada ação terapeutica sendo assim 
muito util no tratamento da Sifilis, como medicação adju
vante. "GALENOGAL" é um auxiliar no tratamento da Si
filis. Usai-o e colhereis os melhores resultados. Recomen• 
dado ha mais_ de 60 anos, como depurador mais eficaz. 

<N.150 EO) 

SNR. ASSINANTE 
Ao fazer _reclamações, reformas ou m• 

<lança de endereç~, queira enviar.nos o ende- ' 

reço completo conforme acha-se impresso na . 
margem do seu jornal, inclusive o A. seguido 

1 ' 

·de um numero, afim de .~os RJ'Oviden~ 
-·eias,urgentes.;. 

.f 



l:IGIORIIIO 

Cinquentenario de Baurú 
~. vimos a.tra:v~.ndo oS &eCU• 
loo, varando O'l tempos e transpon- t 
do as era-s, condu,zindo-nos com a. 
mesma impeca.vel linha de conduta. 
nterm.:.nada ~ aauele 5UDbolo 
sagrado. 

N!í.o podemos ~ - :mal"
menti.: n .. ~~ pcrioclo de noss-a, Ws- · 
tona - a Patria e a Religião. 

No programa com que nossa. eL 
da.d.e comemora as festividades do 
einquentenario de sua. fundação, foi 

OPRESSO YIAQAO SIO . PAULO ITU 
~YENIDA IPIRANGJ~ 1120 - TELEFONE 4_.. _ 

lo ,lto Nplclo de passageiros em confortável( 
Lir.nouamea de luxo 

N,JlTIDAS DE SÃO PAULO lt ~ 
.,_ - 10,00 - 13,30 - JiTM. 

PREÇOS! 
âofAtmoA nu ... -~ ..... ,.. .. 111 ;; 

$ÃO PAULO A CABREUV A ... • • • 
aAO PAULO A PIRAPORA .. • ~ "'., 

:Ul~xmmmmx:rmxmxxxxxxxxxx~xu:xmxxxxxx, 
EMPRtZA AUTO-VIAÇÃQ. ,, 

São Paulo - Santos Ltda. 
Cr.S 20,00 

Daitraa dladameule de hora em . hora entre São Paulo-Santas 

·t 
.~ 

..... :.:ã::.: ......... :::Z~:: ..... J 

iDdu1da uma pa.rte religlma. com a 
reaUzação. ás 9 hOJ:'33 do dia 28 de 
julho proximo, na. Igreja de Santa 
Tel'ez1nha, de solene missa. canta
da. 

~asim,a.fgreja,,assocfar-se 
ú comemorações com que Bamu 
w.i festcj~:r o 5.0 aniversario de 
sua vida autonoma, festejando ju
bilosa.mente tão significativa data 
em que serão tr11mtada.g merecidas 
homenagens a obra magnifica da 
religião eatolica e de saudade a 
Monsenhor Claro. 

E a. ertJz de Cristo, trazida até 
oo fundadores da cidade por a.que.. 
le religioso bom e pacificador que 
morreu estrangulado pelas mãos 
dos indio,. i.elvagens, viu Bauru 
na.seer e assistiu sua evolução his
toriea. wriwmeeendo entre os bau
l"tlenses " "ºm os bauruenses :fican
do pora todo o ,.empre, guiando.os 

· no fttturo iluminado do porvir glo- · 
rioso e heroido, como digno e hon
roso é o seu pasSado. 

A figura de Monsenhor Claro vi
~á sempre no coração dos bau. 
rnenses e a. cruz de Cristo que vem 
acompanhando a. evoluc!to hlstori
ea da cidadr> não a deixará descam
bar da. tritna estupenda que vem 
seguindo nos einquent~ anos de sua 
('xistencia. Ao contrario, como na 
vi1<ão de Con,J,a,ntino a. cruz ee"les
tJaI d1rá a ci-dade, pa.rafrasea:ndo as 
pafa.vrns miln.~osa.s: "'P,1ra. a fren • 
. tP. ~nrn! Com este · sinal vence
rás!" 

LEGIONA:RIO · -'- "A congoregação 
· Mariana. ·dá Im-e'a Matriz. tomou a. 
l'rl a ~en.ta.dío do jornal eato
lfco "'r·.Poir.n'<l.rio". 

CONGREGAÇAO MARIANA -
!?.eallzou-se no dia. 20 do corrente 
:tn!,. a. ben~ da. nova. Imagem de 
São Luiz Gonzaga., padroeiro da 
juventude e da ~""l"egaçáo Ma.. 
ria.na. 

Comemorando & Omgrega.çáo 
Mariana no · dia ~ do corrente, o 
seu 15. 0 aniversario, foi organiza
do -para esse dia o seguinte pro
grama: A's 6 horas missa. com co
munhão geral de todn., os Maria. 
nos desta cidade: após a Santa 
Mi!(Sa serã oferecido um ca.fê. 

·. A's 19' horas. rccepç;ío. de novos 
noviçm; e CongregadOs. · I>ia ~ ~ 
.realizada ã,,;· 19 horas; uma reuntão 
· ext!'!lOrol'nària comemorativa.. 

PROCISSAO - Sera realizada no 
dia 30 do corrente a Procissão de 
Corpo de r>em;. 

Bauru, 17 de Jtmho de .1946. 

NOVA ET VE·TER~ 

s 

- JPY.IQADE -

"Nossà Senhora do SSmo. Sacramento" 
.(.Meditações para ~ Mês de Maio ), 

cio Beato Pooro Julião Eyxnar'd 
o titulo diz o eont.eudó do livro, o qual nos apresenta Ma
ria em suas relações com Jesus Cristo. no SS. Sacramento. 

· Relações de Mãe verdadeira: "Maria, da qual nasceu o Cristo, 
que se chama Jesus", que nós adoramos presente debaixo das 
especies eucarísticas, com· seu Corpo, Sangue, Alma e Di
vindade. Relações de Adoradora, de Mãe e Mestra dos Ado
radores. Relações de Medianeira universal de todas as graças 
divinas, que da fonte inexgotavel do Coração Eucarístico de 
.Tesus, correm sobre nós! 
Considerações originais, nascidas da inteligencia. e do cora
ção de um Sa.ntoJ 

NOSSA SENHORA DO SSMO. SACRAMENTO: "Nome no'7!l 
de uma coisa muito ant.1ga, como se P.xpressava o Beato 
Eymard, apresentando pela primeira vez esta dEJVoção · aos 
seus filhos espirituais. · 
Eis a devoção que todos os Adoradores do SSmo. Coração Eu
caristico de Jesus hão de conhecer, . estudar e glorificar em 
suas virtudes e _obsequias, mormente durante o mês de Maio; 
pois não é possivel adorar como•:convem a .Jesus Sacràmen
tado sem Maria, N9$S3 SenhoTI:!,i~o SSmo. Sã.cramento, que 
nerlo deu, que por primeira .adôi-ou e glorfficóu à .ss. Eiu-· 
caristia no cenaculo, e que enfim" formou as, faÍanges dos pri
meiros e mais perfaitos Adoradbres, os· Apostofus, e os Cris
tãos da Igreja n~ente. 

f 
1 

O livro encontra-se á venda J;ia Igreja sta. Iflgenia, Lgo. I 
'" · ·otn'Bd ·s ~aZln -~s ap 

PREÇO ~ 8,()Q · 

Festa emLimeira 
A:; associações religi05as da Pa

roquia. de N<>sS3, Senhora das DOres 
ela cldad ede Limeira. promoveram 
no dia. 13 de junho corrente, dáa. de 
Santo Antonio, uma. expressiva. ho
menagem ao Revrno. Pe. Ant.onlo 
Roncato, COa<Ijutor daquela. paro-

quia. 

1 

1 

A festa, que se reallrou no sa.. 
Jão Paroquial, teve inicio ás 20 ho

'raB, contando com um ·grande nu-
.. fuero de membros de varias asso
. ~es religiosas da Paroquia. 

A reunião foi encerrada pelO 
~evmo. Pe. Roncato, tendo agra.. 
da.do a t.odos os presentes. 

D 
JZIA Pio XI que a· humam
~ M-rolnba para. 1IDl -
tado pior do que o eJtistente 

uo mundo antes õo Advento do 
Nosso Divino Salvador. 

Com efeito, o totaiitarismo l!Ocla
Jista, do ponto de vista poUtieo e 
IIOCial, é bem representath•o dessa 
regreeaã.o ao paganismo. Ensina
DOS .AUard que a polltica dos Ce
eares foi sempre vbtnha. do socia
lismo, mantendo-se nos limites que 
separam a revolução violenta d-e 
um regime sensual e enerva.nt~, 
que co.nduz ao embrutecimento, 
ooncleaada,· eomo era essa. politiea, 
para manter-se de pé, a dar cada 
dia uma mais ampla satisfação 
IL06 apetites populares. Celio e Do
labela chegaram mesmo a tentar 
fazer passar uma lei que conce
desse aos loca.ta.rios e inquilinas 
inteira. remissão de seus alugueis. 
Cesar, porem, não podendo sancio
nar tal medida, se encarregou de 
pagar por um ano todos os alu
gueis inferiores a Z • 000 sesten:ios 
JlO resto da Italia. ••• 

Botas de sete leguas na 
·estrada do lolalilarismo 

Ha. uma certa lei arraiga.da na 
natureza das ~ e contribuições 
eompulsorias de toda a especie, 
que as faz continuamente c1rescer 
em vez de diminuir. Se o. institui• 
cã.9. é um monopolio do Estado, 
pode ela duplicar suas taxas á. 
vontade. O publico britanico se 
fíudlrá. se imaginar que o que acon-. 
teceu tão dolorosamente com o 
imposto sobre a renda, que mo
desta no inicio, cresceu de decada 
a decada, não acontecera tambem 
com essa nova especie de taxação. 
Ninguem podia levar a serio quem 
afirmasse, quando dos debates so
~re o imposto sobre a renda, que 

·os quatro pennies propostos por 
Lloyd George· se trans ,'ormari-.m 
de .. pennlés em shillings dentro de 

uma geraç!to. 

E através desse soclalismo mtt:i
gado, pouco a pouco o cesarismo 
:foi falseando as noções economicas, 
~ fazer entrever aos olhos cupidos 
c1a :mama uma nova organização 
ü sociedade, uma repartição dife
rente dos bens deste mundo, "en
fim uma especle de terra prome
tida, na qual o Estado faria o pa
pel de providen~ universal, e on
de l!l8ria. suprimida aquela lei do 
esforço que Virgllio, o ma.is pers-
plc:az de seu tseeulo, cantou em 
"\'el'80S admiravefs". (Allard 

"Escn.vos Cristãos"). 

. . . 
Hoje TemOS eeees mesmos sinais 

de decadencla qu~ ca.racter'zaram a 
nlina do Imperio Romano. Prome
te-se libertar o homem da miseria, 
do desemprego, · da lgnorancla, da 
imundicie. mediante a guerra, os
tensiva ou ca.muplada ao capital, a. 
propriedade, a todos os direitos le
gítimos. Os lndtviduos abdicam de 
sua liberdade e de sua iniciativa 
em favor do Estado, que em troca 
Eerá a Providenci~ dos cidadãos: 
- dar-lhes·-ti, alimentos racionados, 
easas em serie, roupa padronizada, 
ntediea.mentos, hospitais, escolas, 
creches, diversões e funerais ••• 

r:n no,··, 

creTemos o~ <'omcntarios do velho 
jornal cat<'!i 01g-lês "The Tablet" 
sobre um ào, .. pec:tos dessa. escra
vic1ão totalitaria através da "socia
lização d amedicina". Hoje trans
creveremos mais alguns comenta
rios do mesmo jornal sobre outras 
facetas dessa obra de iniquidade 
praticada por tartufos que, sob 
pretexto de desfazer as injustiças 
soc~is, lançam o mundo no mais 
negro dos despotismos, por vezes 
em nome do combate ao comu
nismo ••• 

Els, portanto, o que diz "The Ta.
blet ", em seu numero de 2 de fe
vereiro do corrente ano sobre "O 
Estado paternal e o cidadão de
pendente";· 

~ .. 
"-Ocorreu agora a muita gente 

que, três anos atrás, quando acla• 
maram o plano Beverldge, ainda 
estavam encarando o futuro em 
relação á experiencia. do passado. 
Dera mboas vindas ao plano Beve
ridge porque pensavam ser o des• 
emprego a grande sombra que pe
saria sobre o após-guerra; lembra
vam-se da deflação de 1920 e da 
grande depressão de 1929 a 1932. 
Essas pessoas podem ~ora ver 
mais claro que a dificuldade na
cional de hoje é descobrir, não em
pregos para a população trabalha
dora, mas uma população traba
lhadora suficiente para todas as 
nossas atividades vitais. Já existe 
um conflit9, com uma lacuna de 
cerca de meio milhão ainda não 
preenchida, entre o numero de ho
mens fixado pelas forças armadas· 
como um minlmo para que nos 
possamos dcsincumbir de· compro
missos na Europa e na Ama, e o 
numero fixado· pelos Ministerios 
encarregados do reerguimento in
dustrial, como um minimo que so• 
licitam das for!;M a,tmadas 1>,1,ra 1 
realizar esse reerguimento. 

A população in'glesa, prop'ria.
mentê dita, n~ J)Ode crescer· ÚO-

ra, mas pelo contrario, irâ vaga
rusamente decrescendo através da 

· proxima geração, mes'mo que re
tome o ritmo ascendente através 
de uma contramarcha no anda
mento da curva da população, que 
a sobrevivencia nacional exige de 
nós. Já está. bem claro que o Go
verno deseja desen:corajar· a ideia. 
de que n a.idade de 65 anos para 
os homens e de 60 para as mulhe
res, todo o esforço deve cessar. O 
novo Gmterno ·'/.'$tá repet.indo oa 
eneitamentos financeiros do Plano 
Beveridge para que o povo adie 
suas pensões, mas uma proporção 
muito alta da população estara 
eo msessenta ou alem Ílesiia idade 
dentro de vinte anos; e as melho
rias do estado geral de saude estão 
cada vez mais tornando possível 
uma revisão de nossas ideias sobre 
a· incapacidade por motivos de ve
lhice, de modo que as pessoas que 
já. atingiram a casa dos sessenta 
devem pensar ezn apenas diminuir 
suas atividades, em vez de se apo
sentarem. definitivamente. Os mem
bros de gabinetes ministeriais, al
guns dos quais jã. são sexagenarios, 
e alguns atá septuagenarios, não 
devem insistir em seus pontos de 
vista demasiadamente pessimistas 
sobre a capacidade humana no ul
timo quartel da vida, A mudança. 
da designação de "pensão por ve
lhice" para "pensão de aposenta
doria" foi feita por razões psico
logica.s, mas seria melhor chamar 
a esses . benefícios simplesmente 
"pensões", deixando de l~do o ·as
pecto de coisa compulsoria que 
~ expressões insinuam. 

• * ~ 

E' essa pensão, <te 26 shillings 
po rsemana, que é a atração prin
cipal do beneficio· que o povo re

: caberá. em troca de cerca de cin-
. coenta anos de contribuição. Quan- · 
. do o "News Chronicle", anuncian-
do o plano, explica trlunfantemen• 
te QUe "tereis que pa.sa,r euu COll• 

tribuições desde o tempo em que 
sairdes da escola e vos emprega.r-o 
des, até chega.roes a. idade de apo
sentadoria aos 65 anos para os ho
mens e 60 para as mulheres", esse 
jornal parece não perceber que 
pesado encargo essas contribuições 
representam, pagas pela vida in
teira; e que elas serão um encar
go tanto mais pesado quanto mais 
pobre for o hombm do povo, em
bora-, como no Plano Beveridge, 
as pessoas mais profimas da mi
seria sejam excluidas do plano. Se 
uma pessoa .ganha menos de 30 
shillings, é claro que não pode ser 
obrigada a pagar 4 shillings e 7 

· pence por semana, a menos que se 
lhes imponham privações tais que 
ela. se torne um encargo pesa.do 
para o fundo de previdenc:la atra
vés do beneficio-doença, isto se 

sobreviver para gozar da aposen
tador:la. por ve.lhice, o que será. 
pouco provavel. São portanto tais 
pessoas isentas e excluidas do 
pla.no. Mas de 30 shillings por se
mana para cima, todos os traba
lhadores terão que pagar a mesma 
contribuição. E isto se nos a.figura 
completamente sem equidade para 
aqueles em regime de salarios bai
xos, mas de emprego seguro, como 
os trabalhadores rurais e os em
pregados domesticos, cujas rendas 
em dinheiro sã.o baixas, pois na 
realidade essas pessoas s~'rão com
pelidas a se segurarem em excesso 
de suas necessidades, a se prote
gerem mais do que precisam con
tra o desemprego. Estimariamós 
que o Governo tivesse tomado pro• 
videncias de modo a tornar a ~on
tribuição semanal compulsoria mais 
baixa do que a fixada pelo Plano 
Beveridg ee pelo Governo de Coa
lisão. Mas essa contribuição jâ se 
acha 4 pence acima da fixada por 
Sir William Beveridge, e o Gover
no faz compreender que dentro de · 1· 
cerca de cinco anos ela tera que 
ser aumentada com o crescimento 
d06 enc&N{oe <la. pre"1dende. aoetaL 

Ha bem poucos anos atrás o 
povo inglês frizava, muito conscio 
da grande superioridade · -de sua. 
sociedade de homens livres, que o 
Governo do Terceirn Reich estava. 
arrecadando metade das rendas 
nacionais, c o n I ' s c a n d o uma 
porção cada vez maior dos sala.
rios dos trabalhadores alemães e; 

decretando como esses salarios 
deviam ser gastos. Já estamos 
bem adiantadas neste sentido pal
milhando com botas de sete le
guas a mesma estrada da servidão 
totalitaria. Não podemos evitar a 
alta da taxação, pois temos gran• 
dês guerras a pagar e a evitar. 
Mas o fato de que ha "ecessidàde 
para tanta taxas;ii.o dire~ é um 
fort eargumento para se deixar o 
povo o mais livre possível no gasto 
e emprego do dinheiro que sobra 
depois da visita do coletor de ta• 
xas e impostos. A menos que todo 
es,aie plano de seguro nacional seja 
concebido como um pagamento em 
especie, - reminiscencia do velho 
sistema pelo qual os homens eram 
forçados a comprar o que seus 
empregadores desejavam vender
lhes; - a incursão feita nos sala
rios é um cerceamento d.a liber
dade do homem comum, em um 
aspecto muitCl vital: - sua liber
dade de gastar o qué ganhou com 
o suor de seu, rosto; de escolher 
entre duas alten1ativas; de decidir 
o .. que .:terá que amealhar e o que 
tera que deshtinar ao seguro dos 
riscos a que se acha exposto", .. 

Con~i:çttl~. 



1 I E G I O R l ·R 1 O -
A Festa do Corpo de Deus e' «Organização estudantina 
a Obra da Adoração ·Perpétua 

A Obra da Ado.ração Perpetua. 
tem por fim perpetuu a Festa do Pe. Primo Masson, S. S. S. 
Corpo de Deus. .. ~ feitas em pedaços, toda.s a,3 

ora, se noo causam tanta. alegria. objec<>és da prudencia e sabedoria. 
as varias festividades da, Ig.reja, humanas que se recusarem obsti-
maior alegria nos deve CS.usa.1' a Dadamente em aceit&r a decisão do 
eelebração perpetua desta festivi- Papa e quizerem obstar que esta 
ela.de do COrpo de Deu.s, trabalhan- adoração se torne uma realidade 
co para a Obra da Guarda de consoladora e perpetua. Ai do:; ho-
tronra do SS. sacrament.o. mens ai dos cristãos que niio acei-

I}eVemos em-oreender tudo para tarem ou não favorecerem esta 
Jesus sa.cra.metit.ado, pois, por muL vontade do Papa da Imaculada 
'to r,ne fl7-ertn.os, lsso é nada em Conceição! Serão esmagrudo

3 
pela 

eomnaracáo do que Lhe devemos justiça divina como a cabeça, da 
A salvaçãn do mundo está. baseada Serpente infernal o foi pelo pé vir. 
na A-rlorac:ão do SS. Sacramento. gina]. da Imacul&,da, Conceição. 
Af /lo homem, ai do povo que não A Igreja preci"a, pois, da Ado-
adora! ração Perpetua. 

F>recisamos de mn altar e da Ado- Empreguemos todos os meios, co-
!'ac;;.o. mo quer 9 Papa, para que a SSma. 

Se não nos p~ dla.nte Eucaristúi. seja conhecida, pelo 
de Jesuc: Sacranientado, adora.remos apostol.á.<lo publico e oficial da 
a~ criaturas e a nós mesmos. Só · Guarda de Honra, sentinela avan-
adorando a Jesus, todas as ma.je«- ,, çada do Grande Rei Jeshg Cristo 
1:sdes e grandesas huma.nas serão;, Sacramentado, que de dia e de 
eolo-1adM em seu.. devidos tugares. · noite Lhe presta cont:nencià de 
Dnrle não h,. adoração, a! todo O , joelhos pela pa,tr;ia estremecida e 
mal é poslsvãl, , pelo mundo todo. 

Pelo 'Brasil e J)elo mundo a. Ado- ' 
racã-0 Peroetua õe Sta. I:figenia ·. 
rievp tnmar_~e mn dos altares da,, 
E>XP!açáo publica e óficlal, diante;· 
do.: ouais. todo ó catolieo tem a.: 
elev,.da honra de se prostrar ·em': 
profunda <idoração, para, a sa,IVa,-. 
~ de toãos. · · 

A escolha de um determinado lo
(!81 para adora.cão perpetua,. pu-
bTir'l. e "ffr•iol <>rnmece ::,OS CRITE
RJ()S TM"Pl<:RATIVOS DE ORDEM 
S'rrPE'f?_J()Rf -

1.•) 

2.•) 

3.º) 
im": 

"o de fé na realeza de Je- ·. 
sus Crlsto no ss. Sacra-' , 
mento "· ,, · 
"o aa '.religião social e ~;, 1 
tolica"; .X 

"o da a.ut.orldade do Pa,," 

4. 0
) "o M Sociedade oue precisâ· 

prestar esta homroiagem";.c: 
s.•) "o da nossa 'piedade". .., 

_;"'.:-

! - .A 'R.E!AI,F.'ZA UN!VER..<;AL E-
'.P'RRP--rT \ nE .~ CRISTO;: 
r,;o ~- !=!ACTR.A.~ FF,r,l,AMJ\~. 

. ~ HOMENS . UMA ROMENA~ 
GEM DE A'nORA<"lÃ.O POBLICÀ' 

E PERPETU'A ,e 

.1esus Cri~ Sacramenta.do é o.· 
ftei dos rels, o Sénhor dos SenhQ~" 
TeS a cruem é preciso a,dorar pnblica 
e l)e?'Petua.mente. ..()pórtef; 111uin 
~dn-r,:ire,w. . . . 

Or.:t. a adoracãci da Guanfa de 
tilmra é a maJs pet'feita, segura, e 
,,flt,ienta he>menav.ém que possa
mos nrestar e.o sa,p.:ràdo C,Ora.eão 
E11c::,rht.leo de Jesus Cristo em. seu 
tnmo de amor. A Aõoração 'Pen,e. 
ttta. de sta. Ifieoenia é mn,. home-

. nàtrem regia, á. Realeza de Jesus 
CrlS<to em nome de toda a humani
dade. 

ll - A REr,Tn-TAO ~ ·Ao RO
JV!"ll':M: . A o 'Rl?TI1-AC ÃO DE PR~. 
TAR SEO' CULTO PU'BLICAMENTE 

IV -- A SOCIEDADE DEVE PRES
TAR SUA HOMENAGEM DE . A
DORAÇAO PUBLICA A · JESUS 
CRISTO REI NO SS. SACRAMEN-

TO DA EUCARISTIA 

O Altar da Exposição perpetua é 
. o Altar da expiaçã-0 publica da Pa
trla. A Adoração- Perpetua visa 
em primeiro lugar o bem da So

·.ciedade, a. extensão do Reinado de 
Jesus Cristo na Soc'edade, nas fa

·milias, no mundo. Por isso o cul
to da adoração é pub_lico e perpé
tuo para que a Sociedade seja am
parada e protegida, salva é abençoa
da sempre e continuamente por Je
sus Crlsto ç,m seu torno de adoração 
publica . e oficializa.da. 

A Soc!edadé precisa de rellgl[o e 
a religião perfeita em espírito e 
veroadc é a adora<:ão perpetua a. 
Jesus Sacramentado, eseola ci'l,s 
mais acrisoladas virtudes cívicas e 
de moralização de um po -'º· 

Se o homem não se prostrar 
diante de Jesus Sacramentado, ele 
.adora.rã os iidolo,. rumanos que o 
devorarão e serão a. sua pord'.ção. 
Sem a religião o homem, a socie
dade não pode viver honesta e pa
cificamente. O primeiro fator de 
grandeza e vitalidade de um povo 
é a religião viv:da pelos seus fi
lhOs. onde e qua.ndo florece a. reli
gião, aí então :;urgem as cid.ades. 
reinam ~ .artes e os bons costu-
mes que formam a grandeza e · a 
gloria de tuna Nação. On<le, po
rem. e quando a religião é despre
zada e combatida, aí, então desa
parece a. unidade nacional, ruem 
p<>r terro as cld.a,des_ vacilam os im
perlos, "pois, onde ha religião, 
pressupõe-se todo o bem; onde, po
rem, ela. falta, af todo o mal -é pos
sivel-

E' imp·QSS!vel que seja obedecido 
quem manda por aquele que des
preza a. DeU.<i. Os Romanos foram 
grandes enquanto tiverem o te. 
mor de Deus". 

,:la. e acrescer o esplendor d.e suas 
grandezas pelos seculos a.foi-a? 

Então vinde prostrar-voo aos pés 
de J eb1lS aacramentado em seu 

' trono de runor, no santua.rio ela 
Pátrla,e do Esta.<"o de s. Paulo, que 
é a Igreja de Sta. Ifigenia, Sede da 
A<l.ora<;áo Perpetua. pois um pOVO 
que se prostra. e adora. Jesus Cristo 
Sacramentado, é um p0vo invencl-

. vel. ... 

V - COMO· INDIVIDUO$ PR.E
, CISAMOS DA ADORAÇAO 

A coletividade · é formada. pelos 
individuo3 e por isso ela será. o que 
forem eles. Ora, é provado pela 
experiencia e pela. doutrina. dos 
Doutores e. Santos da Igreja que a 
educação ma.is sollda e eficunite, 
mais expansiva e completa, mafs
oónqulstadora e destemida., é a eu.:. 
caristlca. F.sta. aflnnação tem a 
evidencia de axioma para todos os 
cristãos verdadeiros, autenucos, 
que nos dispensa qualquer <lemons
tra.ção die.Ietlca., pois neles fala a 
exper:encia pesc·al, falam os fru-. 
tos da virtude, os triunfos alcan
ça,dos nos campos razos da Vlda 
pela. defezh. da. mora!idaide e a con
quista. e evangeliza.,;:ã,o d!¼, alma:,;, 
pois é doutrina ensinada pelos maIB 
abalizados mestres de pedagogia 
que todos <>s metodos educacionais, · 
$CM a formação eucarística, fra,
cassam redondamente. Eles podem 
ser bons em si, mas, só serão per
feitos. decisivos, eficazes se forem 
orientados pelo metodo eucaristico 
da adora<>ã-0, segUndo os · quatro 
fins do itacrif!cio da Missa que 
abrall!?e cm sua simPl'icidade e fe
cundidade verdadeiramente divi-

• nas, · todos os aspectos . da vida cris
tã. 

Adoradores, amtgos da Guarda 
de Honra, catolicos paulistas o 
Mestre esta aqui em seu trono dà 
adoração perpetua em Sta. Ifige
nia e vos chama a todos para sua. 
escoia de amor e de vida no espiri
to da adoração perfeita. Ele quer 
ser o Caminho da vossa virtude, a 
Verdade do vosso espirito, a Vida 
de vosso amor agora. e sempre. 

Els cinco criterios sobre · os qu~is 
se assenta a Obra da A•dorac:ao 
Perpetua· do Beato Ped1'0 Julião 
Eymard , e qUe nos hão de leva:· a 
tomaJ' o conwrorr,isso d0 t.rr;biJ
J.haun.os com ar-de:: pela GUf.r(h 
~ Honra da A·doração Perpetua 
dfüma e noturna. do SS. Sacra
mento desta Arquidloc<>.s<>. com se. 
de na Igreia de Sta. Ifir,;enia. 

i · Pela Igreja e pelo Brasil as 
Guardas de tionra a Jesu.,; Sa~ra
mentado de sta. Iflgenia de JO~
lhos aos pés do altar da Expos1-
çã.oq 

DR. DURVAL PRADO 
MÉDICO OCULISTA 

E'Ia e neees.,g,ria a. um ~- ~ 
tmi'l. ,n::,c,ão, no's "em ,. ... ,i~lio n'i.., 
l'()d,- 'h>'tVP.l' !'fl"f<'n,.,~e rivili...ada nrm 
m=,..11,,.<>ne A vin<t farnil1nr e so
<i", tnrn"'"-~e-ia ll"ll>~sivel. 

Católicos Brasileiros! !'auli<:tas 

Rua Senador raulo Egidio. H 
' • 5. • and. . Salas 512 • 13 - 14. 

<&q. da Rua José Bonifácio, 
Con.s.: 14.30 às 17.30 boras · 

Tel.: 2-7313 

bandeirantes da religião e da civl- . · 1 
Uzação cristã que nos trouxe o 
grande Anchieta na alvorada da · 
nossa vida nacional, quereis vós --------------
conservar intacta esta gloria tulgi-

anti -e o munis ta» 
A ação anti-comunist.a em em · 

Curitiba se desenvolve com vigor 
Es{>Ccialmente entre os estu

dantes é decidida a repulsa ao cre-
do vermelho. ' 

Assim é que rece::ltemente foram 
derrotados na União dos Estudan
~ daquela capital os •lementos 

· comunista-s ·que a orientavam. 
A derrota oeorreu durante o 2-0 

Congresso dos Estudantes do Pa
raná. 

Nesta ocasião fundou-se a- "Or
ganização Estudantúla Nllti-Comu
aista ", que divulgou o , seguinte 
manife5-to: 

Ainda sob o c:akiir dos debates 
havidos no primeira sessão. plená
ria do z.• CongresSc, dos Estudantes 
do Para.ná, em que ruiu o dominio 
do agentes comunis,tq.s ao seio da. 
nobre classe: um. pugilio idealista 
de ardenms democratas unificou-se 
formando a Orga.IJiza.ção Éstuda.?Jr 
tloa Anti.:Comu:iista. Atendendo

se aos deveres dé quem realmente 
ama a democracia, decidiu, o .noVcl 
organismo, coneitar atravez de . 

itens infra transcritos, os estudan-. 
tes em geral para c00perarem àa 
Campanha ardua que se prOpi>e. 

São do teor seguinte os objetivos 
da •· Organização Estudantina Anti 
Comunista w: · 

Item I - Combate implaca.vel á 
ideologia comunista no seio da, 
classe estuda.,til. 

Item II - Batalhar contra a as
cenção dos "vermelhos" em car
gos de qualquer 6rgão representa-
tivo de estudantes. . 

Item III - Difundir a campanha 
anti-comunista por todo o Brasil 
estudarutino, e principalme:ite, Col11 
a participação direta no interior do 
Estado. 

Iten1 IV - Esclarec-cr ao povo 

Congregação Mariana 
de N. S. Aqueropita 
Em preparação ã. festa corriemo. 

tativa do 15. • aniversario dá fun
dação da Congregacão Mariana ae 
Not>sa $enl1ora. Aquiropitll,, <1esm 
Capital, nos dia.5 20, 21. e 22 do 
corrente, foi realizada ,uma serio 
de palestras religiosas, · 

Hoje, ás_ 8 horas, ~rá celebrada a. 
Santa M's~a com comunhão geral. 
Após a $anta Missa será homena
geada a imagem de São Luiz de 
Gonzaga. Será servido a. seguir um 
copioso lancho. . 

A' noite, ás 19,30 horas, será ce
fobrada solene reza com bençã,<> do 
santissimo Sacramento. LogO a 
seguir, á.5 20,30 horas, terá lugar 

, a assembléia geral dos marianos, 
presidida pelo Revmo. Snr. Pe. 
Paulo Bannwarth, S. J., D!rl't•:>r 

c1a Federação das congrégai:ões Ma. 
ria.nas do Estado. 

Será a seguir representada, pelo ~ 
· gi-upô teatral da Cón!,!"egação, um 
drama em três atos: 'Corações An-, 
gustiados". 

o sentido totatitario da ~ 
comunista e suas .,a:6nidad~i dJ!li··• · 
f.asciQno. •· , . . 

Item V _. Dai.- projeção à __. 

tud.es d~ dos --Centros e ·Diretórios estada,.,. 
prestigiando tambem, ~ ~ 
maximas da. elas$e. 

Ite;n VI - Revelar e ~ as 
Kleia,, tw·CJ:lciosas ~inadas 
p&os Prestistas entre os ~tell

ltem VII - A-tender -á ~ 
rei,udiazido campa.oha.s insidioísaist 

que deslustrem nomes dignos ~ 
Paraná. 

Item VIII ...... &tudo ·posterior ·mi · 
.nucioso. e difu&ão dos prób1emM 
reivíndicatorios da ela.sse. 

Item lX - C~r :êti1 .. :Stib 
Diretórios, para efeito de divulga• 
ção, as r,cp~ntatões dO intêriot-. 

Item X - Ultimar: ~. i::ô:1 : . 
feren.cia~. .éomid~, -~tbll. 
etc. etc•, 

A Gruta da Natividade 
, em Belém 

O Re'vmo. Padre Abcl. a~ 
So dominica,no, 110 jornal -catolico 
egípcio "Le Rayon" .dá. ~enores 
de trabalhos rcêentemente realisa•· 
dos na Gruta Natividade,.$ Belem 

Uma camada ei;pêssa de fuligem, 
havia se formado aitravés doS se
culos, a~ paredes, pela ação das 
lampadas votivas e da fumaça <los. 
turblos. A gra:i.d.'e tapeçaria ofer• 
tada pelo Presidente Mac Mahon, · 
da França,. foi tempe>n.rià;mente rr 
movida de modo a facilitar a lim•- · 
pesa do . marmore que protege as 
paredes.derocha. E qua:nrdo foi r,e .. 
retirada a fuligem do pequeno arccr 
no fundo da grutà, pe1a· .·--primeira 
vez, nos ultimos f;empos, se reve
lou um mosairo medieval no -esti., 
lo biza.·1tino, representando o nas• 
cimento de Nosso Senhor. 

O Revmo. Abel cita a com.prova.. 
documentaria que no ano de 135 esta . 
l<l'Ufa era .,en.erada ~como o ltigar 
do nascimento do NósSo. Sen.b,oi:-, 
Diwio Salvador, segttindo tradiç~. · 
m:a!s s~-tig1 'ainda. .-.~,. :-· :·~:.: 

Palayras do Ar~ebispo 
· . do México 

Ora. a, forma. de re1iglão que 
mais influe n:1 formação da pieda. 
cfo s .. rla. <'ficiente. determina.da e 
dÚradoura é a da adoração oos ~ 
;a.e Jesus Cristo Sacra.menta.do, 1'11· 
bl1ea P oficial, onde t.õdOs os h?· 
mens de todas aS classes -e cond1-
dies de uma diocése e Estado têm 
facilidade de se encontrarem •. unL 
rem-se. confraternizarem-se e edl
ficarem~se mutua.mente. O exem
j,lo atrai e exe~ nma. mfl.uencia 
irl'eslstlvel ! E c,uan'to · bem ~ 1)-i:o
dm e,,;ta. adoracão publtca. oficial 
e continua de todo um povo e qUe 
foréà. moralizadora., penetl"!mte e 
decirova nos destinos das atroas~ e 
t!:i, Pntrla! A 1'.l!T'e1a d,-,, Adot'a~ 
Perpétua é o "Santuarlo" dà N-a.« 

Indicador. Proiissiorial 

Comentando a recente a!Ocu~ª 
do· Santo Padre aos paróc<>s e :aos 
pregadores da chuarcsma em Roma 
e , respond.endo a nún1eros.as . per• 
guntas que lhe foram fonnulàdàs, 
o Exmo. e Revmo. sr. A~ebispo 
do Mexico, Luiz Maria Martinez 
disse que o Santo. Padre afinno11 
"que a Igreja tem a missão de e
ducar o homem de uma tnat3<!ira,
int~grà.t e, por conséguinte. . dev.~. 
ensinar-lhe a .cumprir todQos,OS set,lji_ 
dev~i:cs, assim os .que t:e~~9~-~~
como os que tem· com suá pa~~ , , 

"O catolico,.-,.ac~s11e+1t9U 0: ~'" 
mo e Revn'lo, . Mo.n.s .•. ~ar~CZ:-:. :-::".;
deve ser um· bom cidadão .é traba ... 
lhar pelo ~m da ,patria. e ~_sp~!cfa!~ 
mente. como diz o. S,:a.ntp ,.l¾dre, 
deve preocupar-se de .certos pat'tJ-. 
culares sbgt.tlarme,111te ~tes 
ºcomo são à educàção dá criança. e 
a santidade do matrimOllli<>-• ., A 
Tgreja exÓrta a todos os catolicos 
a cumprir os seus deveres dé cida
dãos; porem conforme a ~outrífut 
que a.cabo de expor deixa em u .. 
bct-dade ae'JS catolicos pará c'ftte etim 
poram esses deveres na organiza.• 
ção que eles élejam toam.àndó é.D! 
~onta as arormas ~s ·. da. ~-

~-
m: _ A J.tJTORIDA!>E DO -PAPA 

Ona (11g~e o ~ 1'10 !X ~e 
11.'0T'ôV01t a ftmn1t& da t'l'bra. · da 
'.A.i!o~cl!in p.,,-,,ef:u~. ao Be:ato t>e
dT'o .Tnlisl'.o 'f!'Vrna'!'d ,E"'l'l uma. a.u
\'11.enrfa 0 ne ficou celebre no,, anaig 
da Congregação do SS· sacra-:-ien-
to! 

1.") «Este -pensammrtn vem ~ 
])etJS. est.ou convencido dis-

ao". "' 
,i.") "A IgTeja precisa. d1sta · 
s.•) Sejam . empregados todos 

os mi<>s para fazer c0n~e
cida a I)ivina Euearlstia · 

Meu Deus. como fala,stes claro _e 
Jee!slvamente a rest>Pito da necess1-
dtl,dP da Annracão Pen>etuat ·, 

Podia o Pana Pio IX ser mais 
e,rolicito e ca.tegórlco? Não o po- 1 
•sua 1)9.la.~ m~t. determl
ffltnrlr, ,. f1mdaQ!o de< uma ot:,l'lt 'l)U• 
blk::i. ,,flci~l e sóclal em benl"!l-ci0 

*'- I"'reia. e1im1ns toda a duvié e 
.lbl.aert,.....,, .,nbre a oPOrl11"'~e ~ a. 
eonve.niM>lcia, de. adora<:fib verr>e

"ilm. A Igreia a reclama pois pre* dê1â. Diant.e dl!!d;a. nec065ida· 
'- -flUP!9'D).ai . e ID:adhwl __,. DOr 

ADVOGAD-OS MíbICOS 
Dr. Vicente, Melillo 

Praça da Sé, 23 - 2.0 andar 
Sala 215. 

Dr; Plinio Corrêa 
de Oliveira 

Rua Qllintino Bocaiuva, 17~ 3~0 

and&r .... Sàla. 322 - TeL: 2-1Z'l6 

Dr. Francisco P. Reimão 
Hellmeister. 

Rua S. Bento, 224 - 1.0 andar -
Sala 3 - Tel.: 2-1543 - S. Paulci 

Dr. Carlos Morais 
de Andrade 

Rua Benjamim Constant, 23 -
4.0 and. - Si 18 - TeL: 3-188" 

ENGFNHEIROS 
Amador Cintra do Prado 

8NGENBEIRO ARQUITETO 
Arqúltetura religiosa. eolegios, 

residencias coletivas 
Rua Lib. Badaró. 641 - S. PaulQ 

Dr. Vicente de Paul~ 
MeliDo 

CLINICA GERAL 
Consultorio: Rua Aureliano 

Coutinho n.0 109 
Das 18 ás 1'7 horas 

Dr. Camargo Andrade 
DOENÇAS DE SENHORAS -

PARTOS - OPERAÇÕES 
Da Benef. Portuguesa; da Mater

nidade de S. Paulo 
Cons.: R. Sen. Feijó n.0 205 -
Tel.: 2-,2741 - Das 14 ás · 18 bs. 

Sabado:· Das 10 ás 12 horas. 
Res.: R. Rafael de Barros, 457 -

TeL: 7-4563 

FR½COS • 
Al-h:MICOI 

TOMEM _ 

llnhB ~2DSDb81 
''SILVEIIU." -Grande T&:-:!co 

Dr. Celestino Bourroul 
Res.: Lgo. S. Paulo, 8 - Tel.: 

2-2622 - Cons.: Rua 7 de Abri] 

n.0 235 - Das 2 ás 5 horas 

Dr. Reynaldo Neves 
de . Figueiredo 

DO HOSPITAL DAS CLINICAS 
E SANATORIO STA. CATARINA 
CIRURGIA DAS VIAS BILIARES 

Cons;: R. Marconi, 84 - 3.0 ~d. 
- Tel.: 4-8717 - Das 14 ás 16 hs 
Resid.: Av. Pacaembú, 1.044_ •. , 

TeL; 5-2625 

HOMEOPATIA 
Dr. Artur Rezende Filho 

Médico homeopata da O.A..P. 
da Sorocabana. Diretor · clinico 
do Ambolatorlo Bomeopatioo do, 
Carmo ~ Cons.: B. · SeJi. Feij6, 
a-05 - Tel.: 2-0839 - Res.: 8-84'71 
- Marear hora, das 3 is 6 i,,, 

ras _'Qelo telefone: %-~9 

Bô~as · de ouro 
No dia 30 do corrente, celebra. 

rá sua.a bodas de ouro de vestiçáo_ 
religiosa o Revdo. Irmão Lucas da 
Sagrado La.do de Cristo, PaeStomà- , 
ta. · 

Na.tural do Mexlco, o venera.ndl 
Religioso vein pa,ra. o Brasil ba ma!l! 
de trinta anos. J)ara auxiliar OI 
primeiros Padres Passlonfstas qtte 
a.portaram. em nossa terra com ·o
tntuit.o de ftmda.r uma Prorinda 
de sua Congregaçãó. 

Por ocasião dessa festa, ser.lhe 
ão prestadas expressivas homena. 
gens. 

LER E PROPAGAR O 

E' DEVER DE TODO( 

Ofi º~º~~ 
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A questão social no Brasil ! 
(Conclusão da 1." pâgina) Assim, neste nosso plano de ação 

gera! e rep1·~en.:auvo, coupereiu 
Juventuae vpera.ria ~a.tolica {JV'..;J 
e as ouu:as secçoes u.vor...riaa (la. 

Açao ~touca. .W<>,.::n,a 1v1·ma tere-

enfermetras e asslstentes de ges
tantes, e de uma Escola de Serviço 
Social para a. forma.cão de Assls
tentes e Visitadoras Socl.a1.s. Estas 
Escolas, alem dos cursos de maior 
clu~ escolar, deveriam manter 
,.cursos intensivos de preparação d~ 
:pessoa.J. para. as emergen~ia.s do 
momento. E' interessante lembrar 
~ue, mesmo na. Capital Federal, 
-está se estudando, por figuras emi
nentes da Medicina, o estabelect
mnto de serviços genico!og!cos e , 
pbstetricos a. -domleilio, onde não 
lia.ja. poss!billda.de de conduzir as 
gestantes a. Hospitais-Maternidades. 

Enfim, onde não for possive.I se 
fazer nada. disto imedia.ta.mente. 
que se instale, sob os cuida.dos de 
uni medico,. pelo menos, um a.mbu-
1:atorio. 

PROBLEMAs DOS MENORES 

Amparar os menores sob os pon-; 
tos de vista alimentar, sanitarfo, 
escolar e socia.l, afastando-os da 
ccloaidàde, dos lugares inconveni
entes e orientando-os para uma 
posição definida. na vida profissio
llal e religiosa. - eis um postu
la.do de ação Pratica d-e maior 
atualidade. 

E' de iml)<>rta.n<ila capital que 
cada. pa.roqUia. 4Nide destes pro
lllemas, éorno· Íundamenta.1s. Uma. 
escola junto a cada. capela do in
terior, e cada IgreJa. paroquial, em 
!Cada Fa::e:nda ou grupo de .fazen
~. em CIU'l.a grande Pl"oprledade 
,ou grupo ·de pequenàl! proprieda
des, media.nte convenios com pro
prietarios, os Prefeitos dos Muni
~ipios e os Vigarios, para efeito de 
sustenta.cão do professorado e' ou
trás despesas - são modalidades 
de ação que se devem por e~pra
tica, imediatamente, onde for POS
sivel, se estabeleçam as escolas pro
:fissiona.is de Upo industrial e rural, 
:não esquecendo nelas a preparação 
üe modestos profissionais para. a 
:fabrlca.,;:ão. de utilidade.& em peque• 
11as industrias que se de'Vem :mul
tiplicar nas clâad.es, vilas e lugare
jos do interior, -assim como nos 
eàmpos, possl'billta.nd.o, desta forma 
ein regra geral, a. fixação do ho
Jb.éÍn ao seu meio de otjgem. E 
J:téstas obras e2colares, quer de le
ttas, quer pl"Otàlloná.ts, níi.o Sê ha 
'de eaquecer a orlaçâ.o de 'Sérvlçoo 
~giosos, re~t.tvos, espcrt!vo,s e 
alimen~. bMn ~ntAÕO$ $ bêltl 
a4ministrados. 

F1UW,IAS DESAMPARADAS 

Elas exàtem, em enorme q,.ian
tidade, aU"avés de todo o País. São 
nllVaS, carregadas de filhos meno• 
N1Q, são la.re.s em que o pai, _inuU
ÍWMiO · ,;,-or niolesUa ou por ~elos, 

. pas,am as maiores necessidades. 
Cabe, neste setor, um grande papel 
b Conferencias Vicentinas e âs 
Oalnãa de Caridade. E -como a ta.
rétà é d'e grandes proporções, sera., 
de todo, oportuno lançar um vlg<r
roso impulso a. estas benemer1tas 
lnstitu!çõea, a fim de que, organi• 
&adas,. âó -aê\l DPil:ito prop>:io, mas 
com os Bà\Ul-"h>i~os àtuallUdos, á. 
altura - iláá necesl;idades !!a lgreJa, 
e1aa· póiláam; ·dén-1.l'O do quadro ge
-rai· da .Aç!o Sollial, :l.S$1.'lmir, illtel
ra.mente, a responsabilidade da. as
sistencla âs familias desamparadas. 
Um exemplo desta renovação e 
iliéétt! -e<lUi~ento ;para. atender 
tr.iOil l'Mlàln'<>à 'do mometito, pode-se 
11,J)O&'lW' noe ~unoa de .Belo 
U~e. 

~l. e.tender, ·em gera.!., â popu
~o IIU êUa& net:eoldadea de sa.u
le, êéta'bel~·n, em -cada paro-
1uia, ambula.torios -:médicos e den
ar!oa · para oa ~brea, .fa~·se 
10tlnllloa, com os, portentura, Jã. 
tmtwtea: · onde for poasivel fun
lem-se Hospitais, , a exemplo do 
aíle Já. se fez em muitas paroquias. 
f)stes Hlri!l)ltãls . e Ambulatorios, 
p·tqUéJU)S 

0

'\'Ué lle;tám,, COílStiUliaos 
em. ndt.1 de aall1$tenc1a. tnêdieo--ao
lllàl com 011tl'àS cbras de assiSten
cla., cotlSUtuém um pod.ert>so ine1o 
ile atender âs necessidades do povo. 
ALFABli:TIZAÇÃO E EDUCAÇÃO 

oos AJ>1Jt/ros 
Não vale â. pena repetir que a 

.aaaioria do povo bh.slleiro é cons-
Ut1lida de analfabetos. · 

:Maia 'tal~ JJN)cniràr mefos simples 
e de acordo cotn a nossa. 1·ealida.de 
de gente desprovlà'à de grandes re
curso11 S,a.t'à enb-ettta.r Problemas 
C'Omo ~ áa é!tpel"lendàe feitas, 
,,~i · >tltrus _ pa1ses que -se ~dem 

social, de cunho popular, incluímos 
um apalo ; mobilização dos catoli
cos para a alfabetização dos adul
tos, em grande escala. Quem pos
sui capacidade de ensinar, organi
ze, nas suas casas, nos clubes, nos 
gremios, nos colegios particulares 
de ambos os sexos, - os Vigar1os 
em seus salões paroquiais - cursos 
noturnos para ensinar, algunias 
horas na semana., a ler, escrever e 
contar, aos homens e mulheres que, 
em nossa patria, cresceram sem as 
luzes da instruçâo. Isto, porem, 
não basta. E' preciso formar, in
cutir princípios sadios, mostrar os 
efeitos de nossa historia, transmi-
tir noções de moral e doutrina 
cristã, preparando, desta forma, 
um povo consciente, para partici· 
pação em todas as manifestações 
da vida náclonal. Ao Departamen
to de Educação e Cultura da. Ação 
catolloa · Brasileira, cabe o papel 
preponderante nt>Sta obra de pa
trJ.otumo, na qual, cada. um de nos 
poder.la tomar a si aleibet!zar, pelo 
menos, um adulto. 

FORMAÇÃO SOCIAL DA 1\IOCI• 
DADE ESTUDANTIL 

Se quisermos construir uma or
dem social cristã, é necessario que , 
os homens vivam a Doutrina So
cial da Igreja, &n suas relações 
com seus semelhantes e com a. co
munidade a que pertencem. 

Faz-se, pois, mister, um trabalho 
de formação que. com a coopera• 
ção da familia, se desenvolva. no 
ambiente dos colêglos e t.enha por 
base, não só o ensino da. Doutrina 
Social Cristã, mas ainda o deseri• 
volvimento do senso social dos jo
vens e das jovens ~tudantes, atra
vés de tarefas e atividades, apro
priadas a desenvolver o gosto e o 
entusiasmo pelas obras de fraterrii
·dade cristã.. Por isso, ao lado do 
ensino da Doutrina Social da lgre• 
ja, ê aconselhavel que, nos nossoa 
·colegios de ambos os sexos, se 
criem gremios estudant.!.s de a.Çâo 
social e realizem, em epoca.s deter
minadas, campanhas de ca.rater 
popular, em que se desperte o in
teresse de nossa mocidade pel<>!! 
problemas do povo. Apresenta.mos 
este campo, como uma tarefa dig-o 
.na, de abrir novos horizontes l\ 
Aoâo Catolieà, noo ambientes cole
gU!Js. 

OPERARIA 
Como uma constante determina.• 

cão da Igreja, ás vezes, muito dis• 
cutida pelos proprios cristã.os, a or
galllza~o õa · classe opera.ria tleve 
constituir objeto <Je uma. a.cão ime
dia.ta. por parte rl os parocos e dos 
catolicos esclarecidos. , 

. mos orgü..lu4'.auo ú set..ur w.·i;.1,.lJ<d.J..ilJ.::H.~ 

w, JJe,1,1,w:L<UUeuto ue A\,;<LO .:;:Jc.a. 

o.a Ac,;ao 1...a.ouca J:sra.,i.Lie,ra. 
L' ú~ suma impurl.<Wlci..a ieml>ra1· 

que no trabalho ae elevaçáo <ia 

_e.lasse opei·ai·ia., ha certos pontos 
iundai:nen.tais qu(, esquecidos, dl· 
lll.inu.iriam enorn1cn1ente, a. Clicien
cia de seu papel = hora. atu.:..l. 

Assim, se dê um lugar de relevo 
á edu=ção do opera.t·w, quanto ao., 
hal>itos de economia e previdencia. 
l'rom,;,vam-se me~os - como já se 
tem feito, com resultado, em mui
tos lugares - para que as reser
vas que, por ventura, sobrem do . 
sustento de sua Existencia, seJrun 
depositados, elll nome individual 
de cada um deles, n.a Caixa Eco· 
nomic\l. ou em outros fStabeleci
mentos de C1·edi~o Populal', com 
finalidades especiais, como, po1 
=emplo, para compra da casa pro
pna. 

lúo:.trem-t:e aos traba.!h.adores as 
sutu5 responsabWdades e os seW:l 
dever<o.s. Sejam eles levados, por 
convicção, a illl.tisfazer estas- ol7"1· 
gaçõea para que isto seja um ar
gumento poderoso nas reivindica
ções d~ seus direHos. Seja lembra.
da a.o operar1a40 cristão, a neces
sidade, a urgencia E' o dever de en
trarem nos seus ~lndicatos de clas
se e, aí atuarem como porta.dores 
de sua-·formacãc social cr.istã., 

E'ROBLEl\:LI\S RURAls 

Grande parte da ação da lgx-eJa 
se faz no in_terior do País. Os Bi3-
pos e os Sacerdot...s que, ali, tra• 

. balham, conhecem de perto as ne7 
cessidades dos homens do campo. 

Muito pouoo se realizou, a.tê ho
je, pelos camponeses, rendeiros de 
terra e pequenos ~ricultÓrP.S. Nlsto 
vamos encontr!U' um dos motivos 
mais alarmantes da fuga do cam
po pa..--a as cidades. E' desejo, do 
JJ:piscopado que se estabeleçam 
quanto antes, mf'didas seguras pa
ra se levarem aos homens e âs :ta
milias ca.mpones'\S as- possibilida• 
des de melhoria. Serviços de saude 
ambulantes, escola.",· moradias con
dignas, serviços de equipes de edu
cadoras, terrenos para o cultivo, 
meios para a pequena criação, di
fusão da pequena. proprleda.de, são 
iniciativas que se devem por em 
praUca se:r:n delongas, pela. aç;l.o 
dos particulares e dos poderes pu
blif>S e a este tnbalho daremos 
nossa. entuslastioa colaboracâo, não 

. só levand-o oa c.atoU<iO!! a et!ta :mo
. dalldade de ação AC<>nomica soc1a.1. 

mas ainda. influenciando junto aos 
proprietarios e J:azend-siros para 
que, - ta.mbem eles, se incor
porem• a esta cruzada de renova
ção. A exemplo .:lo que faz a -:::on
ferencia de Vida Rural ca.tolica 
dos Estados Unidos, estamos dis· 
postos a uma colaboração com o 
M!niSterio e as S'i!cretarias da Agri
cultura, nas paroq_uias rurais, rre~
tigiando e apoiando estes Departa
mentos de Serviço Publico em le
var aos homens da lavoura, a ,de
fesa, a instrução, a ass.tstencia so
cial, a difusão do coope~tivlsmo, · 
o credito, ,, empr.,go da m<>caniza
ção agl'icola e a implantação do 
ensino proflsslonaJ agri'cola. Por 
sua Vel!, o Mlnlste'rio e as Secreta
rias da Agricultura facilitem as 
atividades catolicas neste terreno, 
pelos meios ao seu alcance. sobre
tudo destacando ~ecnicos de valor 
mol"al e profissional para vl.sita.r, 
orientar e encaminhar as lniciaU
vas que· torem surgindo, gra.dat1va
:mente. 

Os Circulos Operarias aparecem, 
aqui, como proprios para ser a ba
se desta organização no seu as• 
pecto de instituição, de assistencia 
economico-social aos trabalhadores. 
de todas as categorias e de -:odas' 
as origens, desde que aceitem a 
moral crLstã., não, atentem ~ontra 
a Familia, respeitf.m as nossas leiS 
e buaquem sua.is reivindioaçõe~ 
dentro da. ordem. Que se criem, 
imedhtam~nte, mas com prepara• · 
ção muito criteriosa, Clrculos Ope
ra.rios em todas as pa.roq\l1as, com 
trabalha.dores urbanos e rurai!J, es• 
tes em Nucleos, iuFtalados em sua.!I 
proprl.a3 zonas de trabalho. PN• 
cure•se, alem distq, que os serviços 
de assls'tencta social a.o operària.dó, 
onde existlreln ou forem fundadoa 
os Circulos Opera.rios se façam por 
intermedio destes, quanto poesivel. 
Na imensa extensão territorial do 
:Brull e:itistem grenúo-s de traba
lha.dores cristã.os ·com mu~Uplaa fi
nalld-ades de beneflcencia., ensino e 
mutualidade, existem ml.lhares de 
opera.rios na.a nossas organizações 
religiosas; e outro~ grupos se po
dem formar em ot1c1nas, empresas 
e nos campos. E' preciso que haja 
um organismo un1ticador de todos 
esses elementos, em cada Estado 
da. l!'ederação e no Distrito F~e
ral! Para isto fica estabelecido 
que as organizações destes varios 
moVimentos operarios consUtua.m 
numa. central de unidade crl&tã. do 
n0$SO opera.ria.do. Deve ee,: funda• 
do, de pre:rerencla na. capital de 
cada Esta.do, ou na. sede das Dlo• 
ceses, por motivos espeeia.181 bem 
como no Distrito Federal, um or
ganismo federativo, em moldes 
amplos, que inclua ta.m~em, os 
Clrculos Operarlos. Estes .organts
mo's federativos se unànl na Con
federa.i;ão Nacional de Operarioa 
Catolicos, já existente cotn sede no 
Rio_ de Janeiro. Com o mo'Vhnento / 
operarlo assim unltlca.do e pa.ra 
"-*em 4e ~ortuo. 11a ~ DO!:il , 

AS CLASSES CONSERVADORAS 

j A luta de claa.s.:,s é ·abcm:inavel 
l ,_, aos olhos de Deus porque d1Vide os 
j homens, sob o slglio do odio, da 
1 Violencia. e da m ... rte. 

O grande Ideal crLstão é que se 
chegue, pelo feliz {"noontrc de so
luções harmoniosas,,,a uma u-ana
formação social ,ein que ai. r1que-
2as se espalham, eni Justo equ1ll
brio, por todos os homens que tra• 
balham. Ein vez e.e supressão to• 
tal de propriedade privada, apon~ 
ta.mos outra mo<lalidade mais hu• 
mana, garanUdo~ da. liberdade e 
da independencla; "mais proprie
dades, proprledll'.lt, para todoan. 
Para se ehegn.r a mto, criStã.mente, 
é preciso que os 'lornens, dirigidos 
e dirigentes, empNga.dos e empre
gadores se trateru dentro do critê- , 
rio de respeito, dignidade. justiça 
e fra.te:tnidade. 

Estamos a.firmando a maneira 
prática, pela qual -ramos réalizar o 
nosso programa é!e ação social, em 
nossos campos · de trabalho. Que 
eles apliquem, como norma cons· 
tanto, o que lhes ê' apontado :na 
doutrina social da Igreja. A verda-
4.sla a.tilU4a ~ U\16 lbee , 

cumpre realizar, el~ são chamados 
a traduzir numa u operaçã., s.tnce
ra. com os movlm-.ntos soc-!ais que 
se fazem segundo nossas, ~ra.dlç,6es. 
E'RINCIPIOS BA.SICOS DE NO~A 

AÇÃO SOCIAL 

Todo nosso pew•:unento e as nos· 
sas energias têm como objetivo a 
reforma social cristã. Mas P.sta não 
se faz sem uma' iíifluencia pode
rosa sobre a opm1ão publica.. As 
medidas de transformação que pro
pomos .devem ser carn.inhos abertos 
ao que ma.is dei;ejamos; . ist~ é, 
que a nossa socie<Jade seja reestru
turada em bases que possibilitem 
ao homem alcançar pelos seus es
forços, e os da c,omunÍdade solida-

, ria, um grau de Lem estai· mate
rial e espiritual aue estabilize e 
dê tranquilidade as familias e aos 
individuos. Que os desajustados 
inevltavels se con,.tituam, apenas . 
em exceção das t"Ont!ngenclas hu
manas. - Na busca. deste éauilibrio 
social ê preciso convencer ·homez\s 
e mulheres de sua capacidade hu
mana para resol •,er os problemas 
individuais e soci<'is qul:!, segundo 
um criterlo falso se julga que sõ 
os governos poder::i. resolvei'. 

Os governos t~m sua ';s.refa. de 
promover o bem oomum.. Escolhe
lo.s, capazes de i!'rlgtr o povo, Da 
conquista. deste bem comum, tam• 
bem é dever dos catolicoa E se 
a reforma social · se ha-de efetivar 
pe!a feitúra e exE'cução de leis, re
gulamentos e me.l.das pratJcas que 
estabeleçam, real e . objetivamente, 
o bem do povo, é claro, tamoem, 
que para isto devem estar prepa
rados os oatolico~. Nas fronteiras 
da. acão social e se arUculando com 
ela, está a ação poliUca no seu 
elevado sentido, (u,creta. regencla. 

,dos ·povos. Para orientar os cato-, 
licos neste · terra:io existe a Liga 
El~toral Catolica. Que, no seu es
pírito extra-parurl~o, ela esteja, 
cada vez mais a.pta e cada. 
vez mais pura, a fim de ava
liar sua missii.o 4e orientar os ca
tolicos neste terreno delicado, mas 
necessurio aos legítimos ideais cris
tãos d.e reforma sccial e politica. 
Os quadros do elettorado da L.E;C. 
devem ser cada. v~ mais numero
sos e, para. t:i.l. nenhum es~ 
seja poupa.do no :..listamento el~
toral. / 

OS INTELECTU AlS li:: lJNlVER. 
SITA.lUOS OA\1'0:LlCOS 

Não haja <:la.tos nas nosaàa :fi
leiras. Na bata.lha da. ttnovaQâo , 
so<:tal crl.9tâ um papêl. d.- capitfll 
importancla·' cabe aos 1ntelcctuab1 .e 
aos unive:rsitarios · ~ríiltlios cs.tolkõs. 

Dese.nvolvE>m elclél m.a1& l' má1a a 
mtssão de, sob à orienta,çâ.o e is 
ordens da. Bierarqu1a, . catollca, es
tudarem para. dlfu1·d1r no melo do 
povo e em contacto permanente 
com· este, os prit>clpios Sócla1s c?is-
tãos. 
outros setores. Tambem para os 

Unam-se em gremios de eátudo 

e de ação e enu-em no c:unpo da 
luta. para a alegna da Igreja. A 
Juventude UniV~•"flitarla. catolica, 
unida com seus mestres, se nê • 
este trabalho de :u·ticula.çãr da mo
cidade estu1anu1 para , 1efo:-mu 
social. com os ,,-,ssos v~Pmentei 
aplausos. Aliás. ralando "- jo,0 ns 
não podemos esq..i .. -cer um probl& 
ma importante a que ped,., urg:mtt 
solução, qual seja o de lhes pro
porcionar uma. o~nizaçã,o de ca-
rater cultural, esportivo e social 
com instalações ,,ondlgna.s e mo
dernas, sobretudo nos grandes cen
tros. 

A .Dfi>RENS4. E O RADIO 
A imprt-nsa brasileira, com ra.-a11 

exceções, foi sempre entusiasta e 
compre,mhlva no a.eolh!mento e 
difusão das inicie.tivas e can1pa-, ' 
nhas de interesse J,ara, o povo, q\&f 
a Igrejá. tem eni;;>r~ndido. · A si.zn.. 
patia e o apoio cie out.c·.;.s hora.:i, 
que Jâ constituem uma tradição, 
não· Poderão talh.r nestes momen
tos dez1slvos que o Brasil com eUás 
tradições cr.tstãs estâ. vivendo. Par
Ucularmente a unprensa éa.tolica 
41ar.l.a e .Per1od1c-\, espalhada .poz_ 
todo o . territorto_ nacional, empre
i;JUe a melhor de suas P"hS1b111da~ 
de.» em difund2r· oa pr1nctpios e à.
reallza;:ões con~u..s das auvlda(l~ 
sociais dos ca.tolle<,a. 

O que ílca. exprt·sao rélativa.ruea 
· te á impr.:nsa nã.o·ha._ de ser esQQ&i 
cldo no que diz rt.speito ao -radio 
prodigioso meio moderno de por ós 
homens em ·conta.oto com ideias e 

, fatos, a cada iri6/ante do &a e da 
:, noite. . - e • 

ORG.i.OS DB !VNIDADB Jil 
BXE'CICQAO -

Para. evitar a. ittispérsâ.o ·c1e esfõt"-· 
: ços, coordenar todas à.li rE>aliza,;:ões 
' deste Plano N&.31onal de Ação So

clal e articular tu<'o o que jâ, ex:!s'
te em ma.teria de trabalhOé sociais 

J c!los catolloos, numa ortenta,;:ão 
, 1 unica, seja instalado êll'l cada uma 
[ de noSSàs dioce~, ség'Undo os Êlil
i t:µutos da Açâ.o ')atollcà BrasUei-, 
ira., e dentro das vormas de wna. 

eficiente organiza!)âo técruca em 
' ma.teria. e pese~ · um Deputa
'. mento Dloceaan .. - l'ie Ação S?cial 

e. nó Rio de J <oAt>iro, o Depana,. 
Xti$lltO Nacionà.l õe . Ação Soclal. 

' liJste Ult1mo terá a funçâ,o de wlir 
' os Depa.rtainentos Dloce=os e 
. NàPeltan4o a a'lítonomla a as peeu,, 

Uariclád• 4- Cl&da úm, elaborar e 
orientar a execu~ do l)rogl'Qma 
•óclal dl\ .Aolo catoilca Brasileira. 

Por deiêga~u · do li!u1scopSMle, 
Ni!IAC10Dàl; a. Oôbliéaão EpiàcOpai. 
(Ml,)_ -r .tMtnê ~éa, oa.ma:ra,- ' 

ANeb\BPõ ~ .ruo G$ ;r~ 
n.sto. 

-foó Oat~ó!i Oa.rdeat Kótta, 
Atcebispo de s. Paulo. 

. -f• A~ Arcebispo '.Pii
mu. 

+ htonto. Areeblspo ék 
alô ítorlióntê. + l'osê; Bt~ àe Vitoda~. 

Cincoenten·ário · ~o · Apostola~o ~a 
Oração ~e Ribeirão .Preto 

hol'àâ, Bé!á '~ :ãêilêh~ -SehnâQ, , Em comemo~ão ao ~coen
tenario da fundação do Apos 
.tola.do da Ora~o da Ca:tedral 
de São Sebastiâo1 da cidade de 
Ribeirão Preto foi celebrada 
naquela cidade ~ serie de 
festividades. 

Nos diru. 12. 18, 14 e 15 ilo 
cor.rente, for:am 1-ealizadàs, ás "l 
horas da manhã. Missa e Co
munhão geral, e á noite, éa 19 

ln~tih1fo IVfoderno 

o 

PBACA DA Sr: N.o 113 
SAO PAULO 

Fundad<i em 1917 

DACTILOGRAFIA 
TAOUIGRAFIA 
Melllor 

na Oa.tedral. · . · 
lió. dia lõ du tQtrente, ás G 

1·.oru dâ máilhã. . Sua Exeia.. 
S-evíná.. o Sr. Blsík> de Ribei
tlc> Pi'et~, Dõ& Maa®l da Sii
teil'a D'Elbo~ fêZ a Sagra
ção da Ôâtedrã.Í. 

No diâ. 18, toi. reaiizâda peia 
'ttlailhâ, ás 7 hol'8$, solene _ Oo
munhão ~ tios fieis e Pas

, coa düs ltôüie.ns e Moços ten-
. - . ' 

do participado da Sagrada Me-
sa, grandé núinero de fieis. 

A' ta.rdê, ~ li ;30 hóras, des- -
filoü grlndiôs,i Pl'óéiSl.ão do 
Sagràdo doração de Jesus, ~ 
tlo féitá, á enm.da da Procis
sãc>, á Côilsá.grâ~ilo dá Dioce
se ao Sagrado dotação de 
Jesus. 

o Revmo. Padre Silvio Co
petti, Rêdentõri11tà., pregou em 
todas as 90lenidades. 

AMAS 
Bron:qultes (Adúltói e érlaiii:as)• PrÍdó ile ,-entre. 
Dor de __ Ntbeça cronleti~ . ColltN, lasolllà, CJloro 
tncti, Reumfltlsmo. Clatlca, Deilmnlmo. Mania de 
•ntefdlo, eté, 'l'ratamentiiili garaütii'loi. .... sil por con. 
tfflto. llledlclnà poslth•a de combate Á• éãiiiaa e IIAo 

nos 11lntomno, _ Trntamént~•- J)ór pro~~•**!• r11i,ildD11 para todaa u MOLES. 
'l'IAS IN'l'!nR.NÁS, NlllRVOSAS, ME:N'l'AiS e pàra •• lla PELE de 

eill'llllia ln«'tiiá 

D R • A R A U J O L Õ ·p E S 
R- M:ft~DI. 131 - S.0 

_ ..._ _ 'Salaa Sk.G. . bü 1'4 á• iS. .&oá llàÍ>ad.oa 
du 9 u 12 - Fone111 4-2208 e G-671f - Reâlil.i ATeJIÍllâ l"Om»êla il,,ó m 

8.1.0 PAULO····· 
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DE ll 
MEMORIAL .SOBRE OS SANTOS LUGARB$ UM ACESSORIO 

DE TOILETTE DE 
ADORNO E 
RESGUARDO! A questão 

Contin.uamos hoje a publicaç;:i,o 
do ~ Memorial sobre os Santos Lu
res" ed.iiado pela Ordem Fran.ci_s
ca::ia. 
. Com essas vicissitudes histori.cas 
. .: com essas discussões multisse
culares chegamos á conferencia da 
paz, de.po)5 da ultima guerr,i mun
dial de 1914-1918. 

A turquia otomana pOi vencida ; 
-. Palestina ocupada em 1917 pelos 
aliados, parecia destinada a um re~ 
gime internacional, por cau-sa do 
-,,eu cara ter sagrado; mas depois 
deu-se-lhe uni regime de mandat:>, 
~o:ifiado á Inglaterra. , 

Quando se abr~u a confere.Il!C.ia 
Ja paz em Paris; a Cus-todia d.a 
:ferra Santa e o patriarc,1 grego !!e 
lerusalem aprese.ntaram, cada uw. 
por sua vez, um memorial so::.re a 
questão. A pnmeira reclamoU seus 
direito,;, baseando-se sobre toda 
lima documentação de fatos, de 
Bulas pontifícias, de - fi.r:inans" sul 
tanais irrefutaveis (84). O segundo 
U:..:lC.:.LJ.G.;;i,j, ~.,,;,,;.,....:, .r; -~;:;.cç.õc.;; Üü~~1...:u · 

l<illâ.o-as soure o b1za'ntimsmo d.os 
prJ.IIleiros imperao:ore;n cristãos, so
bre o anacromsmo dos ritos, e so-
bre os "íirmans" falsos, dedara
_dos tais an:da ,P'dos sultões dos sé
euws XVü e XVilI (85). 

ü congresso não quis encarar 
.iú:etamente a questão. Nas consul 
tações de Lo:icLres que prepararamo 
tratado de paz com a Turquia, ~
;provado depo1s no_ coovenio de Son 
he.mo,, pensou-se em confi;i.r a 
_questão a uma Comissão especial 
.i ser instituída pela Po..encia =-
_dataria. -

ü artigo 16 do tratado do Sévl'es 
estabelecia de fato; A Potencia 
:wa::idataria se empenha em consti
.tuir no prazo ma;1s breve possível 
u,ma. Comissão especial para estu>
gar todas as questões e todas a,; 
~eclamações relativamente· á.s va
;* comunidades religiosas e es
~belecer o seu regulamento. Na 
'.1-()mposil:ão dessa Comissão serão 
_considerados os interesses religio
~ em causa. O Presidente será 

'. ..uomeado. Pela Sociedade das Na-
5Ões (86). - - --

No esquema de mandato para a 
Palestina, projeto feito por Lord 
_Balfour, e enviado em duas suces
sivas redações á Sociedade das Na 
gões, para a a.provação e.ai 1920, 
foram ao problema dos Sa,:itos Lu
gares dedicados dois artigos. O ar 
tigo 13.º continha algumas disposi
ções de ordem geral a respeito da 
responsabijidade que assumia a 

Pote!\cia madataria de respeitar 
os Santos Lugares e os Iastitutos 
religiosos na Palestina, de garan -
:t#- o livre acesso aos· Saa.tuarios e 
~ livre exercício do culto. O artigo 
14-º pelo cOntrario tratava ;m.ai$ em 
particular da Comissão a instituir 
para a solução da pendencia sobre 
os Santos Lugares.· Esse artigo, I 
na redac;ão defmitiva, eomo foi a 
prcvado pelo Conselho da Socieda
de das Nações a 24 de Julho de 1 
1922, diz textualmente: 

Uma Comissão especial 5erá nO
meada pelo Potencia ma·:idataria 

afim de estudar, definir e regu 
lamentar todos os direitos e recla
mações a respeito do5 Santos Lu
gares. bem como das diferentes co-

mw1idade; religiosas =i Palesti
llla. O modo de nomeações dos me:u 
Jtr<>s da Comissão, sua cOilllJOSÍ\;;;u 
e ;;:; Íi.ú1çô-:s, 3crão submeti<las á 
\t:p:.•ovação do Conselho da Socieda 1 

k, e a Comissão não será nomeada 
i não entrará a funcionax a.n.tes 
iessa aprovação, (87). 

A Santa Sé, ainda antes que o 
J)rojeto Balfuor fosse aprov,ado 
pela Sociedade das Nações, em um 
Pró-memoria oficial de 4 de Julho 
do mesmo ano de 1922, fazia as se
guintes observações importntes a 
proposito da Comissão para os 
,Sa-:itos Lugares : 

A Salllta Sé julga oportuno de
clarar desde já que nunca. poderia 
,1eeitar que essa Comissão se jul
~t:ss~ CC",~0 e C!reito de discutir a 
·;:irovriedade dos Santuari0s que, na 
aua quase-totalidade, e desde sé
jllllos, mesmo sob a dominação tur-
ea. ficaram sempre pacificamente 
• pose dos catolicos, 
, ~ ~ I ~ M •llllillllli,.. 

na conferência da paz 
te fazer observar, que a Comissão 
tal, como é prevista no art. 14 do 
Pr·ojeto Balíour, aão poderia ol>ter 
='1ium resultado concreto. Com 
efeito, todas as confissões interes
sadas devendo estar representadas 
nessa Comissão é muito facil de 

prever que eventualmente, ferir
sc-á, no seio mesmo da Comissão. 
luta e:icarniçada que terá por re
sultado ~falível a coalisão de to
dos os outros membros da Comissão 
na posse do respetivo santuário, 
tornando asim impossível wu jul
gamento sereno. 

Por isso, a Santa Sé já tOmou a 
liberdade de sugerir ao eminente 
Conselho da Sociedade das· Nações 
que a dita Comissão poderia ser 
co:istituida pelos· Côn,sules na Ter
ra Santa das Potencias que· fazem 
parte do eonseJho, deixantlo-se ás 
Potencias que não tenham Consul 
na Terra Santa o direi.t,o de ~ 
mear outra pessoa para fazer parte 
da Comissão. · 

Aliás, a Sa::ita Sé não se opõe a 
que oUtros representantes de di· 
ferentes confissões religiosas fa
çam parte da Comissão, contanto 
que tenham ,somezrt,e voz consulti
va, (88). 

ternacional, reserva::uio-se o direi
t ode submeter outros nomes á ~
provação do Conselho da Sociedl!-dc; 
das Nações (89). 

A 15 o.e agosto a San.ta Sé reno
vou sua proposta para que a Co
missão posse permanente e fos:;e 
formada dos Cônsule residentes na 1 
Terra Saata, c<>mo ti~ declarado 
no Pró-memoria precedente._ 
iour propôs um outro projeto seú, 

A 31 do mesmo mes Lord Bal
m.tis comp1icado e equivico. De
via formar-se uma Comissão ple
naria, presidida ~ um ameri~o 
protestante, e subdividida em três 
&uh-comissões; ciistã, musuJ.mana, 
e judia •. A cristã devia ser presi
dida por um fra,nçês, e composto 
de -.um delegado i,talia.no, belga, es
panhol,· rumêno, grego, annê,ajo, ~ 
Copta e abissk1io (90). 

A s. Sé percebeu logo o veneno 
· daquela proposta parque os ~toli
cos que são de há seculos os pro
prietaris ligitimos d.e. quase t~os os 
santuarios, teriam tido nà sub-co
missãó uma minoria de quatro vo
tos contra uma maioria coal,izada 
pra combate-la. AÍem disso, sendo 
impo5sivel chegar á una.n,imídade 
numa sub-comissão a ultima deci
são serie defirida ao presid-e.nte ge
ral da Comissão istao é, a um 
protestante. (91). 

A proposta de Balfour, de i:esto 
desagradou aão somente á s. Sé 
mas ainda a todos os outros países 
interess'ados. Tanto que n.a sess:i<> 
do Conselho das Nações, de 4 de 
outubro de 1922, .o proprio Balfour 
retirou seu· projeto. 

* N_os balcões 

da loja. 

:Variada coleção de 

eehal'pes de Já de 

eores unidas. dese
nhos · . escoceses ou 
quadriculados .e pa
clronagem de listas 
obliquas. . ·.CI:$ 

~0,,-00-70~00-80,00 

O governo ing,les respondeu é!e
clarando-se pronto a entregar to
das as questões da propriedade e 
do controle dos Santos Lugares a 
uma comissão compoSta de pessoas 
de reputação mundial, a sere.tn es
colhidas de modo a resultar u mcor 
Po representativo i,aternacio:ial, na 
qual nenhuma das grandes Poten
cias e nenhuma das suas confissões 
- isto é, cristãos, maometanos e 
judeus - ficariam sem represe:1-
ta:1tes. Para assegurar a imparcia
lidade se declarava pronto para 
escolher os candidatos de uma lis
ta eomposta em primeiro lugar, 
com uma procedura internacional, 
pela Assembleia ou pelo Conselho 
da Sociedaâe das Nações, ou pelo 
Presidente da Côrtc de Justiça ill-

Os delegados dos Estados cato
licos re-presentados lllio Con:.selho 
:reservaram-se o direito de fazer 

1 proposto con.ciliadoras. Outras 1 su
g e 5 t õ e s sucessiva para cl e 
novo tratàr da pende:icia não· ti
veram reultado nenhum. E a ques
tão, proposta mM não resolvida na 
ultima confere:IICÍa. · da paz. espera 

CASA ANGLO-BRASILEIRA 

ainda uma solução. • 

• • _1greJa cismatica mero instrumento 
; ' 

A 
d o • • e -x p ,a n s I o n I s m o. soviético 
Uni documento que prova que a expQliação da lgr~ja ea,olica. nos territorios ocupa
dos é feita oficialmente pelo "Conselho dos Comissarios do Povo pará os negócios 

Ce.r.-...a de dez n:Hhões de catoli
cos vivLcm, antes da gu'.lrra, em 
territorios agora ,wexados á União 
Sovietica. E var\08 dess<'s g-r,rpos 
de catolicos, principalmente ucra
nianos e rutenos, estão sendo •.an
gidos para leste. afim de ficare;:n 
encurralados denc10 das fronteiras 
sovieticas propriamente ditas. C1>r• 
ca de 50. 000 catolicos ucraniar,es 
foram tra.nsport:3.<ins dessa maneira 
da Polonia Cenn·al, ju'ltamente 
con1 outros catoh~os de rito gn,bo, 
ãa. ar~ de Blal-y:.u,ck. E' intenção 
do go-.erno bolchevista que nenhum 
centro de nacionalidade u.::raniana 
ou rutena exista fora das frontei
ras sovieticas, e que dentro da 
Russia bolchevista essas raças se
jam submetidas a -um rigoroso -.,.ro
cesso de estandart;iza,;:ão. 

O SINEDRIO ALJA-SE A 1CESAR 

Sa.b'álndo que o catolicismo é o 
mais poderoso atltidotó contra o 
comunismo, o !i,~tidoto por exce
lencia, um dcs pr'meiros cuida.cios 
da politica sovietic·-P- com rP.lac;;ão a 
esses grandes gru-pvs de Qopula,;:ão 
recem-anexados é arrancá -los do 
seio da Igreja c,•,clict E' esta a 
primeira fase da ·<--rta.ndaruzação ~ _ 
que atrâs aludiamos. E nessa fase 
do prooeaeo a Iare3a ctama.u .. tem 
~P!lll4Jl~M.(. 

·,,-

da igrej·a ortodoxa" -
Uma das form..s mais CJ'Uas des

sa :tat.ica consist,; no confisco pm;o 
e simples das igrejas e dos bens da. 
Igreja Catolica, oe quais são en
tregues ao clero c1sma.tico aliado 
dos \lovieticos. Pele menoe setenta 
igrejas catolicM, com suas respec
tivas propriedades, foram asstfíl 
espolia.das na antiga diocese tche
coslovena de Muki,,c,evo. O clero ::a,
tolico é ''convidai.lo" a repudiar a 
Santa Sé Apost:.,Jica., sabendc que 
a recusa a esse ·'convite" equhale 
a deportação p~·a os campos de 
concentração ou .~ martirl<>, comb 
aconteceu aos m,)!Tbros do elPrO 
catolico da ·dioceee de Lwow, que 
mandaram uma. cs.rta de protesto 
ao camarada. Molotov, contra a 
compressão usada :iunto aos· catoll
cos para. ta.zê-los aposta.tar. 

Significativo ne.te sentido é o 
documento, transc'l."lto pelo "Osser
vatore 'Romano", no qual um re
presentante do r"'gime bolchevJ.st.a 
se dirige a três· sacerdotes a.posta. 
tas que formam ,,. "Comité do lni-
ciativa para. · a l:ransterencia dos 1 
greco-catollcos p:z.ra. a ~ndoxta.". , 
E ê justamente o1 osse dom.unAnto 
que tula alud.o a. oltada carta 4• 
~IIA-~ltl~--.. 

cese de Lwow a.o l!r. Molot9_\I'.., 
Ei-lo na integra.; -

. . .. 
"A.:;s membros do Comitê de 

Iniciativ_a para à,. Transferencia da 
Igreja Greco- Cat:--!ica para a. 

1 
Or

todoxa, Dr. Koste~k, Dr. Melnik 
e Dr. PelvetEky. , 

Em resposta· ã vossa declara;;ão 
de 28 de Maio d" 1945, e "'m ~on
formidade com m11t:a:uções do Cou
selho dos .Comis.iw-ios do Povo da 
R. S. S. Ucr-.uiiana.. ca.bA-me co
municar-vos o seg_uinte: -

1) O Comitê à.i. Iniciativa. para. 
a União da Igreja Greco-Ca.tolica 
com a. Igreja Ortodoxa RusSIJ é 
reconhecido ofi-~ialmente como o 
unico organismo ,jur.!dico-ecles!a.s
tico que tem· o ;b:.eito · de contrcle 
sem reserva das 1-a.roqulas Gr"Co
Ca.tolica.s da. Uc:anfa.' Ocident.a.i e 
de promover sua. m.•ião COill a I.;re-

. ja Ortodoxa.. · 
2) Este Comt:ê_ de Inicia.tiva. 

tem o direito de '!Sirigir essas paro
quias de 3.CQrdo com o represen
tante do Conselho dos Comillsa.r1os 
do Povo pare os S~gocios da Jgre. 
ja. Ortodoxa R.-.,ro ··no· Cons'3iílo 
dos Comissarios âo Povo da R. @. 

S • . Ukrania.na, e;· conforme o cuo, 
noa 41atl'ltoa, de t.t!~ ~ oa re
~l!lemul"' ~ 

3). A ~da q;.ae tor aea4ó Sei< 
to 9 registro d011 d-1la.tos, Pal'O" 
quias e casas religiosas G~t;o
licas, o Comitê 'ie Inicia.tiva de~e 
enviar ao repret!J"t9tante elo Oonse
lho dos Comissa.ri<::e do Povo para 
os. Negocios da Igreja Ol'Sod~ 

· Russa nó- Oonselbo dos 'Comlssal'iOs 
· do-Povo da R. fól S. UCl'llilfaoa a 
lista dos deãos, sacerdot.es e supe
riores de casas .rP.ligiosas que re-

. CUSIUll subDleter-1'e ao Oomtte ~ 
· Inicia.tiva., 'Para a 'traDBfea-eadii ~ 
. lgreju. Greco~Oa.t.oJtca par., a ~ 
Ortodoxa.· 

(Assinado> . o representanff 44 
Conselho dos Cotl?issaiioa elo POVC> 
para. os Negocios da Igreja. Clema
tica Russa no Conselho aos Co:mfs
sa.rios do PoV9. d, R'. S. S. trkra• 
Diana., 

:e. Xhotchaa.k9. 

:L8 de Novembro 4e ;1$46".•, 

, 
Como se vê, o clero eisma'"ico IIOb 

as ordens do "patriarca," Alez:ls de 
M~scou não pass ... de mero wtru.
mento para a bC.!eh~ · dCIII 
povos infelizes t:tt1é ae a,cham sob 
seu 'jugo _ sectarfo. · · 

:m a.inda ba q11f'Jll ae il1lda com: 
a "mudança,,. da .,olltto& O. _,_ -nlaelo~~........ -



ANO XIX 1- São Paulo, 3G de Junho ."!e 1946 -Í 
D1retor-~rente : 

Francisco Monteiro Machado 

""' 

/ Como a.contecimento mar
cante d~ semana, assinalamos a 
chegada. a.o Rio, de . S. Excia. 
Revma. D. Carlos Chiarla, Ar
cebispo titular de Am1da, e no
:vo Nuncio Apostolico no Brasil. 
A's boas-vindas de toda a popu
lação cl;:J,tolica do Brasil, o LE
GIONARIO junta as suas, al
mejando a S. Excia. Revma. o 
mais cõmpleto exito na realiza
ção d.e sua missão que visa, so
bretudo, como representante 
do Sumo Pontifice, a expansão 
e consolidação do Reinado de 
pristo em nossa terra. 

O bi-centenário da canonização 
de São Camilo de Lellis 

NESTA fil>OCA DE AGITAÇÃO SOCIAL, INVOQUEMOS O EXEMPLO E AS REALIZAÇÕES DO GRANDE FUN= 
DADOR DA ORDEM DOS MINISTROS DOS ENFERMOS E PATRONO DOS DOENTES E DOS HOSPIT A!1S 

• ,. * 

Reuniu-se em Belo Horizon
te um Congresso das Escolas 
particUlares. Nesta epoca de 
absorção estatal, não deixa de 
ser oportunissimo esse debate 
de teses que visem o fortaleci
mento da iniciativa privada no 
:importante setor da .educação. .... 

E' coisa · sabida. e arqui
repetida que o ~tado, ?º 
que diz respeito a educaçao, 
tem um papel apenas supleti
vo. Entretanto, ao desempenhar 
este papel supletivo, que não se 
lhe contesta, acontece que o 
Estado pode criar situações 
ta.Is que venha praticamente 
exe;cer o monopolio educativo, 
matando a iniciativa privada, 
sobretudo da familia. E assim, 
em vez de se limitar a suprir as 
deficienci~, da iniciativa pri
vada vem o Estado se . substi:- . 
tuh' , a essa mesma iniêiatiVã, . 
eomo acontece nos regime.s to
tafita..."ies •. 

Ila duzentos 'anos, na Festa. 
de São Pedro e de São Paulo, 
29 de junho de 1746, o Santo 
Padre Bento XIV canonizava 
São Camilo de Lellis, Funda
dor da Ordem dos Ministros 
dos Enfermos (Camilianos) e 
Celeste Pa,droeiro dos Doent-es, 
dos Hospitais e dos Enfermei
ros. 

Para comemorar tão grande 
efemeride, os benemeritos Pa
dres Camilianos desta. Capital , 
preparam grandes festividadt'S, 
que irão de 29 de junho a 
7 de julho, conforme program,l 
publicado em outro local deste 
numero. -

Trunbem como pa.'l't.e dessas 
comemorações, aeru)a de sair 
do prelo o livro "São Camilo 
de Lellis", ela lavra do conhe
cido escritor e jornalista. cafo
lico Revmo. Mons. Ascanio 
Brandão, do qual extraimos 
os seguintes trechos, que bem 

· caracterizam a extraordinaria 
obra do celeste patrono da ~
sistencia aos enfermos. 

..,.._,-:#,,•••.y.('(i•,.__,_.,_ .. ,-:. -· -·-·-· ;,;e- ~, -,- -~- ... 

HOMEM PROVIDENCIAL 

O seculo' XYI ioi s-em: duvi-
• • • d.a um dos mais agitados da 

um outto aspecto importante Igréja. A E,uropa, .deade a re-
dessa questão é o que diz res- volta de Lutero, viveu !toras 
peito âs escolas pertence1'.tes :!os tragicas com as af!itações pro-
ordens religiosas.. A IgreJa nao ~ 
é uma entidade particular, mas fundas e_ violentas no campo 
uma sociedade perfeita que ~- 1-eligioso e social. Fora que-
depende do Estado no exerc.r- brada a ,midade espiritual da 
cio de sua missão. E a missão 
ele ensinar-lhe incumbe por ex- Idade Média. Surgiram os 
celencia, não em caracter su- pseudo. reformadores. üutero, 
pletivo, como no caso do Esta- Zui11-glio, Calvi--n.o, Henrique 
do. mas em virtude do seu p~o-
prlo d1relt.o e dever de ;magis- VIII e caterva de hereges, in-
terlo. cendlavam o mundo. Lamenta· l . ... .. 

vcl er..i ta.mbem a situação do Cw-.n. efe11:o,, pelos Litulo:; s;: -
·(eonUnua. ..a. :" p~.) \ Cle'-'O e das Ordens religiosas, 1 

C~euou ao Rio S. Excia. Revma. D. Cario · 
C~iarla, novo Núncio Apo~tolic_o no Br~sil i 

Pelo ''Duque de Caxias", chegou ao Rio, na qu~ta-~eira ult~, ! 
s. Excia. Revma. Dom Cario C~la, Ar<;~~is~~ titular de ~da. o l, 

novo Nuncio Apostolico no Brasil, em substituiçao a Sua ~meneia 
0 Cardeal Masella; Ao concorrido desembarque de S. Excia. alem 
de -Sua Eminencia o Cardeal Camara e dos representantes do ~o
verno da Republica, compareceram varias figuras representativas 
dos meios eclesiasticos, civis e militares. . 

Monsenhor Cario Chiaria, foi Nuncio na Bolivia e na Costa 
Rica, exercendo até ha pouco a superilltendencia da Comissão ~e 
Socorros da Santa Sé, na Alemanha ocupada. 

Recebendo os jornalistas, o novo Nuncio Apostolico referiu-se á. 
alegria que sentia em ser escolhido pelo Santo Padre para suceder 
a representacão diplomatica da Santa Sé ao Cardeal Masella. Acen
tuou que e~ com 1>razer 11ue recebia a visita da in1_p;:-ensa, decla
rando que a Igreja não prescinde da colaboração orientadora dos 
jornais. "Um bom jorDal - declarou - é um facho sempre aceso 
em prol da coletividade e em defesa da justiça, da liberdade e do 
respeito á religião cristã, e os jornais brasileiros são, na sua grande 
maioria. jornais de bom combate, construtivos, idealistas, desapaixo
nados, que não acirram odios, não semeiam discordias, não fomen
tam cisania". Referindo-se aos motivos que determinaram a re
cente guerra, declarou: "A violencia que tentara rebaixar a digni
dade da condição humana, fez com que os homens se erguessem de 
armas nas mãos. contra os agressores da humanidade e da civiliza
~. e a Igreja, sempre solicita, secundou essa gloriosa cruzada dos 
povos livres, pois a sua missão é essencial de paz. Com a sua res
ponsabilidade perante o mundo, nada mais tem feito a Igrejá de 
Cristo senão pregar a concordia". Sobre ,o papel da Igreja no mo
mento atual, declarou: "0 roteiro da Igreja tem sido sempre o -
J]1eSIDo: a verdade e a caridade. Ainda agora na guerra foi notavel 
a eonduta do Santo Padre no socorro ás vitimas de ambos os la· 
.-los". Terminando, o novo NUDofo saudou o Chefe do Governo. as 
~- f:! ---~ 8 O ,OVG 4'lll P,M. 

país7 e para as necessidades 
do tempo. 

A. !ta.lia. e sobretudo Roma 
no seculo XVJ foram vitimá.a 
de assoladoras e terriveis epi
demias. As organizações hos
piJ;ala.res defidentes. Um a 
crise econom.ica a lançar mul
tidões na mi.seria. O serviço 
de assistencia nos hospitais du 

• uma grave testemunha da épo
ca, era pessimo e abominavel. 
· D:µas palavras que traduzem 

· tudo. 

Nestas circunstancias Deu, 
suseita. o Anjo de Cai-idade pa.
~ mostrar ao mundo como se 
deve amar e servir os enf~ • 
~bros sofredores de Crist.o, 
como se deve- e se pode realisar 
e ,viver a palavra de Cristo : -
Estive enfermo e me visitastea.1 

O. Anjo de caridade do seeulG 
XVI e o modelo e · patrono doa 

. hospita.is em todos os secttlol. 
foi_ S. Camilo de Lellis? · 

." .... ~*~~~~ onuz --

A cruz de S. Camilo tradu::I 
caridade, socorro, alivio, anf: 

"(donttnua. na %'" pas.) 

Sixto V aprova a Congregação dos Ministros dos _.Enfermos e dá 
faculdade a S. Camilo e aos seus companheiros para. levarem 

NOMERO :\VULSO 
uma Cruz Vermelha no peito. 

CrS04,0 algumas em franca decaden
eia. Grande corrupção de costu
mes. .As paixões desenfreadas 
por uma arte e literatura pa
gãs, e cristãos vivendo como 
pagãos, negan;Jo pr·aticamente 
o Evangelho de ~1esus Cristo. 1 

Nações inteiras na' aposta
sia. Rebeliões, sacrllegios e 
escan<lalos por toda a Europa. 

Deus na sua Providencia mi
sericordiosa, jamais• abandonou 
sua. Igreja. Coisa admiravel ! 
Sempre nas horas mais tragi
cas, nas horas de maior cor
ru~,ão e de, miserias morais e 
de heresias, surgem o·s maiores 
e os mais extraordinarios Sa~
tos e hero.is. O seculo da re
volta. protestante foi o seculo 
dos grandes Santos. San.ta Te
reza, Sto. Inácio de Loyola, S. 
João àe Deus, S. Caetano de 
Thie-n;e, S. Jeronimo Emiliano, 
S. Felipe de Neri, S. Roberto 
Bellarmino, . Sto. Antonfo Ma
ria Zacaria, S. Francisco de 

· Borgia, Sto. André Avelino, 
S. João da Cruz, S. F'clirc de 
Cantalicio, S. Jqsé de Cala
zan.s, S. Francisco C'aracciolo, 
S. IA1.i:: de Gonzaga, e uma. 
pleiade de bemaventu1·ados, 
Martires e Virgens. 

Nesta bela consteláção, como 
resposta. do Céu á heresia que 
negava a santidade da Igreja 
brilha_tambem a figura si:ngu
lar de São Camilo de Lellis. 
Deus suscita um Inacio para 
combate da b.eruia. um s. ,/Q(i,Q 

<la Cruz e uma Santa· Tereza, 1 
para reforma da vida religiosa, 
enfim. cada Santo na hora, no 

Enorme multi~ão ~e católico~ 
assistiu à festa de «Corpus Chrisü» 

Durante cerca de _ duas horas1 a ., grande· 
procissão desfilou _ pelas ruas da ~idade 

Com a mesma . imponencia dos anos anteriores, 
realizou-se domingo, nesta Capital, a procissão de 
·· Corpus Christi". Reunindo na praça da Sé, para 
a organização de extenso cortejo, milhares de· filiados 
ás entidades religiosas de São Paulo, alunos dos cole
gios catolicos e irmandades das nossas igrejas, a festa 
de "Corpus Christi" atraiu, para o centro da cidade, 
grande multidão de fieis que formaram alas durante 
todo o cxtcns,o trajeto percorrido. 

D.UAS. HORAS DE DESFILE· 
Dessa maneira, durante duas horas, a procissão 

de "Corpus. Christi" desfilou pelas ruas da cidade, 
tendo Sua Eminencia o Sr. Card.eal Dom Carlos Car
melo de Vasconcel~s Mota carregado o Sagrado Os
tensorio. _ 

Alem. do- Cabido Metropolitano, tomaram parte na 
-procissão, representantes do Episcopado de S. Paulo_ 
estando presente, tambem, S. Excia.., o Sr. Bispo de 
Manaus_. de .,Sã. _.

0 
__ 

Reviveu, assim, a coletividade catolica 
Paulo uma das suas ma.w caras tradições. 
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bre1,u,,uais que possue, a Igre
ja é independente de todo po
der terrestre, "tanto na ori_- . 
gem como no exercício rlp sua· 
missão educadora, e tambem 
.na eleicfu> 'ctos meios necessa
rios ou ·convenientes para cum,
pri-la", embora não se oponha 
a que seus estabelecimentos ele 
ensino, dedicados aos leigos, se 
conformem, <>m cada nação, ás 
legitimas disposições. da autori
dade civil". 

$ •• 

Eis porque, nesta época . de 
laicismo, um Congresso como 
e!te que vem d~ se reunir <?nt 
Belo Horizonte, apesar de ' se 
circunscrever á defrsa dos : in
teresses das escolas particula
res. não deixa, no fundo. de .ser
vir a uma causa mais geral, que 
é a da .de-limitação da aç,ão do 
E'itado no campo educacional, 
si tal c•ongresso vier a aprovar 
n•Pdic'as tendentes a colocar o 
problema em suas verdadeiras 
bases. 

' 
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1 Conclusilo d:i. l.ª pâglna) 

paro, tlos iufeli1,<:s (le todos 
quantos sofrem, t>nfi-m, a pro
letão dos Pnfe1·mo:s e uos ,Hl'i
bulados. Foi o ideal <lo ~auto 
Fundador a paixão al'JentP' d<~ 
toda sua viJu .. 

Estabelecet1 para a Ordl'm o 
quarto ,·oto de assist<'ncia aos 
enfermos. E esta assistenl'i,1 
deveria S<.'r d1e um grande ::spi
rito de fé para ver em cada en
fermo à pessoa adoravel de ,le
sus C'risto e tratú-lo lOID afeío 
e cat:nho rlr mãe. Eram exprt>S· 
sões,' 1 ':1111ilo: _assistir os f'n 
ferm,,,- ... com um afeto "non 
inferiore a quelTa di una madre 
l'ttnico figliuolo infermo". :Xiio 
sé po<le traduzir melhor o espi
:rito da ct•uz vermelha. E assim 
foi Camilo. 

Não era raro sentir.se tão e]e
Yado na contempla\:ão de Jesus 
no pobre que permanecia hora!> 
inteiras como em extase servin
do aos enfermos em adora\:i'í.O e 
atos de amor a ,Jesus Cristo 
vivo nas creaturas mais rl.'pug· 
nantes e miseravei,s o rebotalho 
social ·rerolhi<lo ra'i·idosamente 
nos Hospitais. Repetja como 
uma esperie de estribilho a cada 
mom<'nto: - o po1J,·e é Jesu.~ 
Cristo! somo.~ seri-os e escravos 
dos rnfcrmot. 

E não admitia qúe o enfermo 
fosse tratado Sf'm este esplrit.o 
i;;obrenatnrnl. f'Ssa fé viva e ar
dentt>. Ei~ o espirita da cruz 
rermelha. 

"!NTELIGENCL\ D}, 
CARIDADE" 

Escreve o erudito Pe. Vanti 
no seu "Lo Spirito <li S. Ca-· 
1nilo de LeZlis" a inteligência 
da caridade que torna o homem 
bemave:µturado, Beatus vir qtii 
mtelligit super egenum et pau~ 
perom, deu a Camilo uma tal 
intuição experiencia e comp1-e
ensão d~ assistencia ·corporal e 
espiritual dos. enfermos, que 
justifka plenamente o testemu
nho de um enfermo:, , - .El~ 

cousolara rnirac-t1lo.~arnente o 
rorpo r a alma. 

Q,uando ele se aproximava de 
mim, dizia um outro, parecia.· 
não sofrrr coi.m al!fuma". rm 
A U{Ol' ('Ontemporaneo o rha-
rnou a gcnio da car-idade,. o poe
ta da caddade. 

");OSSO .J.\HDDI'' 

Ao entrar nos hospitais, Cn-· 
milo se dirigia logo á Capela 
onde estava o Santissimo Sa-
crnmento, em fervorosa prece 
saudava a .Jesus em atos de 
amor. Depois costumava dizer 
!\OS Sf'US: --- a i:fa o '/IO.~·"º jar•
dim!'' 

Realmente era o hospit~l o 
ja~dim querido e bem cn1tivado 
pelos :'.llinistros dos enfermos. 
E para o santo era o jard-irn 
das deUcias. Só se S<>ntia bem 
nas enfermarias e junto ao lei-
1o dos infelizes prestando-lhes 
os mais humildes servi<;os com 
ef;tremosa dedica<;ii.o )faterna. 
A mm;ira pl'<'dileta de Camilo 
e1·a a dos g(>mi<los e snspi1·0~ 
dos do<'11tes para alivi{dos e 
dar-lhes todo o ronforto dia e 
11oite. 

ARS] S'fE:NCIA Est~rnrruA T., 

Camilo foi o enfcrme'.ro ideal 
na assistenria corporal na en
fermagem, e o modelo per·feito. 
Pode dar lii;õcs aos enfermei-
r·os de hoje, e, coisa admir-avel, 
apesar tlos scculos que dele es
tamos sep:.i.rados, notamtos co
mo teve ele a compreensilo, a 
iutuiçflO de muitos problemaf
de enfermagem, hoje ventiladol'. 
como modernos e no entanto 
jú praticados ~ aconselhados 
pelo santo no seculo XVI! 

A assistencia corporal ao en
fern'lo dernria preceder á espi-
l·itual como de meio para che
gar ao fim. O Santo Fundador 
queria insepª'raveis os cuida-· 
doo do corpo e da alma na 
doenc;a. Não ha homem algum. 
dizia rle, ,que neste mundo não 
ten1ui a alma unida ao corpo. 
Si ·auatldonamo• o corpo pre
judicaremos o serviço e:Jpiri-· 

tual. O Juiz Eterno q_iw;rido 
1Jicr ·para nos julgarJ no.~ ha de 
abrir ou fechar o oéo conforme 
til:ermos alimentatlo v-i-sitado . . J 

os enfermos''. 
Assim, Carnil-0, como ·s. Vf,'

1 
cente de Paulo mais tarde, en
tendel'am que para fazer bem_ 
ás almas é ~ister primeiro dar 
o neC('SS:tI'iO ao C0I'pO que pa· 
de<'e. A regra sabia e admira
vel dos Ministros dos Enfermos 
aconselha e obriga os seus 
membros a uma: boa instrução 
das coisas espirituais para que 
possam ajudar os que sofrem e 
i,obr,,tndó aos agonizantes. 

A o so<.'orr·er os doentes. ao 
<lar-lhes alimento, em muitas 
ei rcunstancias oportunas, Ca
milo deseja sempre uma pala
vrinha de coisas espirit.na,i.s. 
un;1a exorta<:ão á. padencia, á 
eonformidade com a vontade de 
Deus. Quer na primeira visita 
ao enfe:rmo, com 1.elo e pru--

, dencia. !*'ja este interrogado se. 
j~ r-ecehen os surramentos, se 
pratica. a religião, e qner o 
instruam bem nas coisas da
alma <' da salvaç:ão. Escolheu o 
santo os enfermeiros espiri-
t uais enearregados ue preparar 
e tfü,por os pobres para. os sa
·cramentos_ o viatico e a Extre
ma Un<:ão. 

O maior carinho do santo, 
era em favor dos agonizantes; 
quando algum enferrno estiver 
em tran..~e de ago1da e para 
morrer, diz a R'-'gra faç.a-se to
da. diligenria para .que algum 
,qacerdotc ou me.~rno leigo. lhe 
esteja sempre a lembrar, algu--
ma .~ coisas· espirituai.'J, .. -

Que cuidado e recomendações 
para que não morram doentes 
sf'ro os 111timos s:u•ramentos ! 
r.amilo julga,va a au.~encia do 
padre n,a hora de 'socorrer os 
agonizante8, urna das maiores 
aalamidadcs da. Religião. Pro
rurou corrigir esta falta nos 
Hospitais . com toda energia e 
se fez sacerdote para. poder de 
rrio<lo -especial socorrer.· espi.ri-
tualniente os enfermos e agoni
zantes. 
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LINDAS 
Joquefos, Biusos, Pull-overs, Co
Mitos, etc. Cores 8 feitios 0$ 

'liiQ.i$ m~dernos. Grande varie· 
do de. PreG'-OS c;onvidoti vos 1 

·Casa LOS ANGELES 
Ru':1 do Quitanda, 80 

a, B::u .io de Itapetiningcr. 87 

...... 

canonização· de I A falta de i mag-i nação 
Beato João de Brito ! . d. . . _ . . _ · 
z: :~r=;° ~:s~~n:r:n;/~ os I n I m ,_g o s d a I g r, e 1· q 
tugues · ~to João de Brito. Num 
<\os primeiros Consi.stotio!l renlll'.a-
dOs após o fim da gu~rra.. o Ce.1·
<kal Salloto e1;pôs !l.\l propost&s de 
CS,nonizaçio de quatro Bem.e.veu
turadoo cujas causas se acham 
wnc1uid1,1s e entre os quais o , ar
tir mil,$1onario port--..<YUês. Os Car
ueais presentes ao consistorio de
l'<'>-m o seu "placet" e "ntão o Sa:1.. 
to Padre acE>itou e deieriu a pos
ni~ac:âQ, mas agora nã,o . deverá de
na mru·e,ac;. .. a éi.,ta ._,-n-. 0,-_i.e se re'a
li.Zarâ. a cerimon.la solene da Cano. 
n.lsaçã.o, mas a,'ÓI',. não deverá de-
morar muito.' . 

1 
Mediração au~illar ae traca

qien to da -.ifilis. J ............ -

O Sr. Padewski, o Salomão Ferraz da Polonia 
Uma noticia de Varsovia nos 

diz o seguinte: 
"Representantl's da igreja 

catolica nacional polonesa, na 
America, chegaram á Polonia 
recentemente. O oispo Pade
wski voltou á Polonia. para re
assumir seu cargo na igreja ca
tolica nacional. Depois de en
trar em contato com represen
tantes do governo de união na
cional. o bispo iniciará as visi
tas oastorats das paroquias da 
igreja nacional". 

O curioso de tudo isto é que 
no "Anuar!o Pontificlo" não 

·, 

aparece nenhum sacerdote ou 
prelado com o nome de Pade
wski. Trata-se pe>Mailto, da 
mesma palhaçada que aqui no 
Brasil fizeram com o nome do 
sr. Salomão Ferraz. 

DR. DURVAL PRADO 
MÉDICO OCULISTA 

Rua Senador Paulo Egídio, li 
- 1.• and. • Salas 512 • 13 •.l~ 
IEsq. da .Ei.ua José Boniücio>. 
Cons.: 14,30 às 1'7,30 boraa 

'fel.: 2-1313 

ALTO ARAGUA1A - (M. GROSSO) 
A representação do LEGIONARIO nesta cidade- acha."$e 

,a cargo do Sr. A. '.reles, par,a tomada e reforma. d.e ~sinaturas. 
: . ·. ~ . ' -- . -. . ~- . . . -

. 1 

Atentado come~ 
1 

Q<) tido à luz 
dia pela Rússi:~ 
s o-vi é ti e a . . ~-

trabalhos força.dos, morte}. SacE1r~ 
clutes, membros de OrdeD,.!J rel!glo
sas e irmã.s de caridade eistã.o isen-. 
do deportadas sistemaUoámente. 
x,m mais dti 2.000 aa.cerdotes da,i1 
dioceses catolicas rutena.s mais de 
um quinto já sofreram estle oaatlgO~ 
Os padres basilianos perderam 
suas casas e nistituições, e mais de 
tl'lnta deles foraxn detldos, ~ -111 

::iabendo sobre seu paradeiro. s .... 
c-erdotes,, pr.i.vados de 1.1e1M rnel1M 
~lo subslstencla, são for11ados a p·N
cur~ trabalho manual_ pl).i'a ·nã'.11 
morrerem de fome. -Os propngan• 
dista.a comunistas realizam e~ 
dos destina.dos a fazer os catotfoos 
ingressarem na igreja clsmatica de. 
Moscou, exercendo pressão identlca. 
sobre os sacerdot~. E os sacerdo"" 
tes que permanec~m fieis a, I~eja._ 
Catolica- recebem publicamente ~ 
labeu de "inimigos do povo>• .. 

A F:XPf,ORAÇAO DO H0~1~ 
PRLO IIOME:U: 

"Cenas de gmnde tristeza e de• . 
sespero vêm se registrando no11 
campos de concentração dé :réfu, 
glados na Austria, na Alemanha e. 
f>m outros lugares", continua o 
Cardeal Tisserant. "E que esseii 
refugiados não se submetem (&e or• 
deus. do . Eicex·cito Vermelho, fre• i 

quentemente a. boca de um fuzil 
e pelas quais procuram forGar os 
rf>fuglados. a. voltar pa,rn O$ lugare; 
de onde vieram". 

Vejo.rn, portanto, como ê enea:'a· 
do o "paraiso sovietico"I Os povQl 
v!zlnlJos da Russla, enxotá.dos para 
o ocidente pela f,Nerra, se recusam 
a voltar para suas patrlas, agora 
sob dominio vennellJÓ. 

T!pico neste sentido . ê o setulnt• 
edital baixado peias autorldadei, (la 

zona norte-americana dê o<:u~~o 
na Alemanha, ·a, ó de dec.:emb~ de- -
1945: -

•· !'or ei.te meio fica. anuncia49 
que a. partir das oito ho~ de i 
de' dezemb1·0 e~ todo ó 

0f~,roe. 
cimento de alimentos, abrigo, et~ 
para as pessQas desloca,;J.as que ••• 
sií.o cidadãos sovieticos, Tais pea• 
soas devem compacecer ao campo 
suvleUco de Stuttgart.·.. Os que 
não - comparecerem Pl'ii.O deti.4.0s. •• 
e l~vadoi1 a Sti;i~t.ga1-t lÍQb -*9ità 
.\lrmada. • • Todo111 9- buriiomêtt:-e,a 
loca.is foz·am intonna.dos de que w 
cidadaos $0VieUco1:1 ij41.o devel.ll aei
empregadoa e a populaçã.o ale.mi. 
déve recusa.r-lhés alimeo.w". 

Na zona brit.\lni~ um à.viso -
melb.ulte tol pubÜcado • .JJl o róllul• 
tá.do tem aldo que um itbÍ,reealo• 
nante numero d~ peâsoas tem 
pceferido suicidar-se em vea de 'se 
à.presentarem às. autoridades ·aovse
ticas: Elas bebi'- i,abeiil ó ~ild'Q 
4•e "r•patr~•w"'. _< , · s · 

O S.&N'l'UiO DESSA CAÇADA -
'llÍMA.'i' A , ' - - .. ,. ··, 

Comç, ~plicar eue encar11içal4o 
intere»se dos l>olcheVS.tea pelQ• 
"suditos" sov1e~co~ ex~t.rla4o.• ~ 
Butop~ ocl<leutal, q~i;lo ~ pto
l.iloma. aUmenta.r é preme.u.te éa 
ivdos os palse.i que p~ p.ÍCJ. 
iiagelo <Ja. gue1·ra? ' 

E' multo simples. A Ruitali\ 31>' 
YieUc'1. d~ldlu a..o..141,1.lla.r 011 llti.ia.• 
nos, e.ito11ia.uo11, letões. rut~nos 01.1 
pt.1loneses ucrà.11111,11,os -como iut,m• 
bcoa i;le 1111,çõei, com caractefi..ú~ 
desfavorave1s 4 Meimllaçãó dq êç~ 
múilii:lino. llltl!:!e tratw.lho (,\e extli:·
p11,ção de sentimentos nac.loiuüa se-
1·(1, !eito meõlante ã des>or~ 
cleE11311.S massas oo l)Opula.çi.o PN'a 
x·eglôes ,;Uterentes l.la. Rulll!ia sov)e• 
tlcll., onde a eeta.nd(U'dlz~o d~
sAf! elementos pelo ttgurlno bolch~
vista. lhes seri. fÓ~dn, tavoreoW& 
ta.mbem pelo meio e1 por proceeevs 
de corrupção ou de violenota. -

Permanecendo na Europ• 0cl~ 
dental, esses grandes grupos cona. 
tltulriam um foco perigoso de r~ .. 
surgimento de~as nações que a: 
Russla sovietlca. pretende anlqu~. 

Eis portantQ a que os cómunl.9-
tas praticamente re4iu:em. V-8' Q~O.~ 
tro' liberdades d~ NaçOea U~ 
pa.r{\· 1,1so Interno:. _, Per.see;u.1<:Jo. A 
Igreja Catollca M,s. zol'la.s nne~á.11 
e caçada bumena . de _el•~ 

. pouoo ass1m11ave1s a.o. COl:i1,1of~m0; 
. ~ ~eateiiue:s." ·«lf.iá-~~ ~ 
_:_ãÂé.· ..... ~ ,:~.· · ... _; .·: \: ·..:.: .. ·-· ·.~.,._~-.t i 
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Comintern, . ! er~eira !~ter-'lfJõiA·s·M::: no;~~:~:o, ·~ub{~A~i~ í 
nacional, quinta columsmol i : : : : GRANDE E.SCOLHA EM OBJITOS PARA PRESENTES :: : r l 
,n. Tem a palavra o "camarada" Thorcz, da França I Grande variedade em RELóGIOS das melhores marcas su1ças ~ 

Pe. Adalberto de Paula Nunes, S. D. S. 1 f 
De tu4o quantQ já etscrevemo~ agora. a_te como mais facilidade, ,_, e A 5 A B r N y o -t· -. o E ·B ~ 

Jiglobre à. a.tlvi4ade comunista na.i pois, desviara o olhar investig~d'Jl" $ . ' ~ · ~ 
'6randes potencias durante os anos· da policia. E as provas? O l<'ilor ~~r · .;,.: ;J 
ide ~erra., atividades es.sas sem· leia o que escrevemos até aqui, e ~ 

l)re uniformes e paralela:,, pode- :mais este telegrama que acabo d~ ~ RUA 15 DE NOVEMBRO 331 ~ 
anos e devemoe concluir logtca- ler em jornal da Capital: 1· . ~.º ~--
;mente pela. existencla de uma. a.m- '' BER!\A - Em um rclatori'J r 
pla, rlg!da e bem montada. rede sobre as atividades comunista,i na : : : : A Joalharia prefer:d? pela aita sociedade HA 3 GERAÇõES : : : : ~ 
llie eapion2,Gem, cujos tios ele infor• Suíça durante a guerra, o ga.binet~ ~ 

magõ~, put~do de todas as no· s~iço afirmou qu~ apesar da ~is- ~~~~N~,~ 
ções modern~, vã.o termln&.r ntim solução do Cominte1·n da Terceil'-l 
ponto &'l!Ogra.fico - Moscou - e Internacional, em 1943, o Partidu 
a;e acham enfeixa.das n~ mãos de Comunista suiço continuou tend'J 
:um poderoeo e ututo )lomem de "ligações no estrangeiro". 
Estado - Joseph Stalin, chefe dis- B do mesmo te0r seriam as in-
ierictonario da.3 Republicas Sovle- forma(;ões d_e i;abinetet1 de outru~ 

üeas. governos. 

Só os cegos não veem esses !ios 
ll!elgadqs{ maa resistentes, e 'os 
ia.boba.dos nãp entendem os aconte
cimentos nacionais e internacio
nais que no11 falam eloque.nieme:i, 
te da. existencia dessa grande ma 
quiha de espionagem sç,vietica., a1·

>dilosà.mente equipada em todo o 
n1un40 e hipocritamente clis!arca.
'da ou ca.rnuf!adà. por todos o,;, 

meloa, por todos os tltuloe e sor· 
tilegios. Até 1943 esta orga.nizacã.o 
1nteftlaclonal a serviço de uma po
tencia ee chamava Comintern ou 
Terceira Internacional, que O<iten
dla. séuc; tentaculos a.os povos mais 
afasta.doe; da esfera de acão bol• 
chevista. Constantemente denun· 
ciada, fortemente combatida, a. 
Terceira · Internacional tornou-se 
objeto' de odto e de execra~ão pu
blica.. Os povos livres e amantes 
da, liberdade sé agrupavàin e le
'\l'antavam-se barreiras contra os 
·que estavam a serviço da temivcl 
e ant!patlca. organização. Sobre-
veiu a guerra, e a Russ!a obrigada. 
a det'.ender suas fronteira,; contr'i. 
a invasão do ~migo" d.1 ontem, 
achou por 'bem dissolver o maqu!
na.rto internacional. · Só assim sua. I 
causa. poderia. ter o apoio de ou- 1 
tras g'eriÍ.es o contar com a simpa. 
tia. univers;i.l. E um belo dla, unn 
noticia· de :r-toscou abalou o mun- 1 
do, e muitos já. começaram 'I l 
acreditar no fim do con1unism) ! 
na patria de· Lenine e o despon- , 
tar'de lima nova era para as imen-
5as· regiões longamente martiriza 
das pela l;Hi.ls, e:;tuplda e deshu. 
ma.na escravidão · que a Historia 
tenha a.ilida qu<" relatar. Stalin, ,, 

,. "homem" de todas as RúsRias fe
chava. o Comintern o a Terceir,i. 
lntern<J.clonal, a maquina de in
fonna.~·õee; q11.: 511sclt.a.r a V1n•-.,, 
bem fundad:J.S d~sconfJa.n~DS d<">U 

governos aut0·,0mos contra as Re-
1)t:blfeaa Soei«lieta.F ... 

A. grande farsa., porem, iludrn 
e.penas os imbecis. os que crêm 
infantil mente que o· espírito de 
uma or.;an!zaçii.o. deixa de apare· 
cer _pelo s!:.nPie.e. ~t,;,_ Qf? µma pes

_-soa, -cm,b9ra·.· .,_ço~ a.mP.I~; ;pqcte1~~ 
-~ara,, j_ss9, .-J,~, .~rrap.c,~ti_9.,_ga f~h,a-

. da de r,;ua organ!za,;;ii-0 o letreiro. 
que, a. de~u:ncia~': T~r~elra I~ter· 
na.QJ~n~l, · .Emtl<>ra _aparent1?mente 
extinta. e MO'!Q9Jr:-dlplomat!ramente 
publicasse aos quatro \'entoi. a sua 
desorganiza,;;ão, a Terceira Inter· 
nacjonal continuou a funcionar ati
vamenfo em todoe os pa.ieee, t,ilvez 

Em noisos dias, ha um nonl'? 
mais expressivo, que afixamos na 
fachada dessa cadela· de informa
<'Ões: "quinta-colunismo", · "espio 
~agem sov!et!ca ". E~te _titulo Jt 
foi· bem empregado pelos nosso~ 
comunistas a tudo e a qu:;rntos nã'J 
estivessem a soletrar p<"la ~ua car
tilhà. H0je não empregam mal!', 
porque !'abemois onde (ica a sé.d? 
dos verdadeiros "quinta-colunas"·. 
Se o leitor tiver cm mãos o di~
curso do Ministro do Ext.,;,rior da 
Inglaterra, leia-o. O sr. Bevln de,· 
ve saber o que fala. Rec0mcncla
mos tambem ós dois <.flscursos de 
Church!ll, o que pronunciou em 
Fenton, nos Estados Unidos da. 
Amarica e o que acaba de fazer 
no Parlamento lni;lês, conf!rmando 
o que já dissera anteriormPnte e o 
que o sr. Bevin denuncia.,·a no dia 
anterior .•• 

SCIENTIFICAMENT8, 

AS SVU FERIDAS 
• Pomada eeca.tlv" São Seb1u1-
ttão combate cientificamente 
toda, e qualquer ac!ccção eui.
,iea. ~01110 ~e-Ja111: l!'e.rtdae<~ero 
,::eral. Ukerae. Cha.n,! nntt
.:,rn. Eczema.e. Erisipela. Frlet. 
r"-s. Rarha11 .no,, l)êll e nop 
?J'elo:.T t'lspinht:.~. .fi$morT""oh:ica. 
C,'~)<::!rn,1.ãu,·R::i. 'f~'l"u;-,,;flCf:4, 1s1c;,,. 
da• de mosquitos e lneectos 
vencnoeos. 

Maria Santíssima e a 
Ressurreição de Cristo 

'PRIMEmA APARIÇÃO DE NOSSO SENHOR 
Nazario Perez 

somente pol-quc o santo Evan
geiho nos narra, a.lgWlS autores, 
lle~am ter Nosso Senhor aparecido 
á Virgem Santiss!ma logo após á 
sua. rossurroii;áo. Entretanto, Ca. 
taruu, -tem tst;o por coisa eerta.; de 
tal sorte. QUEl a.té o ReVlllO• Pe. 
Ra.ynaud disse que "nenhum p1e
cl050 e prudél.1te pOde duvidar ?esta 
at>arti,ão de Jesus resl1$citado a sua 
.,..,;; .. ....... o • 

sa.nto I.,"'llllcio, nos Exerc1c1os, 
oos ensina que "primeiro apa.receu 

. á. Virgem Maria. o que ainda que 

.se l1ãó diga na Escritura, tem-se 
po:- dito. quando diz que apareceu 
a Ul.?\t,os out~; porque a. Escritu

.-a 'sutiõe··que temos entendimento)'. 
·"o ·Revmo; -Frei -i\lonso de Crlbrrh 
. ~uei muito bem o s.l.lenoto qQS 
.-.eva.nçelhlw: .. , .. ~ ,·$Ao ·Ma.rcos a.fil'. 
. -~ 'aue.: .mme,il'amen.k , , .,pa,rec~ll 

J. M.a.rJ.a. M.a,daler.!a., resnon®..se que 

só tinha.m valor os testemunhos da 
Ressurreição que não pudessem ser 
suspeitados pelos incredulos e in
!ieis; pelo aue, ainda que sua Mãe 
fosse mais fidedigna do que t,OfJo" 
não a conta, Por sq· Ela parte do as 

· sunto. e ass.m seu depoimento 1ia,o 
fazer fé Perante os infiei,; ••. Em 
segundo ,lugar, porque o evangelista 
narra a.s visitas que Jesu~ cristo 
rc·S"l.lscitado fez, e destas ~ primei. 
ra foi á Madalena. Um filho vindo 
das Indias chegou â casa de sua 
mãe. e pela manhã, vai visitar a 
seu all1i"'o e diz~lhe: Esta é a pri· 

. melra vJsit.a. que faço dcpo~s que 
chegtJei. ''Pois, S-'nhl'lr, 1ill.r- e~tt. 

1 

\cotes onf,cm com vo.s;;a mã.c-?" "Se. 
l,hor, isto não é ,15ita, inaz'e;im ir 
·â mh1ha. ra!ia; · a.gora. que sal J;)fj,ra 

_(Conclua na. G." pã.gina.). 

1 
1 
l 

l 

Pregando 
e martelando 

Querem uma i;,ó amostra 
da prnpaganda sodetica 
no Brasil'? ,Jú nãu falo dos 
<liarios. Algumas editora!' 
eomo esta qnc tt-ús o ·no11w 
de Calciil,o, já produzil'am 
dezenas de obras de fokgo 
cm edic:ões de algumas de
zenas de milh'l.res. Qual Ji. 
uaria mesmo do interior 
por ai que não tenha varios 
livros de literatura r11ssa '? 

ITa uma Yel"ladeira im-
posiçiio aos· editores. ,Já 

mandam as obt·as aos li-
vrciros mesmo sem qne se-· 
jam encomendadas e vêm 
logo por _reembolso postal.' 
Rccebí os catálogos de uma 
celeberrima agencia soi:ie

tiea do Rio de Janeiro que 

traz o inocente nome de 
"Agcn,cia Riait de R.cpl'e-. 
scnta~0õcs inter-amcricancu;·, · 
Pura agcnr:ia, sovietic:o, um· 
foco de propaganda russa 
dos mais p~rigosos que pos
s uc o Brasil. E o cinismo 
desta gente vai ao cumulo 
de anunciar livros de todos 
os pa/~es~ e distribuir ape-
nas Utcra.tura 1·11ssa e de 
7J1·opaga11da comunista. J'il 
não é esta a primeira vez 
qne Yenbo chamar a aten-· 
çào dos meus l~itor<'S. Que
rem ver o cinismo e a im-
pc!'tinencia rlesta p1·opa · 
ganda? IJCia.n C',de pros-· 
J'1€~to - (Of> grifos são 
ruem;:). 

"Presados Senhor~s: 
Tomamos a liberdade de 

Yir {1 sua presença, •:om o 
assunto, que julgamo~ in-
teressa a vv. ss. 

Xa qualidade de Repre-
sen tant<'s, Distribt1icbres e 
1mportarlores de Literatu-
1·a /Livros; Jornais e Jfo .. 
vistas). Discos, Obra8 de 
A rtc8 que da ()_7\7 Li O S,O-
lTP,7'lGA e de 011tro, pai
S('S; temos O Jll'!lí',Pl' rh Jc, •• 

Y:lr ao spn conhi:ieitw~nto o 
Sl'g'11ÍD tP '. 

1. - Acabamos de rece
bf.'1'· nova renwssa dt" 1)/ S-
C'OS SOVIETTCO~. sendo 
que estes .. são de a ,-tistas, 
n111si,·a- e •de fa.brina.çâo so
ricficas. Ternos u1orlerno><, 
atuais, popula,·cc e da~si 

Mona. 

Como se faz 
propa~an~a r~ssa 

cos tau to de canto como 
' de musica. 

2. - Recebemos scma--
nalmcntc nova.s remessas 
de LIVROS SOVIETICOS; 

cm línguas: Russa; E.spa-
nhola; Inglesa; Francesa; 
Alemã; Polonesa; ldich; 

, etc., de escritores so-tieticos 
atuais e de escritores clas
sicos antigos russos. Livros· 
de literatura, artes, cien-
das, etc .. 

3. - Temos algumas, e . 
podemos aceitl:i.r assinatu-· 
ras parn qualquer JORNAL,
}{EVIST A, OTJ, QUAL·· 
QUER PUBLIOAÇAO DE 
FNLI0 SOVIETICA., fan· 
to !iteraria ,tecnica, cienu:. 
fica, etc. em idiomas acima. 

, mencionadoi:í, 
4. - PodcDlos encal'l'e

gar-nos de qualquer sérviço 
em Ungua rnssa, c'lmo: 
TRADCÇõES, CORRES:• 
P0~DENCIA, SERVIÇO 
DE l\í I in O G R A F O , 
TRASSCHIÇ(ff.:S etc· ten
do pa1'a isto maquina de 
Gscrever 1·ussa. mimiografo 
e pesso11! habilitado para a 
execução. 

5. - Anexamos á prc-
seu te extração de a .guns 
dos no~s cat.ilogos, que 
espet·<Jmos. interessem YV. 
SS. Tambem podemos -re
meter-lhes QUAL QUE .R 
CATALOGO, . que tenha-
mos; e sobre qualgaer as-
sunto ou materia; ISTEI
TLUIEXTE GIL\TIS. sen-

il do sufic.:icute ped:r-nos o 
mesmo po1· Correio 011 Tc
kl'nnc. • 

G. - Tcn1os bom stock 
perman{'ute de a.rtigos aci
ma me11cionados e VV. SS. 
potlerão em q,ialqueT· mo-

vii- e· examinar os 
rne~rnos 110 nosso pi;:c•r•itrndo 
c·orne,r·ci/1 l _ no ,>ndel'P<,c ad· 
ma. no S<>J:?ninte ho••a1·io: 
Pntre, 7 hor:-1~ dn mn1.1h.ã e 
::o hot·as da noite· sem rw 

nhnm compromisso de sna 
p,art~- em sua aquisição. 

7. - )1antemos ESCO
L.A DE LINGUA. RUSSA, 
sendo as aulas ministra.das 

'por Profesl!lureiJ Rusi;otJ Aa, 
tos, em aulas individuais 
ou em grupos, no horarie 
á· sua escolha, de 7 horas 
dit manhã. até 22 horas da 
noite. Pl'dendo VV. SS., 
asslstir a unu1c aula #effl 

compromisso nenhum · dt 
81ia varte. 

8. - Para as pessoa• 
1'Csidentcs no Interior; 
mantcm'os C URSO D E 
LINGUA. R [i S S A POR 
CORRESPO~\TDENCJA., coi:- , 
taxas modicas e estu<io mi
nistrado pelo metodo atual 
mente aàotaclo na :Jr.iãt 
Sovictíca (Tanto ministra 
do na Escola como pcL cor 
rospondencia). Mediante 80· 

licitaç.ão_.endamos ·detalha· 
das infomutçõcis sobre a 
ma.teria". 

* * * ' 
Eiu scgu.ida a furta doo 

livros da Interamerica.na ... 
Russa. Apenas Uvro1,, r™_ ... 
.~os, au,i;ore8 russoa, p: opa-· 
_qatt,d4 1-ussa, eséola,- arte, 
ciencia,, literatura:,; ~l}ie?.,, 
sociologia, ·problemas de 
religião na RuMia, propa-· 
ganda de ateismo, enfim, 
um~ legitinrn. suour$al ru.,
S«! 11,Q Brasil. E' para '00 

admirar que tant.a gente 
ande por ai fanatizada pe--
1a Russia ·e pelo comunis
mo? 

}Ia.is do que W1l ~ _de. · 
propaganda d.e ·!d~ liti&· 
rarios ou fil~ficoo, a. Jtow 
pagandà russa no l3rüil , 
criand() este fanatismo em 
intelectuais ~ na. :massa, · 
está sendo um caflO gra,vü;. 
simo de aegm'®ça nacional 
e de' salva'}ão ou desgraça· 
de uma. patrla. A. l:m-pren, 

· :;ta, "*º serviço do Oom:onis
mo é hoje o lUàis mo pr<)' , 
blema que o paÍ$ tem e, 
diante do qual nem 'os 'ca
·tolicos nem o Qoveruo po
dem ficar indiferen'te$. E' 
uma obra de subve"81to, ,1m 
pN·igo não só para a fé, 
mas para :i segunntça 'da 
patria. 

.ASCANIO B R A N D. Ã Oc. 
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Merejkovski -- um 

-X-
falso profeta 1 

ta apocaliptica que substitua com 
o seu reino impio o reino de Cristo. 

A. Igreja Ortodoxa. russa une-se â. 

autocracia.: ~ Czar-Pa.pa, suplanta. 

Qua.Ddo o Dr. Mesaulta Pim~ 

tel, num artigo memoravel, clas

s.\!icou n!guns oscritores mode,nos 
~omo _?alsos p.rofeü-t.S, ele, de :coa,.: 

neira alguma, quis ser co.npleto. 

l:Ia muitos ainda que merecem· 
tanto como Bloy, Maurfac e Dos
wievski a inclusão no quadro dos 
:ra!sos profetas. Hoje ocuparemo-. 
Jttü:i cu1r1 ce·u <.lestes escritores qutJ 
teve ultimamente suas obras tra··· 
liuzidas e editadas no BriIBI.!. tendo. 
estes livros despertado o interesse 
ele alguns dos nossos estimados 
leitores. 

nm 1 t ry Sergueievitch Merejko
:,-sky nasceu em 2 de agosto de 
l8C:, !la ~u:,sia, casou-se em 1859 
com a cclt,bre poetiza ru= Zinai
da Hippiizs o morreu na miseria 
do ex.mo 110 dia 10 de dezembro 
d13 19~0 em Paris. Merejk.ovskl 
'Viveu a maior parto do sua vida 
no exílio, pois era adversario im
placavel. não tanto do de.spotismo 
dos czares mas tambem do totali

;tarismo vermelho dos comunistas. 
l\1erejkovski era um escritor 

Jnuito fertil. Ele começou as suas 
atividades !iterarias como tradutor 

dos tragicos gregos;· da enorme · y 
produção que Be segniu :'!6 enu- l 
rnera.Inos as obraa p.i;:incipais: "Pri-
· mcira.s poesias" (Í888); "Calde
ron, Cervantes, lbsen "; "Tolstoi e 
Dosto!evsl,i" (1901); "Gogvleod,a., 
bo" (1906); "0 czar e a revolu
_ção" (1907:,; ".:··,.ulo I"; ··Lermon" 
tov, o poeta, da supérhumanldac1<'" 
(1909); "Jufümo. o A1>ostat,1"' 
(1895); "Loonat'do da Vincl" 
(1902); upedro e Aleixo" (1905); 
"Alexandr-, I" .1918); "14 de se• 
zembro" (1920); "Jesus, esse des
conhecido" (1928). 

Diodoro, um historiador grego, 
que viveu no tempo do imperador 
Augusto, afirmou numa de suas 
obras, que é "tarefa dos poetas 
procurar os seres fabulosos e os 
grandes mortos do passado e visi
tar no seu planeta aqueles, que 
ainda não nasceram". A meu ver 
as ocupações do poeta. niio aca
barn aqui, pois, ele deve. relatar 
ou aos contemporaneos ou á.s ge
rações futuras os resultados de 
suas visitas e pesquizas. Ha poo~ 
tas que nos relatam com grande 
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Bento Costa 
exatidão aquilo, que seus olhos vi
ram: mas h.a. outr:of' poetas, lnte-

. iis,mcntc, que cunfundem conti
nuamente os grandes mortos da 
antiguidade ou com cont<,mpora
neos ou com seres !abulosos ou 
com aqueles, que não nasceram 
3:inda e QUe nem vão nasrer. Mc
rejkovski pertence :to :seg11ndo 
gr1.lJ).O do .. e~<::rl~;_res. T9das as su_u1 
personagens falam como homens 
modernos, preocupam-se com pro
blemas modernos e agem como ho
mens modernos, e não soments 
como homens modernos, mas an
tes de tudo como russos. Os fra
des dominicanos, que Merejltovski 
no seu romance sobre "Leonardo 
da Vinci" descreve n5.o agem co-

···mo dominicanos italianos ,'lo se
'<mlo X.V, mas como sectarios ru>?
sos fanatizados. 

Os russos ocupam na psicologia 
do~ povos um lugar especial bem 
diferenciado dos outros. Quem 
não considera devidamente esta 
verdade dificilmente compreende
rá o carater especial da t'lspiritua. 
!idade russa. Para exemplificar-
mos citaremos apenas o que He
len Iswolsky escreve sobre as re
lações entre Igreja e Estado na 
Russia: "Os destinos historie.os e 
espirituais da Russia se acham 
tão intimamente ligados á Ortodo· 
xia (Igreja cismatica rússa), que 
todo verdadeiro r~1sso, mesmo que 
não seja mais ortodoxo, traz algo 
desta herança ·no sangue. "Os rus
sos não consideram, como nós, o 
Estado e a Igreja c.>omo duas so
cieda<les perfeitas e absolutamen
te distintas, mas consideram o Es
tado e a Igreja como dois aspectos 
diferentes da mesma sociedade, 
que é a "Santa Russla". Mas, is• 
to é apenas um exemplo entre 
muitos para ilustrar a profunda 
diferença entre a mentalidade rus
sa e a mentalidade ocidental. A 
nussia desde sempre foi uma ter
ra. fecunda para todas especies de 
lwresii1s espiritualistas. Neste am
biento formou-se um misticismo 
l1eretico que cxC'r:ceu mna ,;rande 
influencia sob.rc o sel')timer,t9 re
ligioso do poyo russo. Ao lado da 
Igreja Ortodoxa oficial pululavam 
seitas poderosas, que buscavam ge
ralmente a insohação par,,, os seus 
ideais religiosos eom a · gnose da 
antiguidade cristã. A influencia da 
gnose f;úbre ·a espir!tualidade rus
'sa foi enorme. Nem o eomunismo 
que propugna a deificação da. ma
teria. nem os pensadores russos; 
des,lc- os come,:os remotos até os 
110,esos cJi:ts, os dias de Bcrdiaetr. e 
1\ferejkovski. consegu!ram escapar 
ao influxo gnositico. O gnostlcis• 
mo. que· tem por base a reYelai;:ão 
particular e subjetiva. exerceu no 
Oriente o mesmo papel desinte
grante e0mo no Ocidente o livre 
exame dos protestantes. 

a Jesus e o sentimento religioso, 
que é a. unica razão de ser da "San
ta." Russia, sofreu profundas ti:ana. 
formações sob a,a nefa.shs inflv.en
cla.s deste regime. A uniii,o do .BB
pirlto com a Matoria tornou-se 
irreallzavel na Igreja laicisada. "A 
Igreja é mais do que o poder do 
czar; mas, hoje o· czar domina a 
Igreja" (Pedro e Aleixo), Merej· 
kovski fez varlos chamados a seus 
compatriotas para. que YO!tassem 
ao "Reino do Espírito Santo", Es
te·· reino, idealizado por Mcrejko
vskl, não nega a sua. ·origem gnos
ttca. E', que Merejkovski na eua 
juventude realizou peregrinaçõii>s 
para as selvas de Nlshnij·Novgo
rod, nas quais se oculta o pequeno 

1 lago de Svietly. Para lã,, todos os ! anos na noite de São João, diri
' giam-se milhares · de fanaticos, . 
·! camponeses ~ssos, sectarios, "ve--

1 

lhos crentes", raskolniks, para. -v:er 
a cidade invis!vel de K.itej que se• 
gundo a lenda repousa ~o fundo 

·. do lago. Aqueles, que receberam a 
benção do Deus, enxergam na 
ai.ua transparente os zimborios 
dourados das igrejas e ouvem o 
badalar dos _sinos. Segundo a ien
da, vivem nesta cidade mjstfca os 
santos â espera da segunda chega
da de Nosso Senhor. Dmttry Me
rejkovski afirmou ter visto o mi
lagre do .lago Svietly e voltou ao 
mundo para trazer-lhe a boa nova. 
Ele considerava-se possutdor de 
um segredo "duma verdad~ russa, 
mais inverossimel do que qualquer 
lenda". A esta verdade ele consa· 
grou toda a sua vida e 'procuroa 
propaga-la mesmo em ambientes 
indiferentes e hosti_s. Merejkovsld 
é o homem. duma. idéia só, o ho
mem golpeado ;or unia 1·evelaçio 
inefavel, um Dom Quixote no cam
po da mistica. Todos os temas lhe 
servem para a propagação de suas 
idéias: as tragedlas de -Aisehylos e 
Sophokles, que ele traduziu para 
o russo, a historia da decadenciá 
do Iniperio Romano e a do Re
nascimento na. Italia, o drama de 
Pedro o Grande, tudo serve para 
ressaltar a idéia fundamental, a 
saber: o problema do, destino da 
· entre Cristo e Anticristo através 
humanidade, a hrta permanente 
dos tempos. 

(COntlnua) 

Mcrejlrnvski, propognaàor ar
doroso do pensamentos gnostlcós, , 
percebeu bem cedo as falhas do 
sistema .. cesaropaplsta -ruSf!O no q_ual 
elo enc.ontra a z:narca do Anticristo •. j 
o r.esime ~zai:i~t~ par.a, ele ~ ª Pe§-

Renascimento refi
gioso na Europa 

A. e. F. Beales 
LONDRES - (Pnlsí! Int9.rma

tion Service) - O ~eai G~--
regressando ã, Grã.-Breta.nba. de 
sua. visita. aos Estados Unldoa. 
assistiu em Manchester a uma 
reunião católica no gtgan~ 
anfiteatro Belle Vue. o cardeal, 
resumiu suas impressõea a Nl:l"J 

peito dessa viagem ·nwna. 11nlca. 
pa.la.vra "forrnidavel". A Unlof 
versldade de Fordhan concedeu
lhe o titulo de doutor "in hono~ 
ca.uaa.", tendo ele falado junta
mente com o })residente '1'rum.a.n, 
nessa. ocasião; e:n Washington,i 
foi hóspede do nuncio a.postollco. 
nos Estados Unidos (Monsenhor 
.Amlete Cicogna.nt, oou antigo COO: 
lega em Roma) e hóspede do 
presidente Trwnan na Casa Bran-c 
ca. 

Nos seua dois discursos nos E&< 
tados Unidos, Sua. Eminência se 
referiu principalmente á sl.t~ 
alimentar da. Europa, descrevendc, 
as impressões colhidas em sua ~ 
cente visita. ao continente e o ape-, 
lo que f~ a.o povo britanico ao 
voltar. Entre os obstá.culo a ui-. 
trabalho unifica.do dos católicos na 
Europa., o Cardeal Griffin apontw 
"a. cortina. de ferro que separa. o 
oriente do ocidente europeu". 

Os mais . recentes relatôrlos de, 
Comité católico de auxlllo do Ex., 
terldr (organização brita.nica fi• 
llada 6. UNRRA), demonstram: 
um eefO~o superhumano pa.ra. le
var a.µxillo em alimentos e rouP31! 
a todos que deles necessitam ur
gentemente, sem di!ltlntão de cre
do~ nacion.aiid:1i!e on raç-..::&. .lb...f4 

11:lesmo tempo, o · apêlo para 1lJ'll 

esforço espiritual está. produzindo 
resultados , tani;ivels. 

Os semana.rios católicos ingle- ·. 
ses têm dedicado suas pâgiruu,, 
prlnc~pais não somente ã, visita 
do cartleal aos Estados Unidos e 
a. visita â Inglalerra · do arcebispo 
au:dll.âr de · Melbourne, Monse.. 
nhor Slmonds, que discutirã. a iml-, 
gração de crianças ca.t6lieas para. 
a Australla, mas tambem a pr6xi• 
ma "peregrinação" â França.. Jo'!I 
vens católicos brltanicos de CÓm• 
ploição robusta estão sendo con .. 
vidados para levar uma cruz mas .. 
siça.· de madeira para a França. 
onde ca..>ninharão tr~entas mi• 
lhas, desde a. costa até Vezelay~ 
onde St.Berna.rd pregou a . cruza" 
da hâ 800 anos. Os monges bene• 
ditinos de Vezelay convidaram ou,. 
tros paizes a participar dêsse es,. 
forço e 'fazer dessa. solenidade uma. 
verdadeira · peregrinação catolica, 
internacional. "E que o espirito 
de penitencia a ela inherente seja 
demonstrado claramente", _decla• 
rou o padre Gerald Vann, num: 
sermão pregado na Grã-B~tanha.. 

"Pedimos a todas as nações" -
"uma grande cruz de seis pés para, 
ser transportada através da França. 
e instalada como parte de uma. 
Via Sacra em Vezelay; uma dura .. 
doura expressão .da união dos ca• 
tolicos de muitos paizes- num s6 
objetivo - que é ,o·. de uma paz 
justa ,.e permanente. 

Dessa man.elra -começou.· ·nova
mente o 'renascimento. de "vida; 
de ,peregrinação :na Europa", NáQ 
poderá haver êste ano pe~gri• 
nações. em grande escala a; 
Lourdes pelos católicos britanicos;: 
e a representação da Paixão dG 
Cristo em Oberamergau, projetada 
para. o próximo ano como ação de 
graças pelo fim dij, segunda guer<1 
ra mundial, ainda não teve su~ 
data definitivamente fixada. 

, Entrementes, Vezelay terá umà; 
parte importante ao lado dos in• 
gleses e dos 1portugueses na longa: 
marcha para a volta ã vida esp:le 
ritual da Europa catôlica. 

Mais um recinto sagrado foi co• 
locado â disposição dos londrinos 
católicos no mês passado, com a 
transladação dos restos morta.is 
do grande bispo Challoner para 
a Catedral de Westminster, . por 
cortezla das autoridades anglica• 
nas da ·rgreja de Berkshire, ondG 
êie se encontrava desde 311a mor
te em 1781. 'R_ichard -Challoner ê 
conhecido pelos católicos Jngle
ses come "o bispo do tempo dai!! 
leis penais", dos ultimas cein anos 
antes que as leis penais de 
Elizabeth fossem revogadas e 
restaurada a plena cidadania dos 
catôlicos. 

.. 
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Visitação de Nossa 
PRi-fflCD.tHJDM NÃO ENCOLHEM MAIS~ DiVeraoa são os fatos Que a Igreja 

jll!OmemOra :na celebrw;:ão da. festa. 
,ia Vlsitat;áo de Nossa. Senhora, e 
;..J,, UDl por um. põem em relevo 
a grandeza. da Beatissima Virgem: 
o de Santa Izabel, por re-.elac:ão 
divina, conhecer e proclamar em 
11111a prima a. dignidade de Mãe de 
l)eas; o modo como se deu a Sau
~. a. aantUi~ do Precu1"1Sor 
antes do aeu JUU!lclmento, e terceiro 
\O canto do bellsslmo "Magnifiea.t", 

Pd& prime!ra vez apareceu ema 
,esta nalgreja Ca.tolica no eeculo 
;ni:. 

s. Boa.ventura. na. qualidade :1,e 

~rior Geral da. Ordem doe Fra 
4ee Menores, ordenou que a Vist 
tação de Nossa Sen.bora. tosse n.-i. 
Prdem dos Franciscanos -:elebra.da 
p)m toda solenidade, inQ<imblndo
tBe ele mesmo ~ Composição do 
PtiCio proprio. 

Urba.no VI dispôs em 1380 a. ce
lebra.çá.o da festa. da Visitação para 
toda a. Igreja. O terrivel cisma, 
porem, que separava. a familia de 
Criato, impediu a execução do de
cre&o ponU!icio; o Concilio de 
Coastança reunido em 1441 ratifl· 
~u o decreto qe Urbano VI e df!l 
iseo sucessor Bonif::..cio IX e desde 
então a. festa da. Visitação é conho
eida. e celebrada. na. Igreja Cato
lica. 

A data. da testa da. V".sitacão nã:1 
~ o dia da. partida ou ehE,gada de 
NOtSSa Senhora, mas o da volta ~ 
sua casa. AB indicações do Evan
~'elho fornecem os seguintes dados 
eronologicoa: ªMaria. Sar.üssim~ 
:recebeu a. saudação do An.},:> em 25 
àe Março, quando Izabel se a.chava 
Do sexto mês de gravidez. Sem de 
,nora, e pressurosa, foi visitar sua 
prima, em cuja companhla ficou 
três meses. E' provavel que tenha 
ehegado ã. casa de Zacarial! já no.s 
primeiros dias de Abril. E' prova:. 

O 
UANDO do apa~ &l 

Plano Beveri.dge, não f~· 
ra.m poucos os .. catolicoe 

l)everidgea.nos" que se manitesta· 
:ram entre nós. E' um fenomeno, 
~ja. existencia Leão XIII já a.ssi
:llala.va no limiar da Encíclica. so
bre a Condição dos Operarios, es
ea sêde de novidades que agita a 
sociedade hodierna e que faz mul
ta gente desprevenida tomar a nu· 
:vem por Juno, embaréa.ndo irre
fletidamente em qualquer reforma 
Eocial que surja por aI com ·sabor 
éle novidade, sô pelo tato de se 
tratar de uma novidade. 

Não ficaria bem a uma pessoa 
que não quer passar por retrogra
da. opõr-se âquUo que urna bem 
montada propaganda faz trombe
tear por todos os quadrantes co
mo a suma das sumas do espiri
to moderno, como qualquer coisa 
9ue irresistivelmente tel11 que 
acontecer, que fatalmente surgirá, 
mesmo que seja amarrada ao ra
bo do rossinante cava.Igado pelo 
c:a.valeiro da triste figura anuncia
~or dos novos tempos. 

Els porque, ao lado de muita 
~ente sabida, que não, ignora de 
ionde sopram esses ventos das fal
sas retorm.i,s preparadoras do to• 
talitarlsmo socialista, ta.mbem apa· 
recem esses ingenuos que incons
'eientemente fazem coro nP-sse or
feão de encomenda, anchos de 
assim se apresentarem como ci
dadã.os esclarecidos e benfeitores 
ida causa da civilização cristã, pois 
servem de tra,;o de união entre a 
Igreja e as conquistas cristaliza
das do esphito revolucionario de 

f).78~. 

:;· * 

Com relação ao planó. de segu
~os sociais· de "Sir" William Be
:veridge, desde o inicio mostramos 
~ esses afoitos seguidores de novi
dades que um probrema tã.o serio 
e tão complexo exige muita pru
dencia e pop.deração para que so~ 
bre ele opinemos. E, de pronto, 
iassinala.tnos a facilidade com que 
uma tal reforma , nas instituições 
de previdencla poderia servir de 
arma para a implantação do to
talitarismo socialista, por vias in
diretas, seguindo a tatica da sei
ta tabiana. cuja matriz tudo nos 
leva a crer se achar justamente 
na Inglaterra. 

O plano, -tal qual fora proposto 
lf)OT '"'Sir~ William Beve.Mdg,:,, ca.lu 
r,or terra devido ti. oposição que l 
encontrou da parte dos elemento.~ 
conservadorM. .Agora, com a su- --
t; • ._.,. «.L Pv-..el do P~ ~-

· yat a.tnda Qtte Ma.ria. nã.o. tenha. fi
cado só até o dia do nascimento 
de Sã.o João (24 de Junho), mas 
que tenha sido testemunhá da ce
rimonia. da clrcumcisã.o do recem· 
nascido, que tenha presenciado ~ 
cena da discussão sobre o nome do 
menino e que terminou com a de
claração do pai, a soltura da lingua 
do mesmo e a entoação do celebre 
"Benedlctus". 

Ba, porem, autorisa.dos qae jul
gam ter Maria Santissima voltado 
para Nazarcth antes do nascimento 
de S. J oã.o Batista, 

Não ha. oonvergencia. de opini6es 
l'IObre a questão oo Ma.ria. S&ntissl
ma. se foz acompanhar por S. Joaé 
ou nã.o. 

O m.isterio da Visitação está em 
intimo conexo com o da Anuncia
ção, falando-nos ambos da grande 
dignidade de Maria Santlssima co
mo Mãe de Deus. No mlsterlo da.· 
Anunciação, Maria é perguntada 
pelo Anjo se aceita a maternidade 
divina; Izabel a elogia por ter da· 
do seu consentimento. O Anjo enal
tece a santidade de Maria (Ave
Ma.ria, sois cheia de graça); Izabet 
a sauda como Mãe de Deus (donde 
me vem a dita de receber a visi•a. 
da mãe do meu Senhor?), dizendo: 
~ Bendita sois entre as mulheres °' 
bendito é o fruto do vosso ventre". 
Na, Anunciação se escondem as 
perfeições divinas; na Vlsit~ã.o 
Maria Santissima as e_naltece e glo
rifica. 

Naqueles dias levantando-se Ma
,ia, foi com pressa ás montanha"', 
á. uma cidade de Judá", (Luc, 1. 
39).. Tendo passado em profundo 
recolhimento os ·primeiros dias de
pois da Anunciação, Maria Santis
sima, obedecendo a um impulso d'> 
Espirito Santo, prontificou-se pan. 
visitar sua Jlrima.. A relaçã.o entr'l 
Jesus o S.ão João DaUsta. era tá,(> . . . 

intüna, que foi, sem duvida, p~ 
inspiração do Esp!rito Santo qiu 
~faria proeurou a Mãe do Precur
sor, para qne este.fosse sa.ntlficàd'.) 
ainda. ante8. do seu nasclm<'nto. 

Que espetaculo encanta.dor noo 
proporciona a viagem de Maria 
Sa.ntisslma.! Ela, desconh~da. do 
mundo, leva em seu casto seio • 
Verbo de Deus, o Salvador, a que 
todas as creaturas devem adora
ção; a lm. que Tiria para iluminar 
o mundo e trazer o fogo divino 
a.C>3 corações humanos. Que encan-· 
to ver &. Mãe de Jesus, a Mãe de 
Deus levar a benção, a santitlca.
<:i,o a seu Preeursor! 

"E entrou em cuia de Zacarias 
e saudou a. Izabel". Maria s:J.Uda a 
Izabel, a Mãe de Deus se dirige ã. 
M.ãe do Servo, a sqberana á in!e
riol'. O Evangelho não transmite a 
saudação, Sem duvida, foi ela a 
expresi,ão dos sentimentos elevados
e santos da Mãe de Deus, cu1o 
efeito não tardou: "E aconteceu 
que logo que Izabel ·ouviu a sau
dação de Ma.ria, deu o menino sal
tos n-0 seu Tentre e lzabel ficou 
cheia do Espirlto Santo".' Cumpri
ram-se as palavras que o anjo dis
sera a Zacarias: "Já. desde o ven. 
tre de sua mãe será cheio do Es
pírito Santo". Era justo que São 
João Batista. recebesse esta graça 
por lntermedlo · da mãe de seu Se
nhor, e grande foi sua alegria., d-e
monstrando-a. por um meio tã.o 
original e inequivoco. Quem não ee 
lembra (ao ler este relato) das 

. . 
pal:ivras de _J'esus: "O amigo d') 
esposo. que está co~n ele e o ouve, 
se enche de gosto com a vo:i: dele. 
Pois já este meu goso é cumpri
do?" (1o. S. 29). E' POJ' este mo
tivo que a, Igreja celebra com 
grande solenidade a festa do nas
cimento de S . .João Datlsta. 

"E Izabel bradou em alta VO'.& e 

e-M\,ffil ~ ei,nr~ ~ 
:=qualidade,· ~mo assim. ·molhami 

lc,i,gament.e ••casimira. os aviamentos.. e qualqu 
pça. ainda que seja um PcCqueno fundo. de_ bo4; 
~c,;ulta ck tais cuidados ~ue as nossas roup~ 

' éão pré•cncolhidaa oferecendo plena garantia dd 
(lellhuma . deformabilidàde futurá. Queira fazei, 
~ visita à· oossa Seção de Roupas FeitaH 

\ q)l1Cluirá que é uma Inovação. pois ª3 
\ do se empregou material de tão alta q 

tidade aà Confecção de Roupas Fei 

disse: Bendita sois entre as mulhe

res e. bendito ê o truto do voss-, 

ventre". Nenhuma palavra Ma.ria 

tinha dito a. Jzabel, a não· ser a<, 

da. saudação, e esta, cheia do Es
pirito Santo, chama bemaventurada. 
entre as mulheres àquela que f;_ ~ 

~ l(a,10 P!',!l~-$esJ9."~~!HIY~ 

---$! 

t~\·nplo vh·o do Esplrito Santo, o 
sacrarlo do dtvlno amor. ·" Bradou. 

em alta voz". Esta voz foi ouvida. 

efu. todos os seculos e chegou ta.n1 

bem .a.tê nós, que a imitamos, repe-
tlndo-a em cada Ave-1\Iarla qu di-

. pgimos M ~o. 

N O V A: ET VETE R.'Ã va,ntajbsamente abertas ' sua esof 
eolha,' devia recair no homem,, 
considerado como pessoa prlvadll\ 
E' este o modelo social que; en 
termos· nacionais, faz uma naçi;,· 
forte. Forte porque compes\.a i><i(; 

individues :Cortes, · conscientes .r,, 
andar com suas proprias perna.a,,. 
~ntretanto, est:i.mos nos movend(; 
numa ·direção oposta, para cons· 
truir um Estado forte, em que U111: 
grupo de homens á frente de Utll) 

partido controla uma imensa ma
quina, dispõe de imensa proteção, 
e muda â vontade as condiçõee 
em que a ma.ssa da população 
devé continuar a realizar o trabg.
lho que é a grande atlvidfide dela 
exigida. M clausulas desse con
trato para a vida .inteira são no 
sentido de que os cidadãos serão 
educados; treina.dos, bem cuidados 
e protegidos contra os azares da 
vida, sob a condit.ão, .- e esta. 
condição - terá força de lei - que 
durante todo o tempo eles farã-{, 
o que lhes for mandado.· Mas s~ 
acha no àmago de nossa tradição 
acrefütar que uma comunidade sf!, 
torna mais forte, e não mala fra
ca, quando possui um juizo e uma. 
re!loluçã,o. independentes, aparte, q., 

talvez em oposição. ao Governo eia 
dia. Acreditamos sér isto um:i. 
porção da força de uma socieda
de livre, e que quando esta con--, 
vieção chega á maturidade, é ela 
genuina e pessoal do individuo, 
dando lugar ao verdadeiro esPiri• 
to de ·cooperação. 

( a'ffl i n h O'S ind'iretos para 
escravidão o Cesarismo e a 

lhista, com o fablano Sr. Attlee á. 
'frente, nova reforma de prevlden
cia está em curso naquele pà.ís. 

E é a essa reforma que se refe• 
rem os comentarios . do jornal ca
tolico :The Tablet" cuja transcri
ção iniciamos em nosso ultimo· 
rodapé e hoje abaixo termina.mos, 
para que os nossos "catolicos beve
ridgeanos" · vejam .como são mais 
realistas que o proprio rei, neste 
caso, a opinião catolica inglesa. 

.. ~ 
"Eis a.s condições sob as quais 

Um homem pode haver pago ci'n
coep.ta anos de contribuições com~ 
pulsor!as e, entretanto, não rece
ber nenhum beneficio deS8es paga
mentos, ao passo que uma fmpor
tancla semelhante, posta de lado, 
como economia, ficaria inteira.
mente a.o seu dispôr. citamos o 
proprlo texto· da lei: -" 

"Uma pessoa será desqualificada 
para receber o beneficio por des• 
emprego por um periodo exce
dente de seis semanas... si: 

a) houver perdido seu emprego 
através de sua má conduta, ou 
houver voluntariamente deixado 
tal emprego sem justa causa; 

b) depois de uma vaga em qual
quer emprego conveniente ter-lhe 
sido notlficad<,{ por uma agencia 
de colocações ou outras entidades 
reconhecidas, ou por um empre
gador, como vaga existente ou em 
via de ocorrer, sem justa causa 
recusar ou deixar de se candida· 
tar a esso emprego ou recusar 
aceitar o emprego qne lhe tor ote
recido; 

e) houver desprezado uma opor
tunidade razoavel de emprego aéle
quado; 

l 

d) houver sem justa causa :re
cusado ou ddxado de por em .pra
tica quaisquer recomendações es
critas que lhe forem fornecidas 
por um funcionaria de uma agen
cia de empregos para ajuda-lo a , 
a.chnr cr,,.nrego adequado. em se 
tratando de recomendações razoa-1 
veis relativame.nte á sua· situação 
EÍ a.os m')ios de obter osse emprego .. 
U.!?l~ente .adotadfM nq 9i~~ 

em que reside: ou 
e) houver sem justa causa. re-1 

cusado ou deixado de se . valer de 
uma oportunidade razoavel de re
ceber treina.manto aprovado pelo 

· · Ministro do Trabalho .e do Serviço 
Nacional em seu caso para. o fim 
de se tomar ou se manter ades
trado para. entrar ou voltar p~ 
emprego regular". 

• * • 

Como se vê, estes dispositivos 
lega.is são uma porta aberta para 
o trabalho-escravo, tal qual é pra
ticado na Russla bolchevista, onde 
o cidadão não tem a liberdade de 

escolher o local de trabalho ou a 
natureza desse trabalho, mas é 
enviado onde bem entende a buro
cracia estatal, ficando ã mercê dos 
caprichos ditados pela ideologia 
esposada por quem se acha ãs re
deas do governo. 

Convem notar aqui o seguinte 
desvio do problema: - O desem
prego não é urn flagelo economico 
e social que se remova por meio 

· de seguro, mas através de medi
das de longo alcance que elimi
nem a.s causas desse mesmo des· 
emprego. A subvenção estatal aos 
desempregados somente serve para 
alimentar a malandragem, de qu'e 
a Inglaterra e a America do Norte 
nos deram exemplo depois da 
grande _guerra n.0 L quando essa 
subvenc;ão foi. largaiuente desviada 
para fins politicos, para a ceva d'! 
eleitores. E a unica alternativa 
contra esse mal do '"'dole" é a ado
ção de medidas que correspondem 
á instituição do trabalho escra:vo 
como atrãs frlzamoà. · Eis os C::•>1~ 
males extr0 mos ,• que conduz a ln·· 
deYida intervenção do Estado na 
questão do desemprego, em vez 
de se cingir a medidas gerais, co
mo seja uma 'Sabia politlca econo
mica e financeira, para impedir 
esse flagelo. 

$ • • 

Mas voltemos. a "Tho Tablet ~.: 

"Serâ um· homem excepcional, 
tantQ listcôlod.<ili o.uantQ eco~~Dii-, 1 

camen.te, aquele que conseguir 
economizar bastante depois de ha
ver sofrido os descontos seman~s 
do coletor de Impostos e do segu. 
ro nacional; e, no entanto, é emt
nentemen_te de · desé,ar-se, pa.ra o 
bem-estar individual e P?ra o for• 
talecimento baslco e salutar da 
vida nacional, que os homens e as 
mulheres possuam alguma ec~no
mia pessoal, algum dinheiro. com
pletamente sob seu controle, livre 
de quaisquer pelas; - dinheiro 
que possam sacar e gastar para si 
proprios e para suas familias sem 
necessitar. da permissão de nin-. 
guem ou sem precisar de preen• 
cher quaisquer condições impostas 
por regulamentos governamentais. 
Estamos nos lançando em uma' 
aventura que vai gerar e manter 
cidadãos dependentes, proletario~ 
QU0 continuamente terão O!'! Olhos 
fixos no Governo, para vE'rificar o 
que este lhes decretou. 

;o ••• 
' . 

Uma sociedade sadia seria bem 
diferente <lr, qu: o Sr. Attlee· e seu, 
companheiros· procuram criar. Se
ria uma so.eiedade em que o nt-i 
vel dos salarios fosse elevado 
mas apresentando grande va:rieda: 
de, de modo que houvesse ocupa
ção para todos os graus de ener
gia e de habilidade, desde as vo
cações . bem organizadas, nas pr.i~ 
fissões lib~ra;s ou no a,s-<ezana•-'.>, 
ás ocupações margina.is ou oca.sio
nais. Seria uma soeiedade em que 
o Estado poria todo o peso de su:1 
proteção, por isenções de impos
tos, a um campo muito mais vasto 
do que o atualmente compreendi
do pela corrente definição de ca
ridade, e por concessões · positivas 
a um numero muito maior ··de, en 
tidades de segunda plana - ás 
escolas particulares, á.s associações 
mutuas, ou aos hospitais --'-. de mo
do que com essa ajuda do Esta 
do esses organismos pudessem. por 
sua vez, oferecer educação bara
ta., seguro barato, _serviços .médi
cos bara1os e assim por dianté. 

Mas a responsabilidade final pa-
ra. ,íaze!; :US(! _cies~ · l<Oisat!; · tã~ 

• • • 

A prindpal censura Qne se faz 
a esta geração de políticos é que 
eles perderam contacto com esta.,· 
verdades, que seu porito de vist.,,, 
~- materialista e totalmente voltad,, 
para o sistema capaz de apena., 
produzir os maiores benefícios ma
teriais, quando é dever dos esta
distas ,estudar mais profundamen
te o que estão fazendo. E o que 
eles estão faze!lclc é, na ei,:pressâ.() 
mais simples, a volta á velha no
ção .do Esfado paternal do qual os 
nossos antep"-Ssados, lentamente, 
com. grande visão e coragem '.? 

bon1 . senso, se lib_ert.aram, nunca 
imaginando que aquilo qu<' Lã'? cu!· 
dadosamente conquidaram. e con
s_ervaram, fosse tão . ineserr pulosa
mente -malbaratado erri uma Ingla
terra_ muito mais rica porem tão 
S•~ra .in1a~lna~âo ao po:.itc de não 
1joder.-pensar.em ,,ada ml'Jhor do· 
que uma volta ao Estado fechado 
e rigidamente regulamentado, M 
G,>1r:ern~ 9-ue tudo invade".•,, 
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Fidelidade Perene -à Catedra de S. Pedro i 
Maria Santissima e a 

de Cris-to. Ressurreição 
"Til es PetrQs. et aq,v ltulc pe

ka.m aed!t!cabo Ecelúiam meam, 
ait porta.e Ü!teri non praevalébunt 
a.dversus eam". ... . ..... 

Na. li4'ra ·pruent1i,;· ~ tiiae e 
de contustontmno ·,"°"' ,.o JllUQdo 
hodierno, o PAPA Pio XII-~ o. 
:12.0 l!UCe8!50!' de 'Pedro:,' tem de• 
,nonstra.do a. cada wtante a 'Vi~ 
tude dum sabio e a. pru<lencl~ do 
melhor doe ,;oYemantes: Eis P<>r
q11e o P AJ? A :foi cognominado «>m 
"toda época com oe Utuloe maia 
aublimes e a.certadoe caue podem 
eer outorga.dos a. quà.lquer mortal 
110bre a ter:ra. 

São Francisco de Sales teve a. 
engenhosa. idéia de' reunir ~es 
diversos tltulos que a aatt,:uidade . 
'eclesiastica. deu aos Stunoe PODti• 
tices e ã Sé de Roma.. E· 11tn 

cauadro ge:nJa,.l, digno de ser eonhe-, 
ctdo <los leltoreé. Bt-Jo a MSlllr:.:· 
. o PAPA tot e aJnda 6 cha.:~ 
:zna.do: 

O Sa.nti(l!rimo' Bispo· da Icnda ... 
Catollca ConciUo 4e Soissons, d&, . 
100 BisJ)Ol!J). 

Sa.ntlsslmo. e b8$t1,-slmo P~•-".' 
ea (Id . , tomo VII doe Concilloe) ., .. 

O beatiSfflmo Senhor (Santo 
.Agostinho, epi~la. 96). 

o Patriarca. universal (I!'. Lei.o, 
epistola 62). · 

O Pl!,dre dos Pad~ (ConcfH!.,_ '.' 
~ CaJcedonla, sess. III). u 

Cabeça da. Igreja. Unlve~,. 
'(Jnocenclo a.os Padres do ConcS- ·· 
no). -1 

Bispo elevado - eume apoet9•,,; 
lico (S. Cipriano, epistola. IJ1,.,; 
XIII). ,::. 

o Pont.i:ftce Sumo dos BisP.OII, ·: 
'(Co.ncillo de Calcedonia,, no pr~ .· 
ta.cio). ' ·.,, , 

O ·Sumo Saperdote· (C<>nclUo 'a~.:·. 
Calcedon!a,; ~· xvv. 0 ,~.;., 

o Frinclpe dos Sacerdotes <~-
tevão,: l;lii!po 4e ~o),. :.~ id, 

O Prefeito da. caB& de DEU$,.,.~:, 
suardião da. Vinha. do Senl!Qt , 
(Conc!Uo de Cartago: ~pistola., d.~ · 
São DaJna.siO) • , 

O grande Sacerdote (Valenti-. 
nlano e com ele toda. a. antlgutda.~ 
<ie) • . ;·~.,,.: 

o Sumo Pontl:fice (ConeiU9< de 
(:aJcedonia na epistola. a.o impera· 
dor). 

O Prlncipe doe Bir.P0fl (ld., 
!feodosio). 

o Herdeiro dos ·· Apostolos (São 
Bernardo, livro das Consldera-
lffll). . . 

.Al)raã.o pelo Patriarcado (Santo 
:A.mbrosio em Timóteo m>. 

. Melqulsedêc pela Ordem (Cón
c:illo de Cálcedonia, epistola. a. 
Leão). 

:Moiséfl pela. · autoridade (Sao 
13erna.rdo, epistola. 190). 

Samuel pela, juruidição (ld.; no 
Uvro das Consideraéões> • 

Pedro 11elo pÓdér (Idem) • 
Orlsto pela. Unção (Idem). 
o Pastor do re,ba.nho de Jesus 

Criato {l~em, id,, Uno ll da.a 
Considerações) • 
. O Cla.vjgero da. Ca.sa de Deus 
i(Idem, ca,p. 8). 

o i>astor de todOt'l os pa.atorea 
tldem>. '· _ .... · 

· O · Pout.ifiôe · cha.ina-do a. pl6t'litú· 
!le do po4er (!Alem). · · · · 
-~- Pedro-fot·,a boca éie Jeaus 

Cristo (S.,_ C~ost9mq., ho~ •. n~ ! 
A bóéa.. 'e' :a,. cá.beça. do àpos~ola,• 

to (Ori$enes, hom. rv, em M~eua>. 
A. cátedra. da. J:sreja. 11rtncipal 

!fS. Cipr:la:a.o, eplatola. 1V a. c,oi"• 
!Uelio) • , . 

A .Igreja. que contem o prmc!· 
,Sl poder {Idem, id ., II, t)_. 

A Igreja, raiz e· mãe de toda.e 
a.a dema.is (Sa.nto Anacleto).. . 

A Sé so\,te a qu:,il pltus levaJ'\
teu a Igreja. Um.venial (S. Dama.· 
)do ep~ a to4ó o Zi>'"°~o). 
~ detitu titulou, que do 

11m tndioe eloquente do co11eeito • 
alta estima em que sempre foi ti• 
élo o Romano Pontiftce, não fal· 
taram (nem faltam ta.mbem na 
hora presente), detratores p.a BU~ 

.AagmJta Pessoa e da. sua vida.. 
Qual é a causa? S6 uma.: o odio 
e -. f6, deéees pobre5 tsnorantes 
-.la,riadOID. 

Q11.-.ú1 saber' uma de ~ ca
lmdu e me13ttraa que eles proi,a,-
111111 c:o,atra. o PAPA? 

Por que rui.o o PAPA. mora 
aa •• i,eJaclo e cerca-se de ma,, 
~ atutando-se com i8SQ d08 
_.._, .e da dout~ do tUvino 
Jleatl'e Q11e dtllle: •ae rapoeas Um 
• _.. co'nll e as a•• do céu o 

.,. -a!Mo, porem o !'Uho do bo· 1 

...-i ni.n tem. OIH!fi ~ a. ea.- _:_ 
'9QII."! (W~- ffl! 39.)1' A esae 
... ftlll?ltQ ~ ·" ~ ~O<'l~ --~. \ ,=-~ ~ ... ~ 

Pe. . Sebastião Maria, S. S. C. C •. 
para l'll proprio, certamente, ma.e 
sempre acha.va um agasalho onde 
passar a noite e aí reunir os sow, 
(lillcipulos. 
· O PAPA 6 tão pobre como o SGU 

divino Me,tre, e foi por ele ~r po 
bre que a !peja i::onstruiu•lhe u~ 
pa.lacio, o Vaticano, que ê ç pa,~ 
trirnonio da Igreja Universal, mru!l 
este pat!'lmonio não pertence a. 
nenhum PAP.Á em particular. 

o PAPA é pobre, mo~ eni ·um 
pala.cio que não é propriedade SUá,, 

mas ~ence a. Igreja. Catol~ca. 
Tive por aBSlm dizer, da ca.rld&de 
de seus fllh011 que o sustentam, e 
ainda. co,m a sua pobreza alimen
ta. e auxllia na hora presente des· 
ta nerra cruel, a todos e8 qite 
padecem, sem distinção de credo' 
ou de nação. 

O PAPA aparece maJestoso, mal!! 
com paramentoe e adornos que 
si.o proprlos A. 9u,a pessoa civil~ 

Ele """' no Vaticano, longe da. 
tamilla e dos a.m.icos. unl~ente 
cercado pelos 1118119 au:dllare8 · nà. 
admlnistn.ção, exer~ndo "uma att
Yidade · que se pode chamar qua.88 
!Slila&l"0\13.. 

o PAPA é um cidadã.o venera
vel, pela. idade, pelo saber,' pela 
virtude, e. muitas vezes, pelo l!Sa.ll

gue. 
Um ancião já. ~U$tO ~l~ tra.

ba.lhor do mtnlàterlo · das almas, . 
que não viYe ~la para st, mas 
unicamente para. o imenso reba
nho que lhe foi confiado. 
~ este ancião ve.;;tido de bran

co, de.acendente de uma estirpe 
iinorlàÍ., anel vivo de uma conen
te lnquebrantavel, colun~ in~es- · 
trutivel contra a quaJ se quebta.m 
os dentes d~ feras hum&J111.11, co
iuo Ol!l J:Olpes doiJ til"&llOS: este Jlo• 
mem eatâ . sempre iorridente, cal· 
mo dominando os tempos, 08 se
eul~ ~ os tmperloe. 

o mar das paixões, : o oceano da. 
corrup<)á.o, o YUlcâo do odio, co
mo os esgotos dos vicioa lançam
lhe a la.ma e as suas lavas ferven• 
tes, e este ancião, com a mesma 
mão que abençoa os seua filhos 
fieis, abençoa ·ta,mbem os que mal• 
dizem e blasfemam. 

Oh! Tudo isso é divlnamente 
bEllo, maJestoso, e ao mesmo tem• 
po grandiosa.mente divino! 

Eis ai uma prova reeplandes· 
cente da divindade da .ReUglã.Ó, 
que nenhum racioclnio humano 
pode explicar. , 

.A unica. explicação possivel é a 
palavra. do divino Mestre: - Tu 
és Pedro, e, sobre esta pedra. edi• 
ficarei a minha. Igreja., e as por- . 
tas do biterno não prevalecerão 
contra. ela. (Math. XVI,. 13)~ 

Este ancião é Pedro ••• 
E' Pedro 'Vivo· na pessoa dos aaw 

sucecssores. 
E' Pedro na. pessoa-do nosso ve

nerando e querido PonUtice o 
PAPA Pio XII. 

E este ancião eurva.do sob o 
peso dos anos não é l'!limplesmenta 

a mão que ABENCO.A. mu a 11'14 
TRAJ3AI,HA. 

Um PAPA é UDl perpett10 mi-, 
la.g:re,r" 

Agora, pois; mais do que aun
ca, tanta:! idéia.e falsas andam por 
si espalhadas, sepa.ra.:ado l)()VQtl • 
d~nindo:, irmãos, 6 tui,da.mental · 
que nós. os catollcos, nos unamos 
e :wiemos o Santo Padre, vendo 
nele o verdadeiro representante de 
Jesus Cristo ·cã ·na. terra: -no Sumo 
PonUflee . taoamos, ·pois, a miude, 
um a.to de :fé. 

Crer !)O PAPA expret!Sa maia 
do que erer na, Igreja, CatoUca, 
mais que crer na cllvlnda.de de Je
sus Cristo, mais ·do que erer mes
mo na. exustencia. de DEUS, porqu. 
elé: em_ breves e simples formuiàa_ 
abrange tlldo iseo, sem rcstr.lt;;ã.o 
alguma.. 

Ba quem ~e em DEUS, ~ 
ser catolieo, sendo então um J>O· 
b~ "deista ... 

Ha. quem ere em J e&us Cristo, 
sem ser eatolico, sendo então um 
pobre cismaUeo. 

o vefdadelro ea.tolico, erendo no 
PAPA cre em tudo aquilo que co
ll'.lo ea.toUco deve crer; porque o 
PAPA é PAPA porque a IsreJa. é 
divina; e a Ii;reJa é divina., :po~ 
que foi fund&da por Cristo, Filho 
eterno de DEUS divino. 

Crer no PAPA é, pois, crer na 
Igreja., crer em Jesus Cmto, crer 
em DEUS. 

Pio XII é na. hora. l)resente: o 
PAPA de Justiça. e da. Paz ve:-
dadelra,• :J. quem todos devemoa 
ouvir e seguir como o Alter Chris~. 
tua. 

Oremos pelo .nosso PonUtice Pio 
XII. O Senhor lbe conserve a. 
vlda, o ta.ça feliz na terr1?, e não o 
entregue As mãos de seus inimt
gos. 

('Extra.ido do "-Ascensor") 

(Coneluaão da a.• pãs.) sUa ~ e,;te não i,eria, baJ!I fio, 
. . . __ } lho. Jmpat o que faneis, _,.. 

'ftbital':, a primeira, 'ri.site. que -..-v tão boa. mãe neste caío; e ,:_, · 
é este · · · co.JllPl'OO!lde.ee o que tei; Ori:ito, • 

.. A,tún, Jesus·· Cristo ~ muit.o melhor. E as,;un .o PaPII. DO' 
do Prlmeiramente foi a sua casa dia. da, Pascoa.. a P?imetra, ~ • 
ao.ruia e.5tá sua :r.tã.e. o quando faz na. sa.nt.a Ma.ria a. Maior, JDQGiol 
saiu a visita roo seu,s, apa.receu pri- trando $to que foi a. Prtinelra ..,. 
metramente á Madalena... sita de CriBtQ a isúa- S=.tlz5U12à 

outra razão deste silencio indi- Mãe". . . _ ·· · 
cou a Sa.ntissima Virgem â Santa A hora.· ~-~Qao :foi. 8el1l .,. 
Brígida, segundo suas :revelaç(ies a. vida, imediaw.weutet depois de ie• 
humilde à.a mesma Senhora, que sUScltar, e . ba. aut.Qres que, ~ 
por Ilà<la. esteriorlzava os favo. que adiantou o sol a. sair ~·f. dia, , 
res celestiais qlJe recebia.. l'a~. dar eSte consolo a Rainha da. 

Qu~ Pois, dada.a estas expli- crtaçã.o dolorida. e tratem de eon. 
cacões sobre o silencio dos. Evan- cordar assim os evangelbos. q~ 
gelhos. poderá, negar O fato desta Por uma parte nos d~ oomp sai .. 
primeira visita do Senhor á. sua. ram, as . mulhere3 de ·Jerusalt}m, 
Mãe? quallldo am.da. era de noite, e por, 

como bem arguia um antigo outra que ao chegar ao sep\llero,. 
I>oet-a.: com ser tão curta. a d1stancla.. era. 

"C. paiG. nuestro Dios ma.ndó 
boQru al padr~ y la. madre, 
clerlo es que lo cumplfó 
e & su Madre apa,rescló 
Dor obedieneia. dcl Padre,.. 

Confirmam a verdade desta al)a· 
rl~ inumeras abml.s saµtas ás 
quais foi revelado, segundo p~o. 
samente e CQm fundamento se J)Ode 
crer: santa Brígida, Santa Tereza 
de Jt!lruS. santa Mariá Ma.da.lena 
de ~. a Venera.vel Marlna. de 
Ei<coSa.r a Venerave1 Agueda e Ana 
Cata.rina Emmerlcb. 

1 

AS CIRCUNSTANCIAS DESTA 
Al"ARIÇAO 

Quanto· ao tempo, foi, sem duvi
da. a primeira de ooda.s. Como o 
sol <na !rase de Fr. Diego MUl'illo> 
doura primeiro oa montes ma.is 
aJf.oõ, M.a.rla, . o monte mais alto de 
santidade. da Igreja, havia. de rece
ber por primeiro os reapt611dores 
do Divino ReSsuscita.Qo. · "Sl · esti
veà;e um filho de viuva catl.110 em 
Argel (cli3 com sua· graça coc;t~ 
da. Fr- Alonso de cabrera), e ti
vesse sua mãe nova da. que. é m~roo, 
e volvendo o de alem são e ~Ivo 
fosse a visitar a. outrà.s pess<>as ex
tranhas e não fósse primeiro a 
consolar a sua mãe afligida por 

de dia. 
' Sell40, · Pois, tão ~ a apa.ri.çb 
a Nossa &..l1'lor-.i. re,,ulta triõu~• 
tavel a. opinião de Ruperu,, quo 
supõe foi em Nazaret, Já qut1 não 
tev~ temPo para tão pronto regres., 
sar Ta.mPoueo é corrente admitir 
a opinião de alguns a.ut()ies -gre;~ 
(a quem .seguiu Sed.u.Uo e Emtuê• 
rk\h), que supõe to.t a &.ntlasulla, 
".irgem a.o sepulcro com oút.ra.b l\4á• 
rias e ali se lbe a.pa.receu1 o Senllói'. 
~ue ir,a. ao sepulcro, ela qui, 
UaQ vacila.va. :na fó? Jil COlllo ()5 
evangelistas tin.1úlJu de slle®tar so. 
bre sua. pr~ l)Ósto . a eQu,mc.. 
rar ~ que foram? A opinião .có .. 
mum e . tradiciona.I supõe que . a, 
Sa.ntissima. Virgem recebeu a cé• 
restial visita recólhida. em seu àpo~ 
oonto do Cena.culo. · 

; ... .:.~~-~:.~ .. :.;. ..... :.;.. ................... ~ ..... ~~ .................. ~ .......... _ ....... > ................... ' 

~ Representação em Porto Ale~e ...:.. R. Gw Sul ; 

Do modo como se houveram ne:11., 
ta vi.sita. o Jlilho e a Mãe, quem 
llO<leria rctaza-? Els aq'Qi alguns 
trechoa _eóln que a de$creve a Vee 
nera.vel Aguedl!,: "'Enrtou Crist.o 
N0&1Q Senhor ressuscitado e glo• 
rioso ac9mpa.nhiµ4> de tod.()il OI 
Santos e Pa.tria.r~- pps~u..se ~ 
terra. a aempre .bwntt~~ ~lnha e 
aq,orou ao seu Filho San~P. . ·e 
sua Majestade a: leva.ntou é chegou 
perto' de Si... o gtorloso corpo do 
Filho .encerrou cm si mesmo o de 
sua · purlssimll. Mãe, penetra.ndo'-sc 
com ela.· ou penetrando-lhe consigo. 
comi., si . um globo de cristal t1vesseo 
dentro de si a.o sol que oodo o en• 
chesse de resplendores · e fornio,. 
8":al!Se com sUa tuz ouviu uma. 
voz que o dizia: "Amiga, ascende à 
mais alto". E 'em, virtude desta. Vaz 
ficou de todo transformada e vi~ 
a Divindade intuitiva e clat"amen'."' 
te. onde achou o · de$CS.nso e o pre• 
mio (ainda que de ll~e.tn> de 

. todos . os seus trabalhos e d9res ••• 

- , , Acha-se a representação nesta cidade a cargo do Sr. , 

- . -. : ~astünphilo Costa, Rua Gonçalves Ledo n.0 278, Parteíion, : 
: para to~ e reforma de ~in~turas e venda avulsa. : 

~----------------~-----------------~--------------' 

SNR. ASSINANTE 
Ao fazer reclamações, reformas ou m:u· 

dança de endereço, queira enviar.nos o ende-

r~çc> f.!Ompleto , conforme acha-se impresso · na. 

margem do 'seu jor~al, inclusive o A.. seg11ido 

de um numero;- afim de tomarmos ps"ovid;E;it" 

cias urgentes. 

Esteve ai~ h·oras .a · Dlvlna 
Pr:ncesa. !!"ozàndO do ser de DeUs 
com seu Filho Sahtissüno. pãrtlci• 
pando · de sua gloria. como tinha 
M,rticlpado de seu" torment~. , E 
logo desceu desta visão · pel0s mes.. 
mos degraus ciue sub'.U. e 1)01" fitd 
deste favor ficou de novo reel\na4â. 
sobre o bra.ç.o esquerdo da huma• 
rJdàde .sa:ntis~ e regalada · por 
outro inodo' da d\i-$tl'llo de l!<Ua. Dlvtn
dadê. 'l'~ve dulcl~os coloq~oa 
com o mesmo F:lho 11obre os ~tl«
simós misteri05 da Pabtão e de 
sua ~lona:. I:.le1'K>ls soe ~vergiu aos 
8al'J.l;,.r,s Pa tJ·ia1•ca.s e just-o,,; a g-ra,:11-
dc Senhora. que ali· estavam. e a 
todos juntos e ~ cad,i. um Por ~ 
ordem reconheceu. ·com seus ~s. 
sã.o Joa!lu'm e Santa. A.na. eom ~u __ 

Indica.dor:: :Pt'ô'iission a 1 
~o JC'ISé ,. eol\l e Batista teve_ 
si'fl01.\1M go,-..o'' · . , .-· · ,_ 

Não s6- a, v'eneravel A~~s, Lh~ 
não taptb~. ~nµit,os e,~v~ t~lo,. 
-gos <So1tr'ez. por.. e;olit.UP19J .. J'eu.s,:t-va. 
(IUS' a;, V4'f:~.,I -~ll}}$6,~~-~
Ve?l ~m sua. i\ãa. .ttu- ?l: ":',"ltllf; · 
!;E!l'lcl:i tntuitl\•a.mente;··e···· J)O.~, 
ocasiões· teve, ma.is t>uor.t.unas · ,.QU! 
f'Sta Tlara conceclér.lhe tã.Q. Rf8J'\ 
ele favor. AS!lim n, .crê .. · tam~ffl 
81!.nto Tomas de. ViJJ,anova.~ --··da; 

ADvo··c··Aoo·s··· ,· .. ·/M.t.DIC·OS. Dr. Celedhto Bo~rr~ul 
Res.:' Lgo. S, iaofo, 8 - Tel.: 

Dr. Vicente MeJillo 
Praça da Sé, i3 ""!"' ,Z.0 andar 

Sala 215. • 

Dr. Plinio Corrêa 
de Oliveira 

RtU. Qr,iviUno ~ 118, 3.,o 

andar .,. s.• m - ~: ~· 

Dr. Francisco P. · Reimão 
, Hellmeister · 

· Rua S. Bento, 224 - 1.0 andar - . 
Sala 8 - Tel.: 2-15'3 - S. Paulo 

Dr. Vicente de ·Palilo 
MeliDo 

CLINICA GERAL 
Con$ul~o: _Rua AtU'elian4!!. 
· · Co.Qflilbo · n.0 · tet · 

l>aic: U ás lT _horas 

Andrade 
DOENÇAS· ·DE .SENHORAS -

PARTOS....: OPERAÇOES 
Da Benef. Portuguesa, da Mater

nidade de S. Paulo 
Cons.: B. Sen. Feijó n.0 205 -

Dr. Carlos Morais TeI.: :-:nu - Das 1' ás 18 hs. 
Sabado: Das 1~ ás U bons. 

de Andrade l &s.:·R •. ltafaeJ de &anos. m .... 
., . . . . ~-eL: 7-n&3 

Rua Benjamim <;onstant, 23 . .._ 
4.º and. - Si 18 - Tel.: 3•l&a 

ENGENHEIROS fRACOS • 
AMIMICOI 

)OMEM_·_ 

Ili trusatdl t 
''Sl~M.~_ 1 

. <hult_Tw.e ... 
r.·· 

Z~Z6Z2. - Cons.: Ru·a '7 de Abril 

n.0 w - nas 2 ás 5 horas 

Dr. . Reynal~o . Neves 
de· · Figueiredo 

DO HOSPITAL· DA-S CLINICAS 
ç SANATO&IO STA. CATAJUNA 
CIRURGIA DAS VIAS BJLJAR.Es 
Oons.: B. Marconi, M - 3.º · aacL 
• TeL: 4•8717 - Das 14 ás 16 hs 
ltesid.: Av. Pacaembú, 1.044 ... 

TeL: 5-2625 ' 

HOMEOPATIA 
Dr. Artur Rezende Filho. 

Médico homeopata:: da e:. A. r. 
da Sf:l?Ocabana. J>IJ'et.o? c;llnico 
do Atnbulatorio . Bomeopati~ do 
~o - eon..: R. 8Q. Feijó, 
205 - Tel.: 1-0~9 .. Bel.: 8--M'fl 
- ~ b.OM, dai 3 M·S f!ê,,, 

ru ,e..'o fíelefotte: 2~-

o tnduvldavel é aua o p~:, ; 

1 

Rainha ·a-()11 An.10!! nesta ~ e,!: 
via con-es1)onder a suas dor$S u.w 
r,a,Iva.rio, e si as dONS fora.,n ta.ti,. 
cue · (no sentir de São Bernardino) 

1· dlvidld06. en\ré todas :U ~~ 
morreriam todas df1, 'Pe~. ... trl• 
\"IÍ'l;m ~bem os go~ qu~ "'5 

buidoa ·entre os mortais ~ 
todôS d'e a.legn:i. • 

um W 'PltOPAOAR 40 

"=L E G 1 O N A R 1 O " 
E' DEVER DB TODOS 
OS CATOLICOS 

CON Gft[G ADOS 
CAPA.S E GUARDA• 
COUVAS EM VABIOS 

PÀGAMENTOS 

P·I v·. · 'r ano ... 1m.a 
em prestações suaffS 
. DE . .... . 

V mce, Marquea &· Çia. 
Rwl.4befo8aüfõ.ffl
. f.o Gdu -·~ ..... 
T,mt;.; a.69@ - 8. P~utO 



Comemorações do bi-ce ntenário --da 
canonização de São Camilo de Lellis 

Piu-a comemorar a passagem do 
M.:Ceritenanô da canonização de 
São ·CaJni.lo de Lellis, os Pa,d.re{, 
Camiliazios desta Capital ocganiza
ram o seguinte programa de festivi 
<lades, a se realizar no Santua
tuario de Nossa Senhora do Rosa
rio de Vila Potnpéia : 

• ().Qtem 29 de JUNHO: Festa de 
s. Pedro e $. Paulo; A's 8 horas 
houv-e "Ordenação Sacerdotal" ele 
4 Di.aconos Camilia,nos, por S. 
Excia. Revnia, Dom José Carlos 
.Aguirre, DD. Bispo de Sorocaba, 

A's 16 horas - realizou-se a "l
,:aauguração · do Novo Orgão d_o 
Santuarlo de Vila Pompeia, segui
da ck benção i:itual pelo Exmo. Sr. 
BispO ~ Sorocaba. e de: di~curs_o 
pelo Sr, Remoo, _Çq:J. Antomo ?;
qt:eira, DD. Presidente da _Con:us
são Arquidiocesana ~ Musica Sa
cra. 

Ao instrumento o celebrado Or
ganista da Catedral,_ Mo. Angelo 
Ounin executou var10s numeros. 

Hoje, 30 de Junho: Domi-:1g0; 
A's 9 horas: 

•Primeira Missa dOs Neo-Sacerdo
tes Camilian~" 2o Evangelh0 : d)5 

clU'so pe!Q Re\'mo. Pe. Arlindo V1e 
ra- O Coro Camiliano executará os 
numeros de canto: 1) Veni, Creator 
Spiritus. para 3. v. m. e orgão, d~ 
Perosi; 2) Intr<>ibo a1 altare Dei, 

, pan 2 v. de membos, e órgão, de 
Tosi; 3) "Vidi ~peciosam", PI_ co
ro de 3 v. m. e órgão de- Cerv1; 4) 
"Credidi," salmo para côro de 4 v_. 
m, e orgão de Perosi; 5) "J ~ra v_1t 
Do.mhus" para 2 vm. e orgao ctc 
Pe. Lourenço Camiliano. 

1-º JULHO: 2.ª Feira; "Dia da 
Juventude_ Fem.~a"; ri'.has de 

Maria Ação Católu:a, Coleg1os, etc; 
2 deJ~o; 3,"' Feira "Dia da Carída 
de~; Conferencia Vi~e:iti:na,_ Dam~s 
de Carida,.\e. Arqmconfrana N -
Sénhan. da $at.19e, Centro <le Co->
tura "S. Camilo", etc. 

3 di; ]IJ.lho: 4-ª Feira; Dia Crian
ça": ·Grande Concentração de cr;'.":i 
ças no Santuario de Vila Pompe~a, 
ás 15 horas;. Será dada a Bençao 
com a preciosa Relíquia do Coração 
e.e s. Camilo. Grupos esc_olares 
circunvisinhos estão particular
mente co.:ivi~dos. 

4 de Juiho: S." f,i.eira; "Dia das 
Vocações Sacerdotais e dJ Juven
tudes Masculina": Congregados Ma 
rianos, CiTCulo Operari05e Ação 

1 
Catolica, etc. 1 

5 de Julho: (i.ª Feira "Dia tlo_ \, 
Enfermeir0 e do Apostolado da 
Oração: Associados do Apo.;tolado 
da· Oração. Zeladores e Zeladoras 
-carisJimos Enfenneiros, vinde ce· 
lebrar o Sa-:ito da Caridade, o Apos· 

· wk uicai,.savel do amor ao proximo. 
6 ~- Julho Sa~ado; A's 19.30 ho

ru; f·r:~t.iras V,·;;-.!as so., ,, ; e 

NOVENAS, 

7 ô.e Jwbo: D9IDingO ' 
A's 9 horas; Missa Solene c0m 
·º.Aui.$tcm1:ia · Pontificial" d.e s. E· 

min-e:icia D. Carlos Carmelo de 
Va.s,conceloS Mota, DD. Cardeal• 
Arcebispo de s. Paulo. 

O Côro Camiliano executará. as 
l"artes Proprias da Missa de S. · 
Camilio e,u1 gregorianDI e a Missa 

u BENE.DICAM.US DOMINOS", 
para côro de 4 v. m: e orgão de 
Perosi. 

Durante o dia: Benção c<>m -a 
preciosa Rcliquia do Coração de s. 
Camilo. 

A's 19,30 hs: Vesperas Solenes.
Panegiric:> de São Camilo e Benção 
do SSmo. Sacrame:ito. 

Os horrores de 
Ra vens b r ü e k.á. 
(Conclusão da ultima pagina) 
to flagrante das condiçJies Jgna
beis em 4Ue obrigava :t viver as 
mulh<?res .•• 

As doentes tornando-se cada vez 
mais numerosas, va.rl0s blocos ti, 
nha.m s'.do mudados em J.abaretos. 
OS medicament,'3 l)ra.ticamente não ·· 
e~fstiam e varias enfermeiras· me 
c(\·tifiearam que, em muitos casos, 
a 1',l0rte t1nha s:do apressada por 
injecções. Em Ra.vensbrilck, .iu
rante o Inverno 44-45. a. morta.l!ita.
cle foi assustadora! O tifo, a de. 
~interia, a. eséarlat.na dlzunavam. , 
em grar,de escala, No bloco ~. por 
exemplo, mais de 250 m\llhe.rei; 
morreram em dezembro. De ~ 
a sinistra char-rete passava pelos 
bloCOs e "Revier" e cà.rregava os. 
oodaveres. Estes, completament.e . 
nús. eram empilha.dos uns sobre os . 
outros é conduzidos ao necroteri9 
á espera. de tra.nsfe~ncia 1,)ara o. 
fogo cremat.orio. 

VIVA NO FUTURO 
OS ENCANTOS DO 

PRESENTE 

LER E PROPAGAR. O 

" L E G I O N A R l O •... 

E' DEVER DB TODOS· 
OS CATOLICOS 

-----------------------------
DPIIEISI VIAOlô, 810 PAULO Ili 

AVENIDA IPIJtANQ/',_ 11,20 - TELEFONE 4-4MI 
s.,,l,jo rápido ele pwapiroa em confortá~ 
. . . Lir.aoaainea de laxo 

PMTJDAS ,l>I! SÃO PAULO E ~ 
..--·10.00-13,30-J!JJIP. -~ 

PR.EÇOIJ 
Me PAULO A !TU ........... , ,. 
$AO PAULO A CABREUVA .., • • • 
IAO PAULO A PlRAPORA • :.. ,. .. 

Auto-Viação Bragança-São Paulo 
para a.s suas viagens de Bragança à Capital e vice-versa, slr-. 

· vain·se dos contortaveis onilntt da EMPRESA AUTO-
VIAQAO BRAGANÇA - o percurso é feit.o em três horas 

P4aTD)AS DE BRAGANÇA: PARTID~ DE sAO PAULO 
Dlas uteJs:. 7,00 e 1&,D; do- Dias utels: 6,45 e 15,45: do-
aaÍJ:lgos e feriados: '1.45 e 18. - mi.ngos e feriados 6,45 e 14.lf> 
. ; Ponto em 8raPn9a: Ponto em ~ Paulo :: 
PRAÇA .. RAUi. LBMB N.0 10. BAR ESTRELA - Rua Maú, · 

.: .. _ ... ,· .. 'l'BLBFONr 18'-·:c ~ n.'-': 630. ~ TEl..EJ'QNB_ ~ - -

l-------------------------

EXPEDIENTE DA CURlA 
METROPOIJTAN.à. 

DIA Z1 DE JUNHO 

:Mo.ns. Manuel Meirelies· ·Freu-e,·s 
Vigariu Ger-al, despachou o iwtgu~ 
k: . 
VlGARIO, da paroquia de Jaçanã 
em. favor do revmo. Ludovico Za
rol. 

VIGARIO COOPERADOR, da 
patoquia de Vila Maria, em favor 
do revmo, Fidelis Fomelin-

FABRIQUE!RO, da paroquia de 
Jaçanã, em favor do revm,o. Pe, 
Ludovico Zarol; da paroquia de s. 
José do Bekm, em favor do rcvm, 
Cônego dr. Antonio de Castro 
11eyer. · 

PLENO USO DE ORD.EI.S, por 
um ano em favor do revmo. Pe. 
Fre,i Lourenço Alibert. por yi.Iú,,e; 
d.i.:i.s, !!l1l fa.vor do revmo.s. Pa~es 
Antonio ~is~ra, Fr.utci.sc<> Li.ti.o de 
Almeida, Francisco Jtibcito e Aloi· 
sio Kilgus. 

TRINA9AO, em favor dOs RR, 
PP •. Antonio Ráo Ludovico Zarol-

BINAÇAO em favor dos RR. PP 
Ludovico Zarol, Fidelis Fomeli.., 
Lourenço M. Liebana e Aga!)it0 
~regOrio Alonso. 

AUSENTAR-SE da· Arquidio· 
cese - po,r vinte dias, em favor do 
revmo. Pe. José Maria Ramos; pOr 
15 dias, em favor dos RR,pp; 
Moisés Miranda; IDEM, por vinte 
ciias, em favor do revmo. Pe: Lau· 
rentino Gutierres 

ROMARIA, á .Apareçida Ido 
Norte, em, favor d.i paroquia de S. 
José do Ipiranga. 

QUERMESSE, em favcx favor 
das paroquias de Saêitana de 'Par
naiba, Itaquera e Carmo-Snto An
dré. 

BENÇAO DE IMAGEM. cm 
favor ela paroquia de Bela Vista_, . 

RITUS PARVULORUM em fá:., 
"ºr da paroquia de Ponte Pequena; 

DIA ZS DE JUNHO -· 
Mons. Manu~ Meireles Freire, 

V gario yeral, despachOu o' Soegu.Ul· 
-te: 

VIGARIO COOPERADOR - da 
paroquia de N. Senhora da Saude, 
em· favor dos R.R PP. frei. J ulio 
Sa..z. frei Amando Mácua e · frei 
Serafim Baigon-i. 

·PLENO USO DE ORDENS -
por um ano ~ em fa vOr dos RR, 
PP. Marcel Marie Desmarais, 
Gustavo René Pichér, Etienné· Ma
rie Laporte e frei José Garro. , 

FABRIQUEIRO - da paroquia 
de Santa Generosa em favor do 
revmo. Conego Pedro Gome,; da 
paroquia de Higienopo!is em favor 
do revmo. Pe. frei Pio d-e s. Te· 
resa. 

TRINAÇA() - em favor dos RR 
PP• Conego Pedro Gomes, Celésti 
oo Dordis, Pedro Paulo Koop, Gui- · 
do Dei Toro e JOsé Thurler. 

B!NAÇAO em faVQl' dos RR. PP 
Francisco Antonio e Adriano Van : 
Hiksel. · · 

ERF:CÇAO CANONICA da Ir
mandade. do· Ssmo. Sacramento em 

. íavºI'. ~ .J;>;1roquia da Penha • · · .. 
CAPEtAO, da Coinupidade da 

Co:ig,-. de NS do Bom Pastor de . 
Angers. com resid. á rua Carándi
ru' .6.%. .em favor ~o revmoj Pe._ 
Van'T westeinde. . . ~-- -.. 

EXAME CANONICO. em' favor 
das seguintes comunidades: Moste1 
ro Càrinelitas de Mogi das ,~s. 
hmãs de NS do Calvado (Bosque) 
. TEStEMtJNHAL p~a ingres· 

sar :no N<>viciàdo dos RR,PP~ Es-
tigmaticos, em Ril,leirão Preto, em 
favor do sr. Maouel Arcando dos 
Santos •. 

AUSENTAR-SE - da ArquwQ 
Clfse - pOr um ano -em favor do 
tevmo Pe. Joaquim -Antonoi Neto; 
POl' qumze dias, em íav<>f 'do rcv-
mo eonego Pedro_ ~i:s, ...... _ .. .. 

BENÇAO DE IMAGEM, em fa 
Tor da paroquia de lbirapuera.. 

RITUS PARVULORUM, em. ra 
vor da paroquia de N. Senhora-Au 
xiliadora, 

QDERMESSE, em favor da pa-1 
roquia <le N. Se:ihora das Dores
Jpiranga. 

· TRANSMITIR PLENO USO 
DE ORDENS, por oito dias, em· 
favor do revnio. D. Afonso Henit: 
S. O. Cist., Abade· de 1binnque. 

CAPELA, por uma ano. em favôr 
da capela de São João Taboão, na 
paroquia de São Roque, 

CONFESSOR EXTRAORDINA 
RIO, das Religiosas Provide:itinas 
da Escola Pe. Meye, em -favor dQ 
revmo, Pe. Vitorino Ganda:ta Men 
de~. . , . 

CONFESSOR ORDINARIO. •fa~ 
Religiosas do Instituto 13. V. M · 
(Damas Tnglezas), -eín fa~. -.. <1 . 

_ revmo~ Pe. Masimiliaaio ~ ti· ~ -

·Madre CabrinL.. primeira 
Santa «norte--ame.ricana» 7 

. ," . ~ .. :/·. : .. 

A· respeito de uma corres!Íonden
cia. dâ Agencia s. I. H,; ãeen;a 
da· conviçção dil Beata Mad.re Ca
ln'ini, recebemQi do ReYlllO. Pe · 
Ange]o &afati o seg,.tinte·· .a.i-tigo: 

Uma cOffespoil.de::icia. de uma 
agencia de Washingtoo., reprodu· 
zida em varios joi':lais, e pu!;.licada 
tambem no nosso prezado "Legio
narÍQ" d.e 26 do mes. passado, me . 
trouxe esta noticia, para mim sin
gular: 

.. A madre 1'randscà Xaviei- Cà
brini (que será cànonizada, ~ que 
parece i.o d.ia 16 de j1,1.llio proxlmQ 
ser.í. a pri.inei.r.a. $~:lia norte-ameL 
rica.na ••• ,., 

Confesso que até agor'o eu ig:to 
rava uma noticia semelhante •• • ! 

Li portanto com atenção o arti
go do "Legionario" e não· achei 
nem uma explicação, nem uma 
pro·va 'que me esclarecesse a afir
mação· acima. 

Os positivos dados bi<:>grafico.s da 
nova sant;l, q\le o articulisia a.o 
"Legionario" publicoU (e ~~~ eu j~ 1 
conhecia cOmplicam illai$ ainda o 
curio.$() problema, já que se a _ma· . · 
dre Cabrini (como diz o· cro.:usta) 
nasceu como é de foto em Sa,,t' 
Angelo Lodigiano, na diocese de Lo 
di (lta!ia) a IS de julho de 1850; 
se o pai dela chamàv.a-se Ag<>sti~ 
nho e era eonsiderado "um cris~ 
tiano:ie". naquela cidade: se a san
ta· conpletou seus estudos em. Lodi ; 
se íoi por algum tempo professora: 
na aldeia de Vidardo: se fundóu em 
st>guida seu Instituto em Codógno, 
na mesma -die>ce,e de :Lodi.,. como· 
é que $e pod~a aflÍnMl' que: ela, (:a

r.ionizada,.· ser4 ... a . prilne.ira_ :,..santa. 
norte-ameriçati,a? · 

Alem disso, a finalidade parti-
cular do Instituto- fundado péla 

· beata foi a de 't~ cuidado es~ 
piritual · e, possive;~te· · tambein 
màteriàl dos itn' tes --italianos 

nas· Americu :· e é por-· issb que ela 
foi chamada "a mãe dos imigraátes 
italianos" ; e agora: "a sa.n-t.a dos 
imigrantes.,. 

No dia 2. de dezembro de 1917, 
aos 67 anos de idade, á madre Ca· 
brini cheia de merecimentos pelo~ 

, heroismôS · de ·sua caridade e do 
~ zelo em prol ele seus 
I*ficios imigrantes, voou aO 
céu :na cidade de . Chicago, onde se 
e,contrava, já que a causa da pri
meira guerra européia, não podia 
voltar para Romà, A vida da beata 
nos Conta inutneros e convincéntes 
t:t,isodios do seu ap0stolado, e ~
peciàlmente a . alegria . ·a comoçilo 
que je apoderava dos- .. ·miigrantes 
ita!ia,~s quando, longe da 9Ua- terl°'.I 
tinham a sorte de se ecicont,ar 
110 novo· mundQ CQhl· a -:revda. Ma
dre Í\t~idad<>ra ·oa· ~ ai~ de 
suas filhas... · 

Ouviu falar na lÍDgua. ~opria da 
patri.a, rezar aquelas fomiulas d.e 
orações que titibaÍJl aprendido des· 
·de· criança e esqueçido ·pelo afàs
tamedto da Igreja... fazia ~ar 
de -co-:isol_aç;o -aqffla$-. almas e a
queles coraç&es afastados . d.e Deus, 

· --'Um exemplo: -~Cr.ittã e italiana 
<diz a pag, 167 a edição brasileira 
da vida da madre Cabrini). semiu 

uma ~ fremitos de ·hClllTOr ao ou· 
Vit (i)S poi'ménQCes ~ !i.ncliapm de . 
onze de seus compatriotas ea Non 
O,leans". O santo ·Arcebiis,o Mgr .. 
Jansse-:is "acolheu •êOld .tüsiàsmo 
a nos,a madre para· que awáliasse 
0$ italianos no al,lando:lo tm que se 
achanm por falta de padre9 d.e s\la 
nacionalidade."... . 

O lnstituto f11odado ~ madre 
Cabrlni· praticamente não . é • outra 
Cliatta coi$a que uma fui>.daçlo _. ... 

leiga ao be.tiemerito wtituto · · doá' 
Mwio.narios de São Carlos ·ÍlUt· 
dado dot Mg. Scalabrini dd- blspJ 
fie Piaceaza. 

Todos os dois huµtutos f~ 
fundádos para 98 c:o:isagrar. e.-, 
~ialmeate e primeiramente ao 
c1postolado rdigioso DO meio dos. 
imigrantes italianos e isto tanto noo 
Estados Uiudoe da Amcrica. d,Q-. 
Norte. como em todas. as ouu~ 
oações do novo mundo. 

PQttanto · nwhuma $!U2la. ~._ 
t,10fa.t wtras ~s. f4i w:ail.. 
ba.Uw que mad.te. ~ po.r:qu(;: 
.ilem de te,,- ·::i.ascido ter sido edu.~ 
cada, ter vivido à maic)r parte de 
.sua vida e ter fun<lado ó seu Ins
:tituto na 11:ailia, limitoú·sc essea.
ciilm=te a sua mi.ssio particular-: 
'mente aos italianos, .ta.tito que te-· 
rià podido repetir• 'ilquilo- que ~ 
divioo Mestre dizia de ã: "'Eu Dão 
íui e:iviado. senio para· 'às -ô~ 
lhas qae ie perd~ eàâ Jlllimà~ _çaa.,. .• " (M:a1h_. XV, ~ . ~. 
, ·,De.pois de tudo ist4) nio óe'com• 
:preendé, Pelo meJJDS do pouto de 
:;vi~á ~istorieo, c<mo · é que a Bea--. 
'ta Cabrioi passou. ag~a a ser "a 
jprlineira . santa ciorte-àm.erica.n.a" 
, 'E' ver-d~. · como disse aci.mll. 
1:que a causa da guerra européia ela 

'1 Di"órrcu 'em Oiicago; mas vir® 
)~-amerk.ana por -is$0? · 
i, &tão os bispos e padre$"~· 
/nH"rlOS• COilllO eJá. que mon-eµi DO 
'.campo das missões, oU. em suai 
'vi.ageD:o apostolicas, dé-,un por i.s141 .. 
: ~ con.s.iâerados ch.iiieses w &ir~ .. 
canos? 

,. F~ motivo do mbl.sterio saçer· · 
dota! eu fui a S; An~o Lodigian0 
c!daffe natal da santà (e· não su· 
büí'~:io de Lodi) · foi a Vilàrdo Qb® 

'eJab!eciQnOU; a U>di e Codogno-~~-, 
_ela findou o seu Instituto!--. é: 
nuilCQ swbe que a boa madre t.i· 
vesU :renegado a sua terra. PG1o · 
contni.rto seintt sempre nesse.<. lU31\-, ' 
J>U; Ti'ra a sua memoria, d.ela ~ a 
sua·,··~ presença - sendo queri<h 
pelos seus co:iterraneos. . 

,Talw,z por motivo da exktenchl · 
legal de seus colégios íemirµrios, _ a, 
:eeai. se tl.'"18:se naturallzada nort:e
amerlcaina. - nfio sei com eerter.a 
- ·. mas tambein assim ela nSo po.;. 
detia_ esqui:cer .>> seus, nexu rene- i 

gar a si me.~ma. . . 
Se é verdade que cur· se ti vess.: 

naturalizâda norto-am~ica~a. se 
afirme isso, é justo, se diga tam~. 
~ qµe . morreu . em Chicã:i. 
go. . . E' tirp. rato. }ijstÍ>rico ÇQJnO. 
oa outros mas :nâô· ~ - jt qtl$ 
isto seria .'ún:ia . coisa . por de-· 
mais anti•his(orica) que ela ser'~ 
a prline1ra snt.a norte.americana..,· 

Os uortê•atneticanos, não tend• · 
santos propríos, vão se apropria-:td(I 
d.09 . llatl\oa c1<le OQt.ros l)afaes... . 

&• nrdade que ()S S.lintos perten· 
ctm á toda Igreja, maa eles ( como au,, o ~roprió Nouo Seahot Jesvs. 
Ctúto), ti.eram e atldanm · cun 
pmileçúo - "ci-vilitatu.. . $~~ 1 . 
tt-. IL 3) tst.o .. ,6 o,a. ~--~: 
~ ····<.._. .. :;:_~_i: ,'.:\:;::·;.~.~- . : ""(,~:: 

SOFREIS DE .ASMA? 
A asma, ·causadora das .periurbações cJas ~ respirato-

rias com suas· sulooantes depresdes, OCMio1:1a aflitiva seosa-
ção de falta de ar, que ~to deprime e -,draqueee o orca-
11lsmo e ê atrlbiilda eomo .wua D)oclalidade SUWtica ataca 
geralmente todos os or,aos do eorpo hn.mano, sem dlstlilção 
alp,Jpa, e isto é fato eonstatàclo por ',:ràJlde numero de 
médle?41S 

Aulliar o. trata~ento da S1fllis, é o c1ep~or iacll• 
·cado para COJl;lbatel' efiêauneilte tais, ~ole.üas. A alta pns
. são ·'1ttel'W, ~,toseJerosi; dotes angi,Qosas · no peito . e ma 

· ·.costas, falta '1e• ar, 'são :1.1111,elaclos co• "GA.LBNo<lAL". 11sai-o 
• f"l'eis- a: pron .._ -elo seu taJM. (N. 111 BO) - · 

"-•#•rt•'.- :!, :· · .•. : . :. ·---~·- ._._,,. 
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ANO XIX 1 São Paulo, 30 de 1unho de 1946 

MEMC-7:UAL SOBRE OS SANTOS LUGARES 

A questão 
Alem dos três Santuarios que são 

o objeto da verdade'.r<1 ÍtUestão dos 
santos Lugares, há um. outro, que 
não pertence áquela categoria, mas 
que todavia faz part.e das reivin
dica,:õe-s cato!icas na Palestina: o 
s. éenacmlo. Esse não é contestad0 
p01 n°nhuma Igreja dis5idcnte, 
mas foi simpl<-~mente ocupa<lo pe
los muçulmanos. 

do Santo 
to pa.ra dar um "ira.d.é'' que tira. 
va ao edifício o carat.er de mesqui
ta e o cedia ao rei da Italia 105). 

A potencia mandataria da Pa
lestina, porem, avisada das nego. 
ciacões que enavam concluir-se, 
opôs dificuldades de ordem geral 
106). e quis incluir tambem este 
santuario na ·questão dos outros 
S:mtos Lngares, E como a, Comis
são para a solução dá. questão dos 
santos Lugares nunca chegou a ser 
constituída. como já ficóu di':.o, 
tambem a questão do Cenaculo fi. 
cou sem solução. 

1 NUM. '125 

Cenáculo 
99) Bald1 D., Enchiridion S. 

Loo • .Jerusalem, 1937, P. 611-12. 
100) Golubovich, ll Santo eena

COIO, firenz.e, 1938. p. 16. 
101) Golubovich, Biblioteca di 

T. S., t. IV, p. L78. 
102) Golubovich, I Frati Minori, 

p. 52. 
103) n Qenacolo, 

me, 1921, p. 7. 
104) Golubovich, n s. Cenaco

lo, p. 23; Vernieiro, cr0nache di 
T, S. ed. Golubovich, Bibl. serie 
II. vol VI p. 134 e nota I, p. 157 
seg. 

105) L'ultima fase, 

sua. sltur.ação juridica não deve 
ser confundida - como aliás tem 
acontecido - com o estado dOs 
outros Santuarios. As reivmdica
cões sobre o Cenacu1o têm sua ra. 
zão propria, sobre .beseg jurídicos 
bem diferentes daquelas sobre as 
quais se baseiam a.s re:vindicaçxes 
dos Santos Lugares, nas discussões 
,:om os dissidentes. 

98) Mat. XXVI, Marc. XIV, etc.. p. 
Giannini, 
332. 
Gia.nnini, L'ultima fase, p. ; Luc. XXII. João. XXI, 19, ~e. 106) 

1 XXIV, 49; ot. e II. 313.4. 

O Santuario do Cenáculo é a 
anais antiga Igreja cristã, consa
grada ao culto pelo proprio salva
dor. No cenáculo Je,.u~ inst!tuiu o 
Sacramento da Eucar:Stia e esta
beleceu o seu sacerdote; no Cena
culo Ele apareceu, depois da res
surre~ção, a0g Apostolos e deu-lhos 
as ultimas instruções; no cenáculo 
tlnalmente, o Espirito Santo, no dia 
de PePntecostes, desceu sob1·0 os 
discipulos, e a,li se reunia a pri
meira comunidade cristã. de Jent
Balem (98). 

Os ~orrores ~e Ravens~rüct e Maut~ausen 

Um lug'il-l' assim sagraào e au
gusto Joi desde os primeiros tem
PoS, Ct'!'C3,do de grande veneração 
e considerado logo como a "mater 
monium e.cclegiarum" (mãe de t,o. 
das as igrejas. 99) do CXistian!smo. 
Sobre a primitiva Igreja dos tem. 
P<>s dos apostolos surgiu, no IV sé
culo, uma soberba Basilica, se::ne. 
lhante âs constantinianas do S. &:
pulcro e de Belem. Com as inva
sões dos persas , e dos árabe!! e_o 
século VII ela tambem foi devasw... 
da tanto que na. época da ch.>gada õo's cruzados _dela _:só existiam rui
'nas 100). 

A veneranda Basilica ressur
giu pouco depois, bela e majestosa. 
como antes, p0r obra dos mesmos 
e.-..izados. Mas, depois ela recon. 

-quista de Jerusalem por Saladim. 
em 1187, ela andou definhando até 
sua completa demoliç-ão, que se 
completou em 1219, por ordem do 
sultão Melek;-el-Moaddam. 

O Santua.rlo readquiriu seu es. 
plendor nos primeiros anos . do se
culo XIV, quamfo os Francisca
nos, depois do periodo das cruza. 

>'las se estabeleeceram defifnlt1vamen. 
,e ao lado dela e a abriram de no
.,o ao culto. Nesse mesmo tempo os 
.~eis de Napoles, Roberto e sancha, 
,::om grandes dificuldades e ingen. 
l.;es despesas, estipularam um pac
to pérJ)êtuo com o sultão do Egit-), 
tio qual cbtivcra..~ a proprieda.<:h""! do 
·Cenaeulo, qtte con..~ aos Fr;1-
llies Menores 101) • 

O Papa Clemente VI, em nome 
de toda catolicidade, por duas bu. 
las de 21 de novembro de 1342, ·con
firmou as disposiç es dos reis de 
Napoles 102) . De tudo isso pois re
sulta .que os catolicos possuem so. 
bre o cenaculo. - o que não acon
tece com Os outros Santuarios --' 
\lin direito especial de aqu!sição, 
proveniente de uma verdadeira e 
legal cessão da pa.rte do governo 
muçulmano. 

pelos anos de 1167 e6Palhou-se o 
boato que no sub.solo do CeD,aCU· 
!lo existia a sepultura do rei Davi, 
que é venerado tambem pelos mu
çulmanos 103) • Em 1452 a lell?ª 
adquiriu tanto credito que. o sultão 
So~'mão tomou aos FrancIScaD,PS a 
cha;mada capela de Davi, que se 
Mha debaixo do Santuario. E final
mente, depois de um seculo de ex. 
torsões e de violações. em 1551 os 
Franciscanos foram expulsos de 
todo o Santuario e do convento 
centigUo e o cenáculo foi conver~ 
tido em mesquita 104) . 

As nações européias. especial-
:ir.ente a republica de Veneza E: o 
rei Francisco X da França, amigo 
de Solidão, protestaram contra nma 
usurpação assim injusta, mas t1;1- , 
do foi em vão. Só depois de ~Ul- · 
tos anos os eatolicos consegwram 
obter o ingresso, pagando uma ta
xa especial. , sem contudo pode. 
rem fazer mais nenhum rito sa
p-adõ ou ato de culto. 

<CONTINUAÇA.0) 
Eramo.s milhares e milhares de 

mUlheres, e precisa.vamos esper;u
que a chamada do cainPo termina.ses 
para voltarmos ao bloco- Quantas 
~~eres cairom. vencida.s pelo 
fno, pela fome, pela fadiga e pela, 
doença!· E como fazia mal ver es. 
sas pobres criaturas velba.s w 
doentes, obrigadas a i>assar per es
sa prova todos os dias. Depois era. 
a. chamada para · trabalho. Desfi~ 
le de todoo os bIOCQs na "l.agers
tras&e ", ainda uma hora ou mais.· 
OS s. S. tQmavam mais ou menos 
ao acaso certo numero de mUlhe. 
res para <>s trabalhos fora ou no 
camPo. Esses trabalhos consistiam, 
6:,tre outros, em descarregar va
goes ._que. chegavam ·t.odos os dias 
da Pol'oma ou Checoslovaquia e re
pletos do prodlto de · suas pilha
ge?s· .Eram produtos de casas m. 
teiramente ISQ(Jueaicas. maga.sino 
compfotamente esvaziado; 1,>uças., 
porcelanas. pratiarias. critais, te
cidos, baterias de cozinha, sapatos 
roupas e f.odos os generos. apare
lhos elet.rlcos, etc., etc .• Centenas 
de cobertores e colthoados se 
amontoavam e apodreciam na hu
midade. sob a neve, enquanto no 
campo se morria de frio e º". pro. 
prios doentes deitavam em pa.ll",as 
ignobeis. Todo esse botim <!evia 
ser desembarcado e arrumado em 
inumeros hangars construidos pa
ra esse efeitn. Esse trabalho era. 
r,articulannente penoso no inverno. 
r.a epoca ãos grandes frios, porque 
eram doze .hoI"M fora, mal vE>sti
cias, sem poder se mover suficiep
temente a não ser para. se esqu,m.. 
tar. Ao meio dia, uma tijela. _de so
Pa tomada ao ar livre. ct>ei;;a.va-nos 
fyequentemente já fria, as russas 
e p0lonesag sendo servidas em pri~ 
meiro lugar. Quantas vc~~ I ã.o 
voltamos com as mãos e os PéS 
quase gelados. Isso acontec<ht com 
muitas judias, porque a maior par. 
te celas não tinnam meias nem 
:;apatos Ant.es de voltar ao bloco, 
tmhamos de n0s submekr a duas 
revistas o que nos obrigav3, ainda. a 
longas esperos nc frio. No entan
to apczar dessas revistas. quantos 
tesouros entraram no campo! Com 
um poucp de sorte, chegava-se a 
"organizar" uma multidão de coi• 
sas uteis ou ... inutels• Tudo r.on. 
sistia em não se· deixar d·escobrir. 
porque um objeto "roubado" paga
:va-se por uns tapas bem aplica..:ios, 
pontapés, bofetões, e os S. S. 
cumpriam essas pequenas formali• 
dades com o maior prazer! Mas, o 
baJho e a necessidade tornam en
genhosos, e quantas. vezes Os enga
namos! 

Outras trabalhavam €fil peJ.r<"1-
ras de arenito, desearrega.vam car• 
vão, cortavam madeira na floresta, 
se ocupavam das cozinhas, da cos.. 
tura ou dos "Revier" (blocos Ca
zaxetos) . Devo confessar que o blo
co dos N N. nunca se salientou 
pelo seu zelo, e, certa manhã, pro
curavamos todos os meios de •:sca. 
par á chamada do trabalho. Não 
era facil! Quantas e.'110':)óes e an
gustias! Mas que alégria quando, 
por um dia, se tinha e;;.capaào aos 
"Lager POlizei"! 

veres; morriam algumas vezes trin
t.a numa noite. Todas essas judias 
partiram em transportes pouco a. 
pouco. Para. onde? Nunca soube
mos, e, p0uco temp0 ant.es de nos
sa. evacuação, a tenda foi inteira. 
mente demolida; dela. não ficou nem 
traço. sem duvida, o comandtm~ 
oueria desaparecer esta prova. mm-
• (Continua na 7.a pag.) 

Um exemplo do que: dizia o Santo Padre, 
Pio XI sobre a campanha de -silencio· 

favoravel ao comunismo· 
Afirmava. o Santo Padre Pio XI 

que uma. das armas da propagação 
do comunismo é a. campanha de 
silencio das agencias de publici
dade, dos jornais, do radio, dos li· 
vros chaniados "neutros" no que 
diz respeito aos reais maleficios do 
bolchevismo e aos meios realmente 
eficazes de combate ao credo ver
melho. 

Dessa criminosa campanha. de 
silencio estamos tendo o exemplo 
com a. falta de noticias sobre o que 
se passa nas :wnas ocupadas pela. 
Russia e nos territorios por ela 
anexa.dos. Nem se ,dig::Í. que neste 
caso o silencio se explica pela. cen· 
sura. exercida. pelos sovieticos sobre 
os correspondentes estrangeiros, 
pois os jornais eatolicos, tais como 
o "Osservatore Romano" as obtem 
e publica. em seus maiores deta
lhes. 

O QUE SE PASSA A LESTE DA 
LIN:I1A CURZON 

Sua Eminencia · o Cardeal Tisse· 
rant, Prefeito da Congregação Ori· 
ental, e~ uma declaração publica
da. em Roma, assim sintetizou o 
que se passa dentro do territorio 
:recentemente anexa.do pela. Russia 

aovietica. Da Ukrania.: - ..,A ~ 
da Linha. Curzon a Polltiea 80t'1e,,, 

tics, visa a destruição do Catolid.,
mo, e isto em flagrante vlolaçf@ 
d euma das Quatro Liberdades". 

Depois de relatar como os sacer
dotes e as freiras estão sendo ais• 
tem~ticamente déportados, diz Slla. 
Eminencia.: - ".Agindo assim, as 
autoridades comunistas estão efeti
vamente prestando concurso ao pa. 
triarca. cismatico e dissidente de 
Moscou; Alexls, que, depois de elei
to, convidou os ca.tollcos rutenos ~ 
se separa.resn do Vaticano". 

ESCOLHA ENTRE O CISMA 00, 
O MÂRTJJUO ' 

E J)l'()EISegue o cardeal 'l'isseraat:; 
"Visto que na Russia, pratica.• 

mente, não se permite a. existencla 
de nenhuma igreja J cristã, a não 
ser a igreja cismatica. Russa. Oer-< 
kiev de :Moscou, a ordem do. dia. ê 
:oo sentido de que a Igreja Ca.to
lica rutena · deve desaparecer. Para 
os rutenos ,a; questão .se reduz a.t 
seguinte dilênia.:·;.:,:;;·ou o.cisma 011 . 

o martírio . ( e este martirio . signi
:f.ica. prisão, deportação para. & ~ 

EConc1ue na 2.• pãg.)j 

OBJETOS DE/ MF.SA 

"BESWICK" 
! 

GRANITO JNGUS 

Jarras para agua Bilhas 
para vinho Porta-bombons 
Porta~biscoitos - Pratos para 
doces Vasos - ,· Fruteiras. 

Seção 

Tonalidades 
azul. e 

belissimo 

éle veréle; 
bege-queimado tle 
efeito ornamental 

U~s D~mesticos Sulisolo· 

/ 

A qui!stão do Cenáculo, duran
te as negociações de paz ao fir.>. da 
perra múndial 1914.18, foi le
'ftUltada pelo Governo italiano, que 
wc1e.mou a restituição do Santua · 
I'!,() á coroa do Itâlla., nerde1r:i. . ào 
l!llnO de NaP<>les. De fato, em 

No campo de Ravensbruck esta
va grande numero de judias. DU• 
rante muito tempo. a maior parte 
delas foi empilhada numa vasta 
tl'nõa ma.l fechada. e deitavam.se 
nurna palha que nunca era tro
cada: viviam lá como gado, mal 
ve•tidas. multas vezes descalças, 
chftga.ndo-se umas ás outras para 
1,t! comunicarem mn pouco de ca-
1~. M,11 0usavamos pa.ssar ctJante 
àMsa tenda. tão abomina:vel era o 
clleiro que dela se despreend1a. De 
~.1ara~~1'QIQM\a.. 

·Casa ANGLO-BRASILEIRA 
ilbrJl da '-919 o ~ ~-~ 
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t _=~-d fundadora de «L 'Assompt1on» 
11111 triunfo da opinião catoll~a, 
que agora ocorreu nas eleiçoes 
para. a constituinte bavara. En
quanto os catollcos alcanç~ 
l.550.000 votos, figurando pois 
como O partido mais votado, os 
socialistas obtiveram apenas 790 
mil votos, e os comunistas a. in
algnificancia de 145 mil. 

Boje fala-se tanto e de tan
~ modos em democracia. Pois 
0 que as eleições est~ ates• 
tando,. é qúe a populaçao euro
péia deseja decidida~ente_ ~ 
regime politico e social cnstl:_º· 
Nunca houve, depois de tão 
grande crise, um té.o alto pro
nunciamento de um con~inente 
mteiro, em favor da IgreJa. 

A laora é, poi..s, para nossos ir• 
mãos europeu.s, de gra:ndes es
peranças e de terriveis respon
~llida.de.s. 

Rezemos por que e.sta imensa 
massa catolica tenha chefes lei
gos fortes, esclarecidos, co~ba.;
'tivos, intransigentes, do~eis . a. 
merarquia, que saibam guiar na 
esfera. temporal os povos, para. 
a ordem cristã que tanto alme
Jam. . .. . 
, Em ca.rlisle, no CUmberland, 
três hora.s antes de ser lançada. 
a bomba atomica, os amigos dos 
animais fizeram. celebrar um 
oficio religioso especial para a 
proteção dos animais expostos á, 
ação da ·bombà a.tomica. · ' ' -

Parece risivel tanto adocica
mento de b.iper-sensibilidade, 
precisamente nesta época de 
crueldade e de luta. 

Mas o fato facilmente se ex• 
plica. Quando desaparece o es
plrito 30brenatural, a caridadt\ 

(Continua na 2" pag.) 

de s. s. Pio XII Discurso 
da Assunção no 

No ~ 19 de Maio SS. Pio XII 
recebell ·em audiência. solene as 
Rellglosru;; e as alunas do_ Instituto 
da A.ssunçã.o, de R.:>ma, casa. onde 
o Santo Padre exerceu as prlmiclas 
do seu ministério sacerdotaL A 
frente do grupo achava-se a Rcv. 
1,,{adre Maria Joana da Incarnação, 
Superiora Geral da Assunção, atual 
mente em visita as casas da Italia. 
Eis o importante, e significativo dl9-
ev.rso de Sua Santidade: 

"Queridas !ilhas: imensa alegria. 
invade-nos o coração e recordações 
aua.vissimas apresentam-se a:o nos• 
iao espirito ao vermos aqui re1uu
da.SI alunas e religiosas da .A.ssun
ção, tendo á.· frente a muito qu~ 
rida Madre Geral, para teatemu• 
nharem do seu amor á. Santa Igré• 
ja. e ao seu Chefe visivel. Cena tão 
reconfortante como esta., lembra-

. nos a memoravel audiência de S'l 
de Março de 1893, durante a qual 
nosso grande predecessor Leão 
X I I I , benevolamente acolhendo 
vossa Fundadora e suas compa
nheiras, interrogou-as com a!abill
dade toda paternal: "Então ama.is 
0 Papa. e igualmente o ama.ni ,os-

1 

sas alunas?" De uma s6 voz, como 
que partida de um s6 coracã,o, d:~~, ... ' , . 

·ra'ln:.111e-:tervorosrunente- ,i'· ü~fflt: .. ·; ....... . 
certeza. "Perfeitamente, respondeu-
lhes o Viga.rio de ;r. Cristo, .o.õs Vo:J 
abençoamos. Fazei que vossas. alu
nas conheçam a Igreja, fazei-aa 
amarem a Igreja. Quanto a vós, 
crescei no espirito de dedleaçã.o e 
de sac.rificio". 

Hoje, ser-voe-ia 311perthm seme-
lhante pergunta da nossa parte: jâ 
um 6eculo de dedicação ao Papa 
e á. Igreja dão em vosso favor um 
testemunho ma.is eloquente que to

na 
dia 

audiência 
19 de 

concedida 
Maio de 

a$ Re:igiosas 
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ca.usa. do mal e assinalou-a como 
proveniente de uma mesma ori
gem: insuficiência., e mais que :Is
so, desequlllbrio, carência de ali• 
cerces, sólidos na educação moral 

j não só da· juventude masculina, 
!, mas da juventude feminina tam-
1. bém. Por conseguinte ausõnc1a 

quase total de formaç~ social d& 
mulher; claramente se lhé evi<fon~ 
ciou logo o remédio: compleuu-, 
equilibraz· sobre alicerces es~,:,n. 
eia.is, toda t-.sta educação. Elal,o-
rou um programa, o qual subme
teu A apreciação do grande educa~ 
dor daquela época, S. Excla. Moll-

•. aeigneur Dupanloup, Bispo de Or~ l leans. Para suas filhas, ela queria 

1 
vasta cultura, abrangendo linguaà,, 

.
. literatura, matemá.Uca, geografia, 

história, ciências, todas unidas â8 
luzes da !llosotia, áa belezas d& 
arte, ma.a tendo como ponto capital 
a instrução religiosa; uma cultura 
tendente a formar a inteligência· 
maia do que a im~açã.o ou a 
sensibilidade, para a verdade e a 
fé, e a levar a .vontade ao bem, à 
a~nega.ção e ao aa.crlíicio, a.fim de 
.:moldar o ca.rater da mulher cristã 
instruida e forte, cheta. de deu. 
-cadeza e de léaldade, proba e ativa. 

Segundo êste alto conceito de 
instrução e de formação, M. Eugê. 
nia' de Jesus preparava suu.s filhas, 

' e ·tal é ainda hoje, caras alunas, 
atuàis e antigas, a formação d41 
que lhe sois devedoras, assim como 
a.o Instituto da 'Aasunção, coDStan• 
temente fiel a. tão eminentes pda-a 
dpiotl e eleva.doe ~êtodos. 

A UNUO DA RELIGIAO A VIDA 
K O ESPIRJ.TO DE Fli: 

HOMERO AVULSO 
das as palavra.a. :Mas, além disso,, 
:nõs, pessoalmente, ttvemos 1nume-
ras oca.siõea de conhecer VQaila a.u ... 
ndade e vosso espirita, dEGde a.noi5 
que jã vão longe, em que, jnnto a 
vós, foi-n02 dado e:z:e.cer o minis• 
tério sacerdotal. :Muito nos apraz 

~ Mar~ ~gewa ~ Jesus. Fundadora -da -~epção 
de "1.'.âssom_ptlon"' . 

Efetlvam~te, sobre duas colQQae 
a.pola1e o edfflclo pedagõgico -
\"OEaa Fundadora: A primeira ê a 
UD.f.io · da religião à Ylda.; .i,ntã,o q ?;l!íi 

~ e:etabelece onde o pensamento e 
u ação, onde toda a vida,, mesmtfJ! 
publica,, não apresente dlsformis 
da.doo ou dillSonanclas com as ver
dades da tê e a lei :moral, onde e~ 
se· acha, antes em perfeita harmo, 
nia com essns verdades, deixando 
se penetrar por eías. A segundt\ 
coluna é a da Fé, Fé viva e con:. i 
ciente, uã.o vaga :rf'ligiosldade oo 
puro habito. A tradição, bem com,t, 

Cr$04;0 
a lembrança. daqueles tempos e 1 
vossa presença, reavivando-nos re-
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VATICANO, 1 (AFP) - E' o se
~uinte o texto da mensagem que o 
Papa Pio XII dirigiu ao Congresso 
)í:uca.ristico Nacional da Bollvia: 

"Veneraveis Irmãos e amados fi
lhos que, coroando Nosso Legado, ' 
encerrais com a. pres.ãnte solenid&• 
ele O vosso grande Congresso Eu
c;a.ristico Nacional· Boliviano. 
· Entre as tristeza.s e preocupações 
da hora presente do mundo, triste= e preocupações que, necessarla 
e ,amarga.mente repercutem uma a. 
uma em Nosso coração de pai, che
garam até Nõs os ecos do vosso 
Congresso, como um refrigerio, 

· como um sopro de fresca. brisa que 
l)ell,etra nas profundezas ck um 
;vaie escuro e braseado. 

E O Noso pensamento voou para 
a queridissima Bolivia., a Bolívia 
das duras montanhas e cumes ne
vados dos grandes lagos, do solo 
~ntado em pra.ta. E, ao ·cons1-
clerar-vos reunidos na aristocratica 

Sgcre, ao ver-vos de Joelhos peran
te a Hostia Sagrada, fundidos todos 
:uo 1uuco amor, sem diferenças de 
~ ou raças nem de categori= 
soc1als, para. honrar o Rei dos 
Reia, Naeso espirito exultou no 
Senhor. 

E precisamente para poder dl· 
.zer~voa todo o consolo que dest.~ a. 
N- ..,_ ~ * ~iMtiai li_. 

ficante espetaculo, é que decidimos 
falar-vos. O Nosso coração, todos 
os corações onde ainda resta senti•. 
mento de humanidade, angustiam
se e sofrem porque vêem qlle a. 
Terra vai-se. convertendo no reino 
da discordia; porque .considera que 
o mundo está. cada vez mais divi
dido por profunda cisão, que não 
somente separa os povos uns dos 
outros, como penetra no seio das 
NaçõP.S, divide as classes, semeia. 
ódio entre irmãos e vai di!icultan- , 
do cada vez mais a harmonia dQlJ 
que, para viver, têm que conviver. 

Quem, oh! amantissimos Irmãos 
e filhos, dará. ào mundo a. estabi-

, lida.de e a paz? O odio, respon
dem Ullll. E para acelerá-lo,. exa
cerbam o mal-estar ao limite do 
desespero. Mas outros, os melhores, 
respondem: o amor. E isto é o que 
neste momento, estais demonstran
do numa nação onde precisa.mente 
a Providência. f~ conviver em 
estirpes tifo antigas e tão diversas, 
num povo onde se ganha. a vida 
com o trabalho das mãos e se sabe 
o que é suar .uaa entranhas da. 
terra. 

o amor, o Sacramento do a.mor, 
· é a. solução de todas as diferenças 
e a ba2e de toda -idade. Porque 
todQ!I °" que participamos do m.-

~ - L,. ~ 

cordác;ões muito saudOlõal:l do "Cor
, 20 d'italla"', deva dar-voe a im~ 

pZ'eSliâo de que, aqui, eatalJJ 4l4l 
~ do vooso Protetor e Pal. 

A MULllEJ.'t li'OUTE 
Mari::i Eugenia de J·esus, vos.= 

fundadora! :Mulher forte. "mulier 
!ortis" em toda a força do termo: 
sempre pronta a cumprir a von
tade divina, profundamente· piedo
sa, cora.cão transbordante de amor 
por· C~st(). hi-l:.:~lff:-:;1oi:1. p,;J, ro:\9,, 

vasta, luminosa., carater firmlssi
mo, resoluto, sempre dirigido para 
o ideal proposto. Eis como a.oa 
nossos olhos se delineia este grande 
vulto enquanto, com vivas aspira• 
ções, 'aguardais o dia .em que o Vi
~o de Cristo, ~ Deus quiser, a 
elevará. ás honras uos altares. 

Aliâs, conselho ma.!:s oportuno 

nã.o vos poderia.mos dar, a vós Re

ligiosas muito dedicadas, senão qt;e 

prossigais sua obra, esforçando-vos 
por imprimir seus traços sempre 
mais profundamente em vossa pro
Pria. vida e enra.iza.ndo-vos cada 
vez mais na fidelidade ao seu es
pírito. Este espírito, talvez nunca 
tenha sido adaptado com maior 
atualidade do que nos tempos, nos 
anos, nos mêses e nas semanas que 
atravessamos. E a razão disso é 
que possivelmente, sob muitos as
pectos, nunca houve circunstancias 
de Vida tão semelhantes, como as 
de hoje, Aquelas para as quais Ma
ria. Eugênia de Jesus concebeu e 
realizou seu aclmiravel projéto. 
Nesta surpreendente coincidência de 
ha um século, ser-nos-á permitido 
reconhecer a marca reveladora do 
gênio da vossa Venez-avel Madre, 
ou ruites, uma inspirnção providen
cial, vinda do alto? Não hesitamos 
em admitir uma e outra. Não obs
tante os progressos mais ou me
nos felizes de que se ufana. a so
cl.e<lade eo11temporazaea, , &la a.ese· 
....... , .... Mn,1o IAl&'Mo 

correndo a. :kienticos a.biama$, r~~ 
valando tem1:1rax:laztl.ente 1dênUcoe 
preciplcioa. N'"ao :ll.OS reter'.mo.a à · 
:.:iume:rosa.· massa popnlar que só 
pensava no prazer, lançando-se ce
gamente · em .Uvertimentos trivolos 
e licenciosos; hoje com.o sempre 
e por toda a pari.:,, vemos agita~ 
rem-se os povos, o que inevitavel
mente acontece quando enfraque
cem a f.é, a religião e o sentimente 
religioso. Se não . considerarmos 
senão a.s pessoas QUE:

1 
nas vfs_i)Cr~ 

do Movimento de 1849 formavam 
a maior parte da classe social a 
que pertencia M. Eugenia :Milleret, 
vemos esboca.r--se duas correntes 
bem distintas: Uma - á. .qual bem 
ou mal denominaram de "espirito 
burguês", - que deixava a. vida 
desllzar tranquilamente, preocupa
va-se em primeiro lugar da.a como· 
didades, do bem-estar, e sõ consa· 
grava á religião, em atitudes amlu
do forma.is ou distraidas, o tempo 
éstritamente exigido pa.ra. q cum
primento dos preceitos da Igreja, 
A outra corrente atraia almas ar
dentes e entusiastas. Indignadas· t. 
vista das injustiças então reinan· 
tes, que ~dmiam corpos, corações 
e consciências atiravam-se á. luta 
em vista de 'uma reforma social,· 
sem refletir, entretanto, nem pon• 
derar o que era possivel e razoa
vel. Estas duas correntes, não obs
tante a diversidade da marcha e 
do· caminho, ameaçavam conduzir 
á rulna a sociedade humana. 

AS CAUSAS DO :MAL 

~L Eugênia. de 3esus em suas 
cartas. e conferências, que parece• 
riam de lloje, mostra evidentemen• 
te que soube discernir o bem e o 
mal existente em ambas as corren
tes, o que numa e noutra. havia 
de aproveltavel e o que nelas era 
perigoso. Seu olhar, rico a. UUl 

tempo d• força znuoi.ala e 4e ~•li• 
-4 ... (M/ilSllh .. ~ .... 

. ' 

80mente QUll.Ddo, de _geM1çíio ,err:. 
geração, estimulam e sustentam e 
desenvolvem a vida da fé. Que va
lor teria toda a suntuosidade das 
caf!"::I de Deus entre os homens se 
êstes. 3.Jltes de .tudo. não se pre
ocupassem de . edificar em sl mes-, 

(Continua na 7.a pag.) 

Novo Cônego do Ca
bido . MetropoUiano 

Por ato de Sua Eminencia, o Sr. 

Dom Carlos Carmelo de Vasconce

los Mota, Arcebispo Metropolitano, 

:foi preenchida a vaga ocorrida DO 

Cabido da _Arquidiocese com o fa

lecimento do Revmo. Sr. Conegci 

Benedito Pereira dos Santos, com 

a designação, para Conego cate

dratico, do Revmo. Sr. Padre Vi~ 
cente M., Zloni, Professor do Seml<f 
na.rio do Ipii:anga. 

O distinto Sacerdote, que diri&<f 

o Secretariado da Defeza da Ft 

em Síl.o P:.Í.ulo, e se . tem desta.ca4G 

por varies trabalhos e colaborado 

em diversas revlsta-s e jornais, ill• 

clusive nesta folha, toma.rã. p0l:!8lil 

de âua dS,suidade em dia a -, 
1 

Qlft lMCWM MINlil6a. 
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Na bela mensagem que enviou uo Episcopa
do da Bolívia, por ocasião do recente Con
gresso Eucaristico, o Santo Padre frz referen
cias verdadeiramente desalentadas, á situa~ão 
internacional. Pode-se mesmo dizer que fo
ram as mais tristes e severas palavras que o 
Vigario de Crisu:, pronunciou des{;{' o inieb ib 

seu Pontificado, até hoje. Nem sequer quan
do, em vesperas da guerra, todas as esperanças 
de paz já. pareciam profundamente minaelas. o 
Papa teve uma expansão tão sombria, tão me
Iancolica quanto a de agora. Por que isto? 

minha para novo · conflito. Dia vira - ama
nhã, daqui a um ano, cinco, só Deus- o sábe -
em que os "quatro grandes" hão de brigar, ar
rastando atrás de si os pequenos. O qne res
tará da civilização, depois disto? E' inutil dis• 
farçar a verdade. Estamos como o Imperio Ro
nr1nc\ !H)S u1thnos rli9.,s qt:.r. preced.ern-m ::::. i~ ... 

vasão dos barbaros. Para tornar completa ~ 
semelhança de nossa situação com eles, · nei:µ 
sequer nos faltam os indolentes, os gozadores, 
os tíbios que naquele, tetp.po como hoje, diante 
tlas ruínas que se vão acumulando de todos os 
lados, se revolvem sobre os coxins macios que 
ainda lhes ficam, sorvem do fundo füt taça Ulil 
pouco do que resta pa1·a as ultimas libações, I,o
cejam, e interiormente pensam para se tran
quilizar: "afinal, tudo ainda ha. de se arranjar". 
Pois como não ha de se arranjar, se eles ainda_ 
têm um pouco de vinho na taça, e alguns co
xins de seda e veludo, sobre que recostar o cor
po indolente? 

----Não pabUeaaoo eãabora_~o .. 

~ estra,aJuw - - ~ 
Jlro d,e ttllatore-. 

CONTI

NUAÇÃO 

ou l eg-011era em romantismo 
adocicado, e se torna ridícula. 
Ou desaparece sob as lufadas do 
egoísmo. 

,. • * 
Está sendo ·debatida nn Assein

hléla Constituinte a questão do 
divorcio. A opinião publica, én
trctanto, não se tem comovido 
com o fato. E lhe assiste para 
isto toda a razão. O pronuncia
mf'nt.o das urnas contra o di
vorcio foi tão esmagador, e a. 
maioria anti-divorcista é tão in
sofismavel, quP as tentativas de, 
nm ou outro 'deputado divorcis
ta não tem importancia. São 
estrepitosas, incomodas e ino
cuas cor.p.o a.s bombas dos dias 
tle S:lo João. 

• ;> • 

O que, entretanto, nos inte
ressa do modo mais vivo, é sa
ber se a proibição do ctívorcio 
será mPra fonnula p:;i.ra conten
, i1:1r u eleitorado, ou uào. Em 
outros Lermos, se os direitos da 
legitima esposa e dos seus fi
lhos vào ser assegurados contra 
a Jpgislação atual, que tende a 
beneficiur em iuc;o a prole ile
gítima. 

lsLO sim, é que é um ponto 
pratico, util, e que realmente 
está Pm risco. 

Dado, entretanto, o grande 
n~mero de deputados de convic
çoes catollcas conhecidas, é cer
to QU<:_ tq.mbPm neste ponto eles 
poderao obter brilhante resul
tado. 

Instituto de Ser
viço Social 

:No dia. S c1.o corrente ,terão inicio 
os exames escrifos do Instituto de 
S~ço Social, correspondentes á 
P-riD1eira. prova. l)a.reial, eonfonne o 
seguinte hora.rio: · 

~ia 8: 1.0 a.no - 19,55 b;)., Re
Hgiã.o (inclusive dependentes) 
",M, ADAtocnja; 2.• ano - 20~· 
:Rellgiã,o. • 

D.la 9: 1.0 ano ...:_ 19,Si bs., Ser. 
TieO Soelal, 20,Gõ hs., :Monitoria·· 
%.º ano - 1',66 hs., Monitor!~ 
(inclusive d-eP8lldente!!) 20 65 hs, 
8er9Sço Social. . , • 

Dia 10: 1.0 ano - 19,!iã hs., Psl,. 
eologia e Educação, · 20,55 hB.;, 
:Hora.!; 2.0 ano - 19,55 hs., Moral, 
30,1>5 ha., :&:coDOIDia Polltka, 

Dia 11! 1.0 ano ·- 20 6õ hs.; 
~ologfa; 2. 0 ano - 19:i.s bs., 
Direito do Menor, Z0,1>5 lw. Dire1t.o 
Soetal. , . 

Dia 12! 1.0 ano - 19,65 hs., 
:Estat!sUca. (inclusive dependentes> 
20,65 hs., Direito; 2." ano - Z0 55 
las., Estatistlca. ' 

DJa 16: · 2.0 ano - 20,45 hs., 
Medicina Social (lllcluaive depen
'8Dtee), 

---~------------

1 

Pio XII não se refedu diretaml'nte á imi
nencia ele um conflito qúe devesse estalar ama
nhã ou det,ois. Mas indicou uma perigosa e'i'o
lução das idéias e dos fatos, rumo a nova con
flagração mundial. O desarmamento espiritual 
está longe de se converter em realidade. Os 
odios entre os povos e os partidos são hoje mui.:. 
to maiores do que em 1939 ou em 1914. Come
ça desde já a preparação de nova guerra, se 
bem que o mundo nem sequer tenha começado 
a se refazer da anterior. O imperialismo de 
certas grandes pote,-cias enxovalhou comple
tamente a vida internacinal. Outróra, a diplo
macia era polida, luzidia, elegante. Os diplo
matas tinham nos la.bfos formulas de cortezia. 
ou sonoros axiomas de direito. E nas mãos lu
vas de pelica. Boje,· atiraram ao catito as luvas 
de pelica, e adotaram as de box. Trocaram o 
sapato de verniz pela pesada chanca, tão ne• 
cessaria a quem dá e recebe ponta-pés. Esque
ceram-e das formulas cortezes e dos principios 
jurídicos, e, em compensação, discorrem o tem
po inteiro sobre dinheiro. lst() quando não se 
injuriam mutuamente. A diplomacia caiu do 
salão nobre para o ··balcão de loja, e daí para a 
mesa de taverna. E' onde estamos. O sr. Mo• 
lotoff, com seus métodos, ameaça levar-nos dn 
taverna para a sargeta. E mais ba_ixo cairia• 
mos, se lugar ~is baixo houvesse. , • Ora. tu
do isto que do ponto de vista cultural e social 
tem tanta importa.nem, significa tambem mui
to, e multo, dó ponto de vista moral. Porque 
uma tão ;\Viltante quedà de nivel? E' que o 
odio cresceu tanto, o espírito de ganancíu se 
tot·nou tão aviltante queda de nivel -? E' que o 
odio cresceu tanto, Ó cspirito ela ganancia se 
dores de outros tempos. Os d~ignios imperia
listas, qne outrora se velariam, se exibem hoje 
com selvagem "inocen:cia", ~m uma cinica nu
dez comparavet só á dos frequentadores de praia 
que estadeiam á lu11: do sol suas ,intimidad<'s. 
Os fracos vão valencio cada vez menos, na vida 
internacional. Reunem-se "quatro grandes" em 
Paris, e , dividem o mundo como se fosse um 
bolo. Os outros tr.emem de medo, aplaµdem ou 
apupam de fóra, de longe, com a convicção de 
qae são meros espectadores,_ Queiram-no eles, 
ou não o queiram, quando se decretar no su
premo cenacalo dos "quatro grandes" qualquer 
coisa sobre qualquer deles, terfu> de obedecer. 

Se, pois, não tivermos a guerra, teremos 
uma paz que será a subversão frontal e insofis
mavel da ~rdem internacional cristã. o direito 
terá sido virtuabnente substituído pela for~a. O 
dinheiro dominará tudo. Ôs fracos tremerão e 
sumirão. O imperio de Cr.isto e 'de sua suave Lei, 
terá sido substituído pelo imperio de 1\-Ioloch. 

Perce)>e-se (fue é esta t1volução psicologic:11 
tenebrosa, que entristece acima de tudo, a men
te do Sumo Pontifice. Nem por isto se diga, en
tretanto, que o proprio espectro da' gue·rra não 
o impressio112. Vemos iodos, que o mundo C'.a-

* PL:tNIO CORR~Jt. 

o «Dia do Papa» 

Repetimos, pois, nossa afinnrrção. O grande 
mal de que sofremos não é só a guerra. E' a, 

paz que não seja a paz de Cristo no, Reino de 
Cristo. Uma Organização de Nações Unidas 
qu<' seja um cenaculo de povos fracos, assistin
do i;rt"mulos á luta dos povos fortes, certos __ des
de1 :-go que o vencedor dominará o mundo com 
mão de ferro, é algo de imensamente triste pa
ra um mundo que conheceu .o esplendor, a li
berdade e a ventura de vmte seculos de civili
zação cristã. 

A URSS deu bem o pano éte amostra do que 
será um· mundo tal, com o monstruoso projeto 
de federação danubiana, que ela divulgou nes
tes ultimós dias. 

O golpe foi bem típico dos metodos nazistas 
e sovieticos. Enqn::mto Molotoff parecia ceder 
em Paris, a respeito de Trieste, os jornais pu
blicavam a noticia alarmante de que a Iugos
Ja_via estava promovendo um blóco de nações 
balcanicas e danubianas, que deverão <;onstituir 
uma Federação ·sob a orientação do Marechal 
Tito.· O que quer dizer Isto? Existe uma União 
tlas Republicas Socialistas Sovieticas na Russia, 
federação de rl'Illlbliquetas autonoinas no papel, 
escravas do Kremlin na realidade. Agora., muis 
ao ocidente, se formará uma copia desJa fe
deração, tambem ela dirigida do Kremlin, pois 

. que ninguem ignora a suma docilidade do ·Ma
rechal Tito a Moscou. E' algo de tão completo; 
servil e declarado, quanto a obediencia do ex
capitão Prl.'stes aos regulos vermelhos da Rus
sia. Esta fedcraçii.o abrangerá todos os paises 
danubianos, a ~ber: Austria, llungria, Ruma
nia, e os balcanicos, isto é: lugoslavia, Greci:i, 
Bulgaria. Poderá incluir comodamente a 'l'che
coslovaquia e a Polonia, tambem elas domina
das por Moscou. E, assim, teremos uma União 

. de Republicas Soda.listas Sovieticas Ocidental, 
simetrica. com a URSS oriental, uma e outra 
governadas do fundo do Kremlin. 

* * " 
Admita-se qµe este projf!to não vingue. Quem 

o pode afirmar? Que disturbios, que proble
mas, que catastrofes não trará ele á proxima 
reunião das 21 nações? ·'E não nos levará isto 
á guerra? Se não levar, que concessões tere
m1:1s de fazer, para consegui.r sa!var mai,s uma 
vez a paz? E do que ficará valendo nma pa?
conquistada a tal preço? 

Bem se ve que não é sem fundamento, o des

alento do Santo Padre.• 

DE OLIVEIRA * 

em Ribeirão Preto 
< Con·clusão da tiltima P'l'igina) 
- Cora Fa1ado. J m·entiíde Fe

me:iína Católka. 

t~·ncía que e:1chia o Salão "Dom 
Alberto" O ilustre cOnferencista l 

uosso presado colabora<lor ergueu 
um hino de amor e submissão á I
greja Ca.tolica terminando por pres 
W ~Q _Soben:ao PoutHice s-ua ho• 

menagem filial e Íillteira e i,nco1i
d;ciona I submissão, 

Ao terminar s11a .. brilhante con
ferencia, o S, R~v,ialdo· Cruz fo: 
~ IPla•af.O ~· ~ -~ ~~iÃi· 

Assim mais uma vez, todos 'c•s 
Catolicos, de Ribeirão Preto pres 
taram a9 Sa:ito Padre, fUa hotne?u• 
~~i\d.v~~ T 

' 

-
COMENTANDOaa18 - -

O DIREITO DA HERA.NÇA 
~tre as emendas propostas ao 

PfOJeto dE_i Constituição que. ora se 
disc:itc, fl~ra, uma, apresentada 
conJuntame~te pelos deputaaoa 
J~randir Pires o Paulo Nogueira 
Filh~, tendente a restringir pro, 
nunc1adamente o direito de heran. 
ça_ Textualmente, é a seguinte :1 
emenc1a: 

"A União ~ll<~ um imposto t,fo .. 
~ess1V-o ~ em esi,ecie sobre a i:ie
ranc;9: d1U>en1 de produção.,. 

A Jl_t::.,, .1'!cat1ao ôa etn2nda aci!:1~ 
é ele ~lto i:qtere5'sc. pois exl3.f·2cc 
os seu..<: intuitos, Nela se vê (}UE! 
os deputado~ refer'dos se filiam á 
escola Sriint.Simonwta. e preten. 
dem dar _realizacão a rodo um pro
grama de socfaJizacão avanqada. ele 
oue a emenda nron0sta seriá ape. 
nas ,1~<1 concreth<>cíi.o paréiá.1 Nes. 
te sent·<lo. são muito esefa.recedoras 
as constantes referencias â R.U""ia 
sovleti:a. Por todo o teor desta j~~ 
tifcacao. percebe-se Que a<Jltelei, 
d n11tados cmerem Pfotivar nó . Era. 
sil mn reQ"Í!lle sOé'al bastante· se
melh~nte ao da Ruesia.. A ;r.-an. 
de õ>ferença consistiria a.penas M 
n:et. do de. emnrerra.r; 0 governo s<'
ViPt'co tt>na utiJl,:q,a0 met,OCios vio
lentos e inoo«1uados. eles au~r<'m 
emnre~.r PTOce"S()s racioná.is li 

J"Too."ress!ve><:. Gomo se vê. trat:i-se 
dP um nitidQ f<>hi>ln~o: "By tal. 
lot.". not b:V búllets". · · 

Para 011e bem · se comnreeritJa o 
~k-<>".'ce da emen<'la em questão é 
prectoo ter bem em vist::i. o si1;t1\fi
('<lno õos termn<: em CTU<> foi vai1<1a. 
Fll.la-~ ar em imT>OOt,0 pro,tt'e.<:,d. 
vo e "'m esnecie, 'n tmp0<,to i,-ro
PTMciu:' · .,.,:;n · {', nf'Tih,1m4 nav'cfa.de 
A nom·•7<>rlo ,,.,,N,. toda no iino,,~to 
f'tn P""<',.,.P. J=Tn;f> e-n tfü1 riuànào 
a1011c-m h<>rrla uma f<>.7enrln. tem de 
i,r,.o-ar nm imnosto prcmorclonc1 ao 
valor rlf?<'t.11. f<>,,.en.c'ta. Mas tal rn-
tn>Tn<>nto r. fpitn etn dinheiro. A vt
irornr a <-menrfa. o mi-"'llinent;o do 
imnn_"+" rl0vPrá ser feiu, em P,;;'P('~ 
·Me. '~ é. em t..Prrns: nina P)~O 
Õfl. f<>~r1<1. 1'f'1'Í<> il~m,mih"'lcla a 
eJlt.r<'O"llP l'l-O "fi'!"t<>nl). 'Reta 1m~t0, . 
T>O!'f>Ttl. n!'ío rec,,i'l'iq so'n-e os ben$ 
(!J1'1nrPO'l'l,dns 1m»õht<imenie mi 

1 nt.il'rlpilp rl" .n<>=1irlnr. mas &O~re O!! 
}:,pno ÕP -n,•,v1nt>~ o i.<rl-n é. os bPTi<i de 
cnõe n<>lM rr,<tfc v11.1'1<1do., m,;,d,_•s, 
!>0 f>V1:r<>Pm ,...,.,.,,'Hm<'!lto. I),>Tr]o,; hS 
N'tl<m o pv,:,mnlo r1<> TTl'l)fl. fa.?'~n~a. 
m<>.s; ~"'11" ser famlmm uma ra. 
hrf,.q mnq em"-,.,,,::,i cfo · 1;ra.n~n,,-r1,,~ 
mn lm.Tir.O. pnfl-rn. toda êstrutur:1 
l'<'r<n,,m1M. atrPv/:<; (l!J. cmal s.e ob. 
t"tn eh nntul'P'?"I. i,mh',-nte i,s ut1H
r1 ... r1 ~ r 0 r>,,,.,<>n'1<><: li. vir'l'l. e A. ch-!11~ 
'r.'"~n. (') refm-t,io 1mnosto em 
~,,., Irl!\ Ô<'<miPmh,-p,nõo '!ctas 
l'<-"'llh•_,<; p t.rnn<,fol'in<lo-r.>i ao Es·. 
t!lr1n. l\tf"~- com.o t>st.<t'l ectrutn"M · 
.,.;n ,-~~n ..... lc"~- isfo é. forrnrim t,o('loo 
r.cimn10+=, ~m '"'" S<; ror+.f'l! .,,tiío 
,.,,, m11t""· ,. . ..,,.,,,..,ri.,.,.,,.,,,· romo nl~m 
~:""" n ""'1 ;,-,.,+'l (lp,,t,"·" es,t,n1f:i1-.-as 
f,-,,,-r,,,_ 11T11 dot"JT).'1. i::o11t'lnrio. ·r:ue 
r.n-neHt,,n " f1Tand" estrutura econc
n-,1,-n ,1,.. pm n<>rs. O (!p,,:meml)ra,., 
f>'"1"1tf\ í"l11S'lfl'l t)r>JO lmnnílto e_m ~
TlPr•1e ;,..;" <1 11',-'!rl<''" tocfa r, ee('l!'o" 
n,1., "'"r·lnnql. Ma.r.•e-fa 1oi;;a 
T'TTI'l e!tll<l~!'il} tnt_ <Tllf> 0 F,Qt,qcfo U," 
ri-,. ('Ir, SP> nnn,1o-.:n.r d" tn<los os 
h..,..,,. r]n nrnilt1rrl'l. ronsidei:-?-@e., 
aJ,-,dr. "11"' ns ('<'.t.r1.1tut'lls ~onomi
cn.., y,i,0 c-ílo fBt.os t>Xclnstvnmt>nta 
G"nnom1<'n<:. rrn..- tambem fenO!'le
n('<i socfa!!l. mt0 m<1mentf> re1arfct.. 
T'"ilos ""Tn "" n"'m"'" fe'!'nmeno~ . ..o .. 
,.;,,,. r1P nn.turi>,;,a . .,.,;;o f'{'(IDnmlc-i e 
vPrPf\'ln.~ a nrofnnad -oertm-bllçá-o 
e""' t'll imnostll' virfa. aca.rreta:l'. 

Tudo -ilrto P.Vii!enf-A:m'l~t,> estA no 
TT'"~ forlT''\1 d~enrdo rom a d.on
trlna i::nP.fn,1 ,,-,.t,olfea. .Tâ ~l! mtr, 
""· r<>lPhl'f' "l?.f'l'ttTTl Novnrnm"., df'<
f<'nc'-"11 s nf'P"SSid<>de ·d't y,rot>J1~a,-. 
r1;, nrJv,-,(lq (l,-,. hf'T'-, dP. nt'Ol!ttclio, 

"""'" ""n"',,.,.,,,".,,,.,.,, dii n'ltnri-.zq ~
.,.,-IT"h1nl. M hOT11Plll. de SUi\ ltber• 

•fl,,.~f' ,. r,...,...,rm,,<>hl11ilrii!e moml. CO• 
rno sP1' ou,, n!l0 Ylve F.Tn esMsír 00 
..,,,_h,rf'l'-l\. "st-o-lct-0 ~sÚ". mas fftl 
""tÍ,(ln c'le (''1ltnn .. nllP n~ se ~E"Vê 

. !1~'.l'V/>1' r,ql' tareflk necei;s,,.r!!ls §a 
<TI<!, fT'h<>ictn•H•1'1 .. l'()TT)I) ()!,, !lrlim9ls, 
mns, nnte,ci rle t.,1no. r1ev;, olhs,r 'O!\-· 
,.,,_ .,.,,-,,; !!1t"'l n""HTII'.)<;: Ps-nh;+u!!\s. 
Tl>mb1>m Pio Yft. . ~ol'Íosa.menw 
l'f'tni>nt.;:,_ t,em tn~st.Mo l'IObre a n6-
M!"!'!1dn.r'le da ext~tencia de efftê!J f!IO• 
-c'nts· nerm;,nnntf>" P exntmta.nEcU; 
auP n1tl) Tl(){l1>m "11-r~i,. !l. i,li,o se:r E'tn 
'l'OO'fm..., ô,i -nmnrlei!a.de nrtvada dos 
"'"'~ <fo J)l'OÕ1l<'~{), (-! qttP, m\o no. 
<l("l'lllm sut,,,r~,. com o nlvltN!&ll 
1n1nosl;o etn es-r>ecle. 

Num oonto. t>,,rem. P1!ta.moo I de 
-~cordo cnrn i1mtel;,s dcutTtadoo. ~ 
ii,ct.Iflt><tdio nn P.rnP.nrl-i e-1&.; der:lll~ 
rn.m ClllP « n<>n'!-,n.-,,.., · (l-if!'l'l"Tlr.<t ~~ 
<-+<r,.l n<> ,..,fm -P<-tr,,t.n..,,_ exJ..t,. 1'11• 

l!sta. "T>fo fato, o TP.f7ime · car,lm'1~ · 
t.a f. d P- ., 1 mesmo socln
fü,'lnte. O riue º" V<t'!io~ roeialjs. 
mos n11!'TPlll f'"-rl'!l' 'rulda mn.ts ê do 
rvt'" ffl"l-r 1'" 11lf:Jm,,., l'!.narencfa!O. hn• 
"'<tn-lstn~ m. ,m.nit,,1tmno P reV!"Jln"• 
Th-c n, ~da.r'IP!rn fi..Jrvnnmla. "fil' no?' 
1><tm -ra7h> oite Pio XII tanto temi 
ra1,,.riQ oontrn o remme ear,fW!r,t,a. 
F. não foi nor outrn railfo {1Ue o sr. 
Cnrlrn, ?rcst.e~ tiinto tonvou o pro. 
tccionisino Industrlnl do ttlti:mo zo
Vl!-fflo. ' 

"r;F-n T 01'1 A 'RTA"' _,, . .,_.... . ..;:-..;-.....;.....,.-.'--_.;........,.;;,.,_ 

E' DEVER DE. TODM 
O. GA29LIOe.i 
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procuramoo com ia autoridade in- nhores que qucl·iam dividir º mun- ,,, RUA l S .... 0 ... . NO. VEt'lir~'!)O .. " 0 3 31 ~ 
.suspita do Piesid-entc do Partido do. Inicia-se uma cainpanha intc:1- Y. ·_ . ..t. . 1ui>n . . .,. . -~ 
;Trabalhista Britankó, sr. Harold sissma de sabotagem contra o ma- ~; HA 3 GERAÇ- r.c '.\ 
iL- Laski, situar a posição dos c0 - quinario belico dos Estados Unidos ~ ·: : : :· A Joalharia preferid;:. pela alta so.ciedade . ' . Ür:..J .: : : : ~~ 
llllllnista.s ingl~ses pera.nte a guerra aié junho de 1941, c;om à i:ivasfo ~ 3 
idura:i.~ a qual passaram pelas in.ad da Russia, pelos soldados nazistas. ·~~¼~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~""~~<e,:~!';~~~~~,.,, 
:miss.iveis mct.:m:\orfose: dos aplau- Qual é a atitu,de dos comunistas 
sosinid.ais á monstruosa hecatombe americanos, chefiados pelo mcsm, 
C:esceram á planice' para repudia-la BroWder, grande entusiasta da ni"io 
le exigir a paz, t~mi.uando final- btcrvenção ianque no conílito ar- A conversão de um ltder comunista 
~ente o.a guerra total. mado? Sem a menor ,cerimonia, 

Toda essa força descabida c ri- cO:rneÇam a ativar por todos os 
dicuia teve como palco a lngla- 1m:ios um apropaganda · vivíssima, 
teria. não mais pela paz, mas pela cotiti

nuação ,da guerra, com a partici-
Na França, os comunistas gau- pação dos E.stados "Cnido>, até o 

leses aceitaram o mesmo feitio, que <'smaga:ne:ito completo dos exercito 
,f,i. Russia soube impor e ditar de fascistas. E a guerra que continua 
.icordo <:OIµ as m~obras políticas va cOmo no seu inicio, a ser diri-
~ Kremlin. gido contra o nazi-fascismo, <lei-

0 "quisling" ·- T<>rez, a:ltcs '1c XOU de ser "imperialista e de con-
22 d_e junho de 194\, quando os e- quista" d-esde o dia em que foi rom 
:xerc1tos de Hitler invadi:ram a ·Rus pido o pacto russo-al~ão ... Quem 
sia, não aplaude a guerra que sua tem razão para racioci:1ar, racioci-
patria sustentava na íre:ite ociden n~ e compreenda! 
.tal. Os soldados dev.cm voltar a Por extenso, procuramos focali-
is~ l~es. A guerra "imperialis- lisar as atividãdcs dos comunistas 

tres paise, que mai_s contribuíram 
para a vitoTia final: Inglaterra,· 

França· e Estasdos Unidos da A
rica. Em outros p~iscs, bclig~ran-

tes ou não, a campanha suste:itada 
pelos espiões vermelhos deve ter 
do idcntica, onde les· podiam ma
nifstar-se abertamente. Se naquc 
les tristes anos de luta, o •· quisltng" 

Cario,, Prestes não estivesse prc·so 
os comunistas nacionais tivessem li 
herdade rle ação e da palavra e 
clisp11zesscm d 0 grande :1umcro de 
ioqiais que já tem em mãos, assis 
t iríamos esses pulos mortais e acro 
ba ticos de nossos c0munitas. 

Noticiou largamente a lrnpt·cnsa 
americana a convcrsã.o de r~ouis 
l•'. Budenz, rcdator do "The Daily. 
'\Vorker". orgão do partido comu-
nista. 1-'oi cle por muitos anos o 
chefe cio mvvimcnlo trabalhista 
nos Estados t;nidos. Em outubro 
do ano passado foi recebido no 
seio Ma Igreja Católica por mon-
senhor Pulton J. Sheen. Ingressa-
ram J)a igreja, ao mesmo tempo, 
sua esposa e três ·filhas. 

Teve lugar a recepção na catedral. 
de S, !'a tricio, no altar da SS. Vir-
gem e no dia. cm que a 11reja ceie 
prava a fc.sta· da Maternidade de 
!\fada. 

O- ardoroso chefe com un!sta, que 
decididamente repudiou os êrros 
nefastos do credo vermelho, fará. 
parte elo corpo docente da Univer· 
sidacle Xotrc-Damc. "'urn,1 dccla-
raçã.o cm que expressava um misto 
de arrependimento e de alegria, 
curactcristicos dos que têm o pri-
vil,gio ele receber os sacramentos 
depois ele muitos'anos, P.ndcnz re-
sb;na o car;;o de redator-chefe d1J 
~>ailr \\'orkcr e reafirma sua com
pleta ruptura com todo o movimcn-
to comunista. 

Sua abjurou o Unltaria-
nismo, .seita protestante. 

ta'' de'Í'ia dar lugar a· nma paz com 
Os nazistas.· A· campanha derrotis
ta e padíicista do Secretario Geral 
do Pa,rtido Comunista da França 
já não ~dia ocultar a traição que 
ThO(t'cz ·armara c0:1tra · a sua pro.:: 
pria patrià. E o traidor fugiu da 
França para refugiar-se na Rus
€Ía Soviétiq, dai voltando somcnt"e 
deppis que· a guerra crotra a A>
:rn.anhá. de Hitler temeu-se ,sa:1ti" 
c:oÍn · a invasão das fronteiras rus
sas pelos exercitos nazistas. E a 
guerra dexou de ser "imperialista 
e ·de conquista," E Thorcz esteve, 
outra vez ·a; lado da guerra. p,·la 
guerra total. Por que·? "Su1" 
~nele Russia estava se:1do agre-, 
<Õid?.,. E a guerra não podia ma ós 
ser 1

' imperialista· .• 

Durante 6 longos anos de guerra ~n;~E.l.";~;E~••;;~~;•nxxxxxxnxxxxzzxxxz.!" 
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Pe. Arlindo Vieir~, s. J. 
A historia da volta \'!e Budenz 

á lgrcja. cumeçou ha nove ano_s, 
ao publicar ele um longo arti,;-o 
cm seu jorna.l, atacando :l[onse
nhor Shee.n e a posi<;iio ela Igreja 

· Catoliea com respeito ao com unis-

mo. Como resoosta ~ este a_rtigo, 
Monse.nhor C'!l.e.en. p1,1b\ico11 um 
opusculo intitulado: ''O Comunis
mo responde· 45' p_er.g-u,1~tas de· um 
comunista". no. qual dizià.:-. '-'Quai{s; 
to mais leio sobre o comunismo.
mai_s me conven,ço ·ae que a maior 
parte de seus p;ç,p_agandis.tà.s pra
ticamente 1iã.o conhece . nàda do 
sistema, E' po1· esse motivo · q_u,;: 
acredit..o que muttos co.munistas _-, 
e8tão em boa fé-. e nestes ell o in° ·'. 
cluo, Mr, Budenz".· · · 

A amistosa discussão continuoÍi .. 
em un, janta,1\ n'.~ qual ~ conver-' ·, 
sa _versou a principio sobre a 

r-;scolhcu o dia' ua Maternidade 
de Maria para à. sua· reconcilia<;il.v 
CUlll Deus, n1uvido da 1nais viv~ 
~ratidão, · puis nun.ça :;,e esquecera 
da eonycrsa que ha n.uve anos ti-
vera com seu 
conselheiro. 

grande. amigo e 

Faz ele a apologia da Igreja e 
de sua obra. Afirma qÚ_e' a reci_
taçã.o do credo não é apenas um 
ato _d.e fé, mas a proclamação de 
uma conc_epçii.o e ·ei;tilo de vida. 
São sua.s textuais palavras: ~o 
catolicismo. contem os salutares 
princip!os e lições de q_ue necc,õsl-
ta1n não só os individues n1~~-:: ain
da tod_a a humartidade e todas as 

1 
nações. Quan,do alguem diz: Sou 
catolico, reafirma 11.n1a tiloso!ia 
que contem · a regra para a paz e 
para o geral bem-estar. Só quando 
a voz. da lgrcja tor ouvicja, terá 
fim a lutl!, pelo poder que tão ,;e-
1·ia1i1c11te. ameaçou - e continua a 
ameaçar - a· liberdade do indi·; 

constituição sovietica. Monsenhor_ 1 
Shecn r~cuso,u comentá-la o d!ssé 
que preferia fal~r 5obre a, gr'aç.:i.-, 

· · · viduo". O_ rncon, hccin1e11to dnsta•· santificante e sohre a Santíssima._ I_ V v " 

Yirgem. Durante 45 minutos a dis- ~ · verdades levou-o a u,joclhar-se hu· 
cus,süo não teve o,utro objeto senão_·_.. Íuildcmcnte aos pés do altar e vol
a volta de Mr. Budenz para a fé .. .' 1 .. tar a verdadeira íé • 
Nos anos seguintes não houve ata-"' · Homem sincero, alistou-se naa 
ques reciproco~. exceto um edito- hostçs comunistas julgando dcícn-
rial do D,ally Wo.rkcr intitu_lado der asi;in~ os legitimo:. dü~eitvs d_a_ 
"Hepudiate Mon;ig~~~ She~~ "• classe operaria.. Alimentou por 

muito tempo' a ·· esperança de po-
No inicio do a,no pa-ssado, :M;r · der reconciliar o comunismo com 

Budenz e sua familia pediram a 
Monsenhor Shcen que lhes desse 
instrução religiosa,. E' claro que 
a.,; ,recentes controverslas sobre a 
chefia do partido comunista não 
têm nenhuma conexão cóm a volta 
de Mr. Budenz â fé. A conversão 
do outrora influente chefe com·u· 
nista é sincera e inspirada tão so-
mente por motivos de o.rd.en:i su- 1 
perior. !. 

São pe_rentorxa.s a.s de.claraçõcs 
do ilustre converUd,o'_e deçÍsiv~ sua 
repulsa. ás interpretações malévolas 
do seus antigos camaradas. 

Afirma. que o dfa mais feliz da t'. 
vida .para ele, sua esposa e filha~, 
íoi ;µ,lUe!e e~ 9,~c rE:ce9eram na l 
Catedral de São :patric!o a com,u· 
nhii.o élas mãÓ_s de Mo;1senhor 
Sheen. 

o catolicismo e este i.deal nà.o o 
desamparou jamai.s e foi um esti
mulante de sua· atividade. 

A experiencia mostrou-lho qu<! 
tal rcco11ciliação cr,:i. cois_a de to.do 
impossivel. O comunismo exige ir
revogavelmente a morte da religião 
e an1biciona. O poder absoluto e 
avassalador ·sem ter em nenhuma 
conta os princ!pios morais. 

•• A tendencia do comunismo -
diz ele - é subs.tituir o abuso pelo 
pensamento, burocracia e trapaça 
pelos processo; democrati~os. A ~
roganeia comunista, com a qual 
está hoje familiarizado o mundo. 
p_rocç:de dc.stc ponto de vi,sta, d86-
truti.Vô ''. · ·. · "· · 

o sr. Ear Brówdcr era o li<ler co
munista dos Estados Cni<los. Era 
ai:1da "pcrson~ grata" e ele con
fiança dos senhores de ?l[oscou
\-Vi-lliain Fcstc1:, ci11e aspirava a li
clerançá do Partido - que honra e 
C:jl1e gloria! - ai-nela não o dcsacrc
õitara pcra,.lte os altos diguatarios 
6oviéticos, Qttc de Moscou, m:ino
!::xam a poli_tica ri~ ~spionagem do 
seus fantoches, difun<l:dos por toJ 0 

mundo. B1:ow'der :ião podia ser nos 
Estados Unidos senão a copia fiel 
de seu "colega" Thorcz, na Fran
ça, e de seus "cam;iradas" na Tn
gfatcrra. Porque o Krcrnlim mos
covit<! já fizera chegar ás s11as 
Embaixadas ,:io estrangeiro ou a 
seus agentes a nova campanha q11e 
deviam sustentar, a<latahdo-Sc sem 
rre ás circunstancias locais C :13-
cionais. E IlroWdcr adota p pacto 
russó-alemãcJ de 1939. E a guerra 
cÔptra a Alema,nha 'de Hitkr t0r-
11a-sc· ''ini.riirí~lisi:à",. pü-r<]tie iTirli
_:retamente a Russia é atingida cm Merejl<ovski - um falso profeta . 

Bento Costa 1 

Julga que os comunista.-; se con
vertem em geral cm· verdadeiros 
fantoches. Preferem fracos que não 
entendem e igualmente ignoram o 
objetivo e ~ cons,f'<luencias de 
seus atos. 

O Xcw York 'J,lmes frisa. bem 
esta declaraçã.o de .Mr. Budenz; 
"0 comunismo_· e, o catolicismo sã.o 
1rreç:oricuíaveis. cheguei Íi. concha· LIVROS ----------
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l'rcl Bcnvindo Dcstéfani, 0.1!'.M. 
E:ditora ''Vozes" - 250 pá;;ina.s 
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COI.,EJÇ~O Dl.:J J.::);E.i\ll'LOS ;: 
um liv.r.o -oportuno e de atÚalldade. 

.Es_tá. destin.Í:do com· suas inumeras 
história,_;;-, ·à.utê1;1ticas o vcr!dlcas a 
ilustrai· e amenizar as lições e.:.tc
quética.~. · 

•. I 

Com o atual desenvolvimento, 
:sempre n1ais crescente, do ensino 
religioso nas escolas e nós templos. 
COLEÇÃO DE I•~XEMPLOS vci~ 
preencher uma lacuna na adminis· 
tração metódica e intuitiva do ca
teci~o. 

Tendo á. mão este volun,c, os ca
tequistas e os professores do reli
gião poderão elucidar e confirmar 
éom ta.tos :rei.iti si.ias pn..:;e;.,..:í~s. 

}Jo:c b:u1o::.:) c;:;:;1..t.;~ :n:1VJ...i'-:•-1;,; 1·....:.:c0- 1 

mondamos encarecidaméntc 'a obra 
COLEÇÃO DE EÀ'"EMPLO~ PARA 
.A DOUTRINA CRISTÃ a todos os 
que· sê dcdiéain ao ensl;10 relígí9so 

O ~t;)vmo. Frei :Benvindo Desté
flµÍi ~ coí:ihec!dQ jo~al!Rt>t <? c=r1· 
tór. e FteU nome é ......-ur.o titulo 
p~a atrair l)a.nt o livro a, :u.ánc.ãó -

1 denosao pu~. 

( CONCLUSAO ) 

A um Jeilor desprevenido po
deria par.ecer, que Mercjkovski, ' 
ao tratar este problema, esta 
afirmando as doutrinas da Sta. 
Igreja que considera a historia 
mundial da mesma maneira: 
"Com Deus ou conLra Deus -
eis a eterna pedra de toque, so
bre a qual repousa o destino do 
mundo. Em toda vida, na polí
tica 'e na economia, nas ciencias 
e nas artes, na vida publica e 
na vida prívaç!a, no Oriente e 
no Ocidento aparece o mesmo 
problema (Encíclica "Charitate 
Christi compulsi" - 19321. Mas 
a Igreja sabe a solução do pro- ' 
blema e sabe a quem cabera a 
vitoria final, pois ela possue a 
verdade absoluta. Merejkuvski. 
como descendente legitimo dos 
gnosticos acha que a soluç.fw; 
qu0 a Igreja apresenta e sim
ples demais e aplicando o me
toC:o dialético de Hegel ele des
liza para a heresia. 0 Cristia
nismo para ele apenas é a ··te
se"; o paganismo sob suas dt
fr::0ntes aparições é a •·antite
.::s": ~\ s~J\:.1;'.~\c ck: rr:)hlcn:1::;. r\:.: 
a encontra na "síntese": no 
"novo caminho". Este é o no'.'" 
me de uma nova religião. de 
carater neo-cristão · e apocalip
tico. que combina o culto pagão 
do corp;:, C'otn o culto C'.ristão do 
e~pirlw. O ''novo ~aminho". po".' 
r<>m niin é- o c-:imin_ho cta vida e 
d~ 1u7.. mu, é um caminho. aue 
conduz par:;,. as trevas da mor-

te. Merejkovski não está ao 
nosso· !ado, si bem que compar
tilhe alguns p,ontos de vista ne
gativos conosco. Como nos, ele 
cumbaLe o comunismo e a re
volução russa .lhe aparece como 
o fim do Cristianismo, como 
aproximação do jmzo frnal. Co
mo nós ele combate os "mitolo
gos" modernos Renan e Strauss 
e sua ,exposição racionalista da 
viC<J, de Nosso Senhor. Mas 
apesar de tudo isto ele anela 
longe de nós. o seu livro sobre 

; a vida de Nosso Senhor leva o 
titulo: "JPsus, esse desconheci
do"; e isso com muita· razão. 
Pois, J(•sus, como Mere,1ko,vski o 
ctcscreve, está · tão desfigurado, 
que um catolicn dificilmente o 
reconhecerá. Com rnlação á 
Santa Igreja e sua autnriclade 
dogmatica MPrejkcvski compor
ta-se como um gnostico legiti
mo. Por conseguinte. uunbem 
não respeita dP.masiadamente o 
Canon cas Sagrada." Escrituras, 
pondo ao lado dos sant~)s evan
g·cJhos. os escritm; apócrifos de. 
;1 ri~~<·n1 gnn~tíc:L corno por 
Pxemplo os "Agrapha" rpala
·vras. de Nosso Si•nhor, não re
latadas pela sagrada Escritura). 
os Atos de S. João e a Pistis 
Sophtá. Por isto ningupm se 
aclmirn enc-,mf.rand" nos escri
tos de Mer,;,ikov~l-<i nitm~rnsos 
erro~ dnf!m:. t1rn!" ronci,.nados 
já pP.!a Sstntn Ma.rir" Irieja, 
como por exemplo a. doutrina, 

que o Espirita S11,nto é a "Mãe 
Celeste" C:entro da· SSma. Trin
dade. Tambern as êió.utrinas do 
autor sopre os milagres d.e N. 
Senb,or e· sobre a IgÍ:efa de Cris
to divergem' bl).st:;inte. da tradi- t 
çâ,, ClJ.t91ica,. . . ·- , f 

Em certa époça qe sua vida, · ' 
Merejkovski deixou inflÚéncfar:.. 
se bastante por Nietzsche e por 
Carlyle. Esta lnUqe11da apl).rc
cc claramente nos livros sobre 
Lcrmontov e sobre Napoleão; ao 
qual ele denomina, o ultimo dos 
herois. 

Vamos acabar nossa critica 
gPral do autor russo, sem en
trar em pormenores sobre as ce
nas escabrosas que ele frequen
trmente df•screve em seus li
vros, que já por C'ste motivo não 
são aceitaveis para os leitores 
catoJfoos. o mundo, ao qual 
M"rejkovski se dirigiu, para 
mostrar-,lhe o seu novo cami
nho, julgou-o novelista de 
grande talento, mas só poucos 
0 11er\am tomar a s0rio a "ver
ch1ne incrivE'l" oue ele. propagou 
nc!o mundo. Par"c" QUC m('s
n,o no mnndo mo·çtl'l'OO, vence 
{is: VC?:1'1" n b.01'11 ~~:n,s,o: " l'SPC''ll.-
1"'"'· (""e o faJ-,n. nro.{eta dum 
('ris:tir,,,ic:n10 1,:irrn.nl?:ndo ou 
r><'<'n ,,i~mri <'~istiani.,:v1n - r<iia 
ln .... '") p,,, ,... ..... ~.,~,f"ltn ,,..;.r,,,0,-.l11t""ntn .. 

.. ~~·Hr1o l"'lt,tlorno,. !? 
r>inres heresias · dP 
tempos. 

1''713, 

todos 

r>1n 

da'i 
os 

. são de qre o com~uis~o pretende 
estabelecer uma: tirania sobre o cs· 
pirito humano: está em inte1·nuna.
_vel confÜto com a religião e a ver
dadeira liberdade". 

"Alem dos bcneficios recebidos 
1>cla minha volta â Igreja,· é mtnh~ 
resolução e a de minha familia 
contrib_uir: por tod9s os meios em 
nosso podei;- par,a. o pro~esso de 
n.ossa a,i.nta re' ;gl,ã.o e. do. bem-estai· 
do povo.". · · 

Quo a volÚ!, ~esse boinem reto 
f!. verdadeira . fé possa, abrir o:. 
olhos a muitos outros que se de!
xaram embalr pelas méntlrosas 
promessas do totsl,litarismo sovieti
co, 'tão deshuman~ e tão nefa.stQ 
como. o nazismo. 

Hoje é O bolehev.fumo o maioi'. 
obstaculo á paz do mundo. 

_E' coisa fora. de duvida que a 
paz s~rá. uma quimera enquanto 
subsistir a a,meaç<!, do· comunismo. 

A }?esa,~a Ul.refa, <'41,s_. nações de~ 
. ~ocraticas se~. a. completa extfn,o 

,:;ão dessa erva da11inb~ que so· vai 
. estenden~O }?Or todos OS paises n:o 
lo,uco afã de levar · <le roldão os 
ultimos vestii;io~ da civUizaçã.o 
cristã com a seq1.1encia dos inapr.e
ciaveis benefícios que cl.i, trouxe a. 
humanidade. 
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«Sou contra o divórcio porque penso»JCulto Mariano em 
introdução naG leis de um p(IIIJ'O, c:o. s .,_ T # p .,,, 11 

lló momento em Clt1e ee agita a 
flQe".'tâo da lndimolublllda.de conju. 
gaJ. o conhecido fasultat1vo sa.ntista 
Antonio Ablas Filho deu, ao .. Dia.
rio", de santos. a oportuna. entre
mta. que pa.sgamos a transcrever: 

"'SOU contra o di'rorclo porque 
'ffflSO, 

o casamento é ·wna institui,;ã.o 
- é instituição natural. e não mero 
eontrato - mn mero contra.to ci
Til 

A sociedade domestica existe 
tnuito antes da. sociedade elvit, por 
1t'SÓ mesmo que é uma instituição 
r.a.turn.I. Esta. soai~ conj1lll'Ri, 
tem por fim primordial e prlnci
Pal (n1nguem poderá dizer o c:or.
tl"ario) um bem social. mn oom 
hmnano - garantir a perpetnlda. 
àe da raça. 

Tudo o mats que ex1me na socie
cfa.de conjugnl, não pode de modo 
ri.l!!tlm ser anteposto a esta. garan
tia de perpetuar a. Humanidade, 
Ma-, perpetuar ã l'aça., á i:rumanidacre 
perpetuar á raÇa, á HUm!Ulidade 
r.~o é s<micnte colocar no mundo 
uma nova Vida, não é somente ta._ 
ZPr <:Urp.il' um novo sêr ... é sim: 
fo,-n,,ii, homens: assegurar todoo os 
meios SPm o., auais a. vida não é 
d'Ji!""II spr bivida; é educar. Sem 
a educa<:ã.o. a geração é um ato im
perf'...,lto. lnutil e sem f1nalidnde Mo
lcmca. A lei ,natural que vefa pela 
pPrnetu!rl;we da raça, snbstituin.. 
do. oo cme morrem. pelos (!lle nes
CPrn ,,.,,.,.n., rnm o mPSmo vigor a 
eé'ur.<1n/io. F. ... aucacão não é coisa de 
n--"•""' .,.,...,, r'P um ou dois a.nos - a. 
~uca<:ão reauar anos e majs anos; 
~e ~ooo!t~tamente a e:s:perlepcla. 

~::c-··-:-r.-:-: .... ~,.. o :<~':' ·"':"t do ;:a_!'.:-;_ A:,· d?r 
, '\'ida a um novo ser. Os pais contrai

i"am a obr'(!'lldío de o as.«ic:tlr oom 
os SPtJS · cui,õados em todos os 
J)erlod<><: nece,,sarlos ao seu desen. 
't'<"lvfmento normal - note-se: en 
til"'" ...,,.,.,.,,.,_y, E t.odo ~ ~orço l)a

rn i'ornmr mn tioVO ser não 6 
,fpe!las exi<r'do doo pais r,:trn for
;,;-m.r rrm oon,o '/>e..1 àesen,okido. 
wn eon,o sii.o - 1Uh~ ta.mbem 
'?'~nirln 11:i,'Nl. fo'!"ffl11.rão ~co?Og!ca, e 
mm--,.J - a mais im'OO!"tante para 
o 11,·Huem. r-ois qae ele não é um 
rnr"-..-n ttnimn:. 

E fora da, mtlão n:totl0'$amiea. per
petua. como poderão os pais de. 
sempenhar-se de toda esta gra.nde 
:responsabilid:i.oe? Só no lar firme 
resistente a todos os ven<Java!s, im
'!)OSSivel de ser distnildo por pai
:1:ões baixas de mn ou de outro, por 
egoismo (prejudicando desta forma 
o fim principal do ma:trimonio que 
é soe'al e não do marido, ou da 
nmlher. ou mesmo de ambos), as 
crianças, os jovens, os adolescentes, 
os maços podem ser plasma.dos. 
podem ser moldados ?llOS homens <em 
toda a extensão da palavra> do ftL 
tttro. Fora do lar indiss0luve1, não 
há educação há sim, destrui-

q§o. bâ retomo, bi formac;§.o dele.. 
gffio de delinquentes. de loucos, de 
rua.nos povoando os hospitais os 
ma.nlcomios e as penitenciarias (Os 
fatos provam o que digo - é só 
querer vêr) • 

Não me venham dizer agora das 
pesinteligencia.s entre os ca.sall!, in
suportaveis ás vezes de serem tole. 
radag no mesmo teto. - Respon
derei da segUinte maneira: - já vi. 
ta.mbem na minha vida clinica., c!e. 
sintellgemcias entre o paladar de 
nm doente a sopa de fígado cru 
necessaria para sua saude e no 
enta.nto n:guem jamais. disse: jo. 
gue o a.limeto fora., não se lhe dê 
:remedlo, que morra. . • E' que em
bora havendo entre o palada.r do 
doente e a sopa forte repugnancia, 
o qne estâ em jogo é a saude do 
individuo; e o doente fa.rã. cara 
feia, dirá coi!!tl.S horríveis. mas não 
ha.verã. divorcio entre o gosto e a 
s0pa. Da mesma forma devemos 
concluír Para os casais com des1n.. 
teligencia e mesmo repugrumcta.: 
o que está em jogo é o fim primo,:· 
é!lal do casamento - a conserVaç~o 
da raça, a educação dos filhos: 
freie.se o egoísmo e-.. não haw1-á 
di'Vorcio p<>rqUe a. sociedade assim 
o exige. 

com o ea.rater absoluto ue um 
dever. a quantos. livremente !Undam 
uma. familia, impõe-se a obrigação 
de respeitar as leis essenciais da 
sua; _instituição. Obrigação esta ba
Se1"da sempre na mesma f'nalidade 
da.s relaç6es natural". entre, os se
,roti. E po!'QUp 06 filhos, lla.ScldOS 
ou: .a. nascer gáo os credores perpe.. 
tuos <la ~lação c0njugal. perpa-' 
"71-c~. ~.ç +..-8.mh~m o.~ "'Jinculos qn:e ~ 
constiatrem e respondem ã não cles
tnrlçáo desse direito. No ponto de 
vista 'biolo:fco C<m\O no p0nto de 
visfu moral. a. cissolução do casa. 
fuénto é um mal: e. o ca<samento 
deve :oer !)rr.>clama.do clentificgmen. 
t,e ttma. monog3JI1ia livremente con
sentida e ind!"SOluvEll. 

llustre professor da. sorbone, cer. 
ta·. vez disse: :a vhla "oc1s1 de um 
pc'l"o espclhl!- !t<'ml)1''! !l.S virtudes o 

· o~ vicios de suas familias. 
- :E' dô silencio do 13.t' qna il"l"ltdiam 

·todas at1 influenc~ tmponderaveis, · 
mas sa.beranament.e P..ficazes c;t'<:: 
vão a.mar na trd.llla complexa (las 
rel:a~e<i economicas. admlnistrat.1-
~- polltlcas e sociais que integram 
n vida de uma Nação. 

Um de meus grande" profess0. 
res o professor Fernantlo Ma.,"'3.
Ihães em discurso dizia: o erro ca. 
pital dos que pugnam pelo ,.ivor
clo é supor a. s0beranla t.bsoluta do 
insttnto sexual-
~ .e,.t acrescenta.rei: o divorcio vem a.1:mentar. premiar, legalizar o. 

ma.!§ t.errlvel lnim'.go da fidelidade 
e felicidade conjugal. Com a sua 

l..._s_ec_ção de Consultas 
ESTUDIOSO DE .JABOTICABAL - Consulta Ilteraria. 

Em resposta á sua consulta iniciamos, no ultimo numero, a pu
blicação do artigo sobre "Dmitry Merejkovski" - "Um falso pro
feta", de autoria do Sr. Bento Costa, e esperamos que ele corre:,
ponda a seus desejos. 

* PAULO DE CASTRO - E' ortodoxo dizer-se "Sagrado" Coração de 
Maria, ou devemos dizer Imaculado'? 

As duas denominações são ortodoxas e licitas. A primeira fo, 
eallza a 1ncomparavel santidade da co-redentora . do genero huma
no, enquanto a segunda considera mais a incomparavel pureza d.a 
Virgem-Mãe de Nosso Salvador e o privilegio da isenção do pecado 
ongmal concedido Por Deus Nosso Senhor á. Esposa d~ Divino Es
pirito santo. Apesar deste incomparavel grau de sant~dade, No~sa 
Senhora pertence ao gcnero h~ano e .~6 podem.o::; pedrr _a sua m- . 
ter;;-;êssão junto ao trono do Altissimo: Imaculac.o Coraç~o. de Ma
ria rogai por nós". Nosso Senhor, porem, e o seu Sacratissuno Co
ração em virtude da união hipostatica se ele'-:_atn. muitissimo sobre 
a simples condição humana. Nosso Senhor nao e somente homem 
mas tambem verdadeiramente Deus. Por isso devemos adora-lo e 
pedir-lhe que Ele se compatleça de n?s· Fazemo:-lo,,rczar:do: "S?,
cratissimo coração de Jesus, tende piedade de nos! A mvocaçau 
r-rogai por nós" seria nest.e caso inconveniente. 

* &. DE ALMEIDA - Consulta sobre artigo do "'Estado de S. Paulo" 
de 21 - 5 - 1946. 
Em resposta a sua.e; consultas devemos comunicar-lhe que não 

.lhe podemos dar nestas colunas uma resposta pormenorizada, consi-
, derando que o LEGIONARIO é um semanario catolico de carater 

popular e não uma revista especializada em teologia moral. Se o 
sr. nos quiser comunicar seu endereço responderemos ás suas per
guntas por meio de uma carta de cara ter particular. A posição da 
Igreja em face destes problemas resume-se na aceitação do Direito 
Natural, que considera como fim pr!mario do matrimonio a propa
gação do genero humano e que óefende em todas as circunstancias 
o direito á Vida, como direito primario da personalidade humana. 

Para fins de consulta sobre estas questões recomendamos-Jh1:: as 
reZU,L11tas obzas: 

:,,, . HrLi.lJert,n Jone O. YL Cap.: "Compendio de Mor::i,! Cô.1.olka'\ 
traduzido pelo P. Roberto Fox S. J. - Ed. "A Nação" - P. Alegrf' 

P. Estanislau Larochelle O. M. I. e Dr. Telesforo Fink: .. Com
pendio de Moral Médica" - Edit. Vera Cruz Ltda. - Rio - S. Paulo. 

Prefacio pelo Arcebisp0 de Arabeu. 
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~~ i:v:~~~~~~~ ao . ome e r1nc1pe. 
lealdade no amor, já não ~a 
aquela repulsão de outros tempos: 
o adulterio pouco· a pouco ae vai 
considerando um simples imprU. 
dent.e que antecipa uma fo~ 
de judiciaria. nas relações sexuais, 
que a.manrã serão sa.ncionad86 com 
a tutela da legalidade. O qne. an.. 
tcs constituía um fenomeno irre
gula.r, de decadencia mora.l, J)l'Ol!
crlto pelo rigor da oplnlii,o e fora. 
da lei, será., pelo divorcio. ga
rantido e tomado . legal abrindo a. 
porta a.os maiores d~egrament;os 
amparados pela lei. E' para ter a 
facil'dade... que os divorclstas 
quere,,o! o divorcio; 1egatimndo. ex. 
temamente, seus deslizes. conti
nua~âo. multo embora, . a sentir no 
intimo da consclencia. a. VCYZ da 
vertlade,. ••• 

Coração Eucarístico 
de Jesus 

Escrevem.nos: 

A festa, do Coração Enc.a.ristieo 
de JêSus, é comemorada. na QUJnta
fofra depois da. oitava. de "COrt.>us 
Christi.'', conforme o (f.ecreto de 9 
de ·,Novembro de 1921, do p,;,pa Ben. 
t,;, XV. Este ano cl.a teve lUgar a. 
4 óe julho. 

· Quem primeiramente a.provou a. 
deveçã.o a.o Coração Euca.rlstico de 
Jesus foi Pio IX, em 1368; postc
ri01-menta os pa,pas Leão XIII, Pio 
X. Bento XV, Pio XI e recente. 
mente Pio XII, cónflrmaram a 
aprovação e multiplicaram aa in
dulgencias em favor das invocações 
ao OOração EUcaristico do Je. 
sus. 

A dev0çii.o ao Coração Eucaristi
r,o de Jesus tem pOr fim render 
graçag a est.e n:vino Coração, pe. 
lo ato de amor com que nos con
cedeu a Santi,;sima Eucaristia, rea... 
l!zando-a na Santa Ceia. e renova.n. 
do-a, sem cessar no Sãcrif:cio da 
Missa.. Esto dom adorave1 do Cora
f:ão de Jesus, esta. prova maxlma 
de seu a.mor pelos homens, tem di. 
reito a um culto particnlar. Jesus 
qulz permanecer conosco para, ser 
o Companheiro do nosso exílio, pa
ra ser o· alimento celestial de nos. 
s~ almàs. 

~e .. Anibal Coelho, e. M. F,~ 

Os primeiros deseObridores ele São ~omê e Principe uaanc1o -
garam pelos anos de 14'10 a Sã.o Tome, não encontraram, rea a tn
diçáo, nenhum vestígio de habitantes. Assim foi mais facil adaptar 
os costumes altamente portugueses aos primeiros ha~itantes CPlC li 
se estabeleceram, Joã.o de Santarém e Pedro Escobar desembarean• 
do na linda praia de Ana Ambô, segundo uma. tradição 1~ erigi-, 
ram llumilde capela a Nossa Senhora das Ave-Ma.rias. Mais adian
te em 1488 já Dlia.rte Pacheco nos :!ala,· ao descrever a baía de Ana 
Chaves, doutro templo, naquelas latitudes e com a mesma invocação. 

· A capital da Ilha nos tempos aureos do seculo ~ encheu-si! 
4e templos dedicados a Maria Santissima; a. igreja da Graça ele-. 
~ em 1533 a Sé Catedralicla, Nossa Senhora. da Conceição d~ 
1508 desmembrada da i;,aroquia de N~ Senhora 4a Graça, Senho
ra do Rosa.rio, ha poucos anos destruida, Misericordia, derrubada nos 
primeiros anos da Republica para nela fundar o edificio dos' Correios 
e Tribunal. Senhora do Bom Despacho, São José, no alto do atual 
Hospital, Senhora do Carmo, Santo Antonio dos Cap~chos, e na de 
São Joã.o, patrimonio de Ana Chaves ~~ e são na sua maior 
parte, centros de ativa. devoção do povo SantoMense. a Nossa Jma .. 
oulada Senhora. 

Das 10 paroquias de que atualmente consta a Diocest. de SãG 
Tomé, todas estão dedicadas a Nossa Senhora se e:x:ce3:>tuarmos a ela 
Vila Trindade, Santa Madalena, Santa Cruz dos Angulares e_ Santo 
Amaro e. São P~ulo. Mas nessas mesmas o cult,o mais ativo e ~· 
voroso é àt:rlbttido ,a Maria SantJss:irna,, 

No dia 1 de janeiro eomeça .; ano cem a grandio~ _ft'.Sbl _drí 
~-osca ~en1:lcr--a llo Bc.:~ :0$@t.!3~ sle:'Li @a ov:t?a n0 ~ 2!! r!$ serema 
bro· todas as outras paroquiaS, celebram solenes cultos -ao Santissi
mo • Sacramento e logo a, seguir a Nossa Senhora. Sã.o celeberrimas 
na Ilha as Festas da Senhora tia Nazaré, na Vila da Trindade, Se~ 
nhora de Guadalupe, na sua pequena e interessante Vila; Senhora 
das Neves, e Augusta Senhora da Gloria e!!1 Praia Melão, a Jma.
eulada Conceição, ~ Ca?>ital e outras festas do Rosarto em San• 
tana, em Santa Crnz dos Angulares. e . sobretudo a i!mponentissim.a 
da Mãe de Deus, "templo em minas a 1 qnilometl'o da cidade, mar: 
que já. serviu de catedral em tempos tristes de revoltas escandalosas, 

A. Ilha do Principe está constituída numa nnica paroquia, Nro'éia 
Senhora da. Conceição da Ilha do l"rincipe. Lá houve outróra 'fl 
igrejas dedicadas todas a. Nossa Senhor.i. No seculo XVI contava 
com 17 Sacerdotes para o serviço espiritual daquela pequena ilha. 

o culto de Nossa Senhora de Fátnna tomou, ultimamente, grau .. 
de incremento, desde que na capela do Bom Jesus foi est~belecida 
es§ · devoção em 1938. A Sé ~atedral tem uma linda imagem de 
Nossa Senhora de Fátima e dedicou-lhe a capela lateral que o Sr. 
Governador Vaz Monteiro acrescentou ao vetust,o templo começadG 
em 1576. 

A devoção ao Coração de Ma.ria eonta. com dlversos centros· ê 
arquiconfrartas: Vila Trindade eom confraria florescente, VDa. de 
Guadalupe, Vila de Sant,o Amaro e Praia Gamboa. 

· A vida espiritnal daqueles 28.000 habitantes alimenta-se prin-
cipalmente com a devoção a Nossa Senhora. 

A 
Bronquitea (Adultos e erlan1)alll). Prido ele Yentft!, 

MAS Dor ~ eabeçn eronlca, 'Colltel!I, .lnaonfa, Ohoro 
faeU. Reumatlllmo. Cfatlca. Del!!aJlimo. ManJa ele 

· "'1.lcldfo, etc, Tratamentos garantJdos. - 86 por ecm- · 
trato. Medicina positiva de combate h C8118811 e do 

a- ldntom"•· Tratamento• por processos rapidos para todas aa -MOLES. 
TIAS INTERNAS,. NERVOSAS, MENTAIS e para - da PELEI de 

ea'O#a Interna 

DR. ARAUJO LOPES 
Raa Marconi, 131 - . S.0 

- Sala• 804-G. na. 14 ás 18. A- eabail-, 
da.a 9 U 12 - Fones: 4-%208 e li-671'1 - Realei.: ,Avenida Pompéla n • 9D 

S.llO P,A.ULO . • 

O coração Euea.ristico a,rde do 
amor por nós e Ele não desa~ se
não que o mesmo fogo se acenda em 
nossos corações. Ele espera no sa... 
crario fr'.o a nossa prece ardente: 
'·Louvado, adorado. amado e agra
decido seja em todos Os momen.. 
tos o Coração Eucaristico de Jesus. 
em todos os tabemaculos do mun
do, até a consumação dos séculos". ______________ -:_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-================z==========;===========-

ijual o interesse do governo de . Moscnu: no 
repatriamento de refugiados do · Báltico e dos 
Halcaos, que· não ~esejam a cida~ania soviética 1 
COM O BENEPLACITO DAS AUTORIDADES ALIADAS, PROCEDE..SE ~ 
Ul\iIA VERDADEIRA CAÇADA HUMANA NA EUROPA OCIDENTAL 

Entre os grnnos de refugiados da 
Europa oriento.! que se er.contram 
nas zonas amer.'.cana e ingiesa da 
Alemanha, n e n h u m apresenta. 
inaior unanimidade do que cs ucra
nianos em recu~ voltar 1,a.ra su'l 
r,atrla. Alguns deles são ucranianos. 
envia.dos á Ale:-nanha para traba-
lho forçado antes da retirada de 
Rta.lingrado. Entretar>to tambem 
entre eles ha a mesma If'soluçã.'l 

· õe não 'POltar que existe entte 'JS 

ncra.ntanoe (JGe rão eram cidadã.os 
9<>"1eti..- ante. da ,:uerrs e não 
desejam 'ltlbr.àe·,- ago~ a e3i,a 

c-ld~nl-Wlt·r:, dsi. f,~f:::,y--.1 <i> ~o m'~rtelo. 1-:J 
ldentt-~ d-ap"!"'llda tci 
•ambem _.,. peloe refugiados 
., _ _-.. - ~ .coavldados::.. 

~ ...,... - -pat,taa, =ora sob 
'oca~ aa.t~ca. e pef,.,. lugos 
Javos. oonvtd...S- a 'Vl•ei eob o 
dom!nln :!é' TÍ!o, , o ma.t<chat' de · 
4):1,)~tlJ. 

QUE E' DA l.JVRE DLTERl\11-
'NAÇÃO oos :rovos1 

Esta. atitude ae tais refugiados ~ 
tão dramatica quo muitos •êm sal• 
tado de trens em mov:lmflY\to, pr::r 
ferindo a morte certa a essa volta 
forçada aos sem, paises de origem 
sob ocupação comuntstà, e outroa, 
como se deu em Marselha.. se lan
çaram nºâgua, 'l.r,6s terem sido em 
barca.dos â for<:a em um n'l.vio qu~ 
os conduziria () .. la o dommio boi- ' 
chevistá. 

E' -facif. por"..auto, él0 imaginar o 
panico provoe:21.,iç entr~ e~.,.._q0.s ·cxpa 
trlados uelas. 1•rovidenclal• dem<1-
siadam.ente du!'as e mesmG deshu
manas 1tomada.1 pelas autr:ridades 
alfa.das a partir do mi\~ dP dezcm.' 
bro do ano pas.,,wo, reun.iT do todos 
esses refugiado!' dos pa.ises do .Baf..· .. 
tlco e ucra.nfaT?o"· e'l1 ,;randPs, ~ ', 
pos dé repatrlaçiio, em' .:.\'eynkÜ-0 

chen e Stuttgart para en•;ega..Joiã 
á zona de ocup.:i<.ão sovtet:1.ca a pe.., 
dido do Governe. bolchensta. 

' 
A VOLTA 1)() ESPlRITO DE 

MONICH 

Em artigo do numero anteriol',i 
publicamo& o edital que a., autor.l,, 
dades de ocup:;,ção amerieana e :ln, 
glesa fizeram .Ja.ix.a.r nel:!te sentid~ 
e segundo- o q~•al serão negados • 
esses refugiados atê memnc alimen-. 
to e agasalho, se não se r.1>resen
tarem ~ a.utoriüaÔé::l soviecteas. 

Eis ·um dó~ :icipectos d'; re-.:sur .. 
giménto do ..i.,plrlto de Munir,IJ~ 
através dessas ccu.cessões teitas âa' 
cxigcncl~ da Rc1ssia sovietica, á. 
cust:1 do sofrim< nto dCSS\'5 int()H,. 
zes po,·oH, ,1tim~.a. ela cnreidade. <te, 

· ".metodos> da n9va· ordem. 11!'Dleta.ri~ · · 

de Môsé9ú. 
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Os Mártires de Gorkum 
Oa a ado 11110 scx:ulo XVI QS 

'llaeresias de Lathero e Calvino con 
~ catra na Holanda, lá. co
mo aa Alemanha e na Suiça, fQram. 
caasadoru de graves distnrbios. Os 
Cahinistas rebelaram-se c<>ntra o 
governo do rei Phelippe II e, che
fiados pelo principe de Oraage, to 
ma:ram á força armada algumas 
eidadcs ~ ~ a cidade de 
~kum-

0 gorema,dor retirou- pa:m o 
castelo, em compa.nhia de alguns 
catol~ dois paroeos, onze fra
cies franciscaao.s e mais sacerdotes 
seculares, Os calvinistas tomaram 
poise ela cidade e forçaram o eas
~ a rcndi.Qáo. Esta se efetuou, 
!!IOb a condição de garantir a todos 
llffre egresso. Os Calvinistas. porem 
,desprezaram est;l combinação e a
pri,sio:ia:ram o· comandante, t<>dos 

os clerigos e dois cidadãos, dos 
qaaes nm,. foi enforea.do imediata
mente. 

Os sac:erdotes eram o preferido 
alvo do furor calvinista. Má.O$ tra
ios revezavam com ameaças de 
lPOI"~ e finalmente foram todos 
metidos num calabOuço subterra
aeo. No dia de sexta feira. lhes 
fieram carne a comer, Querendo 
4111s porem observar a abstine:icia 
tiveram de suportitr toda a sorte 
êe i!!Jurias e sofrimentOs. Empur
ra-vam-aos. puxavam-lhes as ore 
~ 4:er.wo.-.1.hes p-ao,·"',d.;;.; = -
.lança, ultrajavam-nos e .lauça\la..u
~ em rosto as maiores infamias. 
Fzgueram em sua presen uma 

- forca, ameaça-::id0-os com a morte, 
li não quizesse negar a fé no San
tissimo Sacramento. Ao Vigario 
Pc. Nicoláo ,r.m Poppcl um doS 
ba:u:lidos pôz a a.--ma na teste e 
be:tTOtl aos ouvidos: 

"Anda, Padre! Como é Tantas 
-..Zes declaraste no púí'.l)ito., que 
e,tavas pronto a d.ar a vida pela.fé. 
Pois então cfi,zes ! F.,<;t,ás mesmo 
CÜl!,posto?" O Padre respondeu; 
"Pou a mbha vida com muita pra 
zer, si é testemunho da minha. fé 
e principalmente do artigo por vós 
rejeitado. o da presença real de Je
sus no Sa,:Jtissimo · Sacramento. 
Perguntado pelos tesOUros, que su
PVnham os hegeres estarem escon
didos no .castelo, Padre Nicoláo 
não soube dar i::ifonnações a res-
peit.o. 

() call'inffla lançoa-lhe entãO 

ama ~ ao pescoço, paxoa-o de 
mn lado para o outro. até que .:aiu 
mort,o.. 

Oiegára a ?CZ dos ~ 
Ao Padre irei Nic.asio Pecck pu
zeram o proprio cordão ao pescoço 

.ar.rastaram-no á porta do ~e. 
Lá chegado. meteram a corda pc,r 
cima da pOrta e puxando com força 
&llspem.deram a vitima a altura 
oonsideravcl, pa:ra imedia-tamente a· 
deixaram cair. Isto pratic;uam com 
um prazer infame. Afinal a corda 
rebentou e o pobre padre caiu pe 
sadamente ao chão, sem dar sinal 
de vida. Para verificar si estava 
vi?O ou morto, os soldados trowce
ram velas que;maram-lhe a te(.ta, 
o nariz, as palpebras, as orelhas, 
a boca e fr1almente a lingua, 

Como o Padre não desse mais 
sinal de vida. deram-lhes ponta
pés e disseram com ar de desprezo: 
"E' um frade, qu~ mi.porta?" Más 
0 Padre não estava ainda morto, 
tan.to que no dia seguinte os bac:1di 
dos tiveram a satisfação de poder 
continuar as crueldades. · 

Dtrrante toda a noite 0 s Padres 
~stiveram ,f.ltregues á sanha daque 
J.es dcmonios em ·figura humana. 
Não havia rui.da, que· abran,da;.sc 
o furor dos endiabrados hereges. 
Davam bôfetadas DOOS religiosos 

com tao.t;,c força e ·brutalidade, _que 
,_; 

lhes corria sa:,gue . do nariz e da 
boca. O Padre Willehad, um -,e
ncrave! ancião de noventa _ anos, 
repetia a cada ~oft.t.ada que 

I 
rece

bia, a jaculatOria "Deus seja lou
vado!" Os algozes• sentindo-se 
fatigados de tanto bater, ajoelha
vam-s-e deante dos Padres e entre 
risos escameo, arremedavam o 

cont<>São proferindo nesta ocasião 
obscenidades e blasfemias e asquei 
rosissimas. 

Em outra ocasião, anurraram os 
re!igiiosos dois a dois e obrigaram 
nos a andare:u em fila, imitando 
procissão a cantar O "Te Deum" e 
tudo isto .rol) a algazarra sa-tanica 
dr. soldadesca .desenfreada. Depois· 
ptizcram dados nas mãos das viti
mas para assim, á guiza de jozo ti
rar a sorte quem deles primeiro 
havia de subir á forca. O Padre 
Guardião exclamou : "Não se faz 
mistér de jogo, estou pronto. po~~ 
que já passei por esta delicia.~ 

Qii aec,fi~ - ~ ..... 
wdat'un todos os esf~ para- ~ 
bertar os prisioneiros. Pan este 
fim dirigiram um paetição ao prin
cipe 0range. Os calvani:stas. aus
peitando qualquer reação. tiraram 
..os franciscanos o habito e des
pacharam-nos, com os outros sa
cerdotes na noite de S a 6 de julho 
para Briel, ,á residencia do clerofo 
bo conde Lumm -,on Marc, 

A pena· nega-se a fazer a des
erição de tudo que aqueles religio
sos tiveram de sofrer, dos verdu
gos e dó populacho fanatico. Em 
Dordrccht estava á espera o navio 
qne devia leva-<!Os até Briel. Antes 
do embarque, um bando de calvinis 
tas arrastou os ma.rtires a um fogar 
perto do rio, onde estava aparelha
da uma forca. Corno cães raivosos, 
atiraram-se sObre ais pobres viti
mas e o ar encheu-se de i:isultos 
e v-ittrperios como estes : " Eis ai 
voosa Igreja! Ide e rezae a vossa 
Missa." Em seguida o~garam-no 
a passarem em tres' vezes em volta 
da forca, sendo a nltima vez com 
os joelhos no .chão, sob o canto da 
"'Salve Rainha". Enquaêlto os re
ligiosos se puzeram a obedecer a 
esta ordem ridicula e estacpafurdi"a, 
choviam-lhes bengaladas e pedra
dn,:, ás costas. O Padre Jeronimo 
de W c<:T't vendo estas i-ndignidades 
cão mai5 se conteve e· disse: "Que 
ellltou presenciando? Estive ,entre 
turcos e i:nfieis, mas cousa igual a 
esta nunca viQ" 

FbaJmente O triste cortejo che
gou a Brie!. Lá. o esperav; o con 
seita e alguns magistradas. Todos. 
de Lttmrn. com dOis pregadore$ da 

· se empenharam para conseguir doS 
prision~h'O!I . a :renuocia á fé em 
particular ao dogma da real pr-asen 
ça de Jesus Cristo no Santissimo 
Sacramento. Foram baldados os es 
forços. Os martires u:1animente :-e 
jeitaram as pTopostas feitas e pre
feriram continuar na prisão. o 
carcere que os recebeu, era uma 
pocilga imundíssima. 

Uma ordem do principe Ora4,ge, 
óe pOr em Fberdadc os prisionei
ras não foi cumprida. O conde 
Lumm, embriagado de o<lio c vioho 
mando11-as levar alta noite, ás mi 
neis do cónvent.o. Rugen, q•1e potico 
antP-s thha sido incendiado pelos 
cal viis.tas. 

Restára aindo o celeiro. O Padre 
Guardião foi lá mesmo enforca,do, 
depOis de ter animado os irmãos 
á constaneia Depois dele foram 

, estrangulados todos os compa:ihei
ros O Fanatismo dos calvinistas 
nem respeitoU o cadaver dos mar

ti-res •. Cortaram-lhe o nar:z, as 
orelhas e Jc,,aram-nos eomo troféus 

- 1():VIDADE -

"Nossa Senhora do SSmo. Sacramento" 
( Meditações para o Mês de Maio ) 

90 Beato Pedro Julião Eymard 
o titulo d1z o contendo' do livro, o qual nos apresenta Ma
ria em suas relações com Jesus Crisb no SS. Sacrament.o. 
Relações de Mãe verdadeira: "Maria, da qual nasceu o Crist.o. 
que se chama Jesus", que nós adoramos presente debaixo das 
especies eucarísticas, com seu Co,;po, Sangue, Ahna e Di
vindade. Relações de ,Adoradora, de Mãe e Mestra dos Ado
radores. Relações de Medianeira universal de todas as graças 
divinas, que da fonte inexgotavel do Coração Eucaristico de 
Jesus, correm sobre nós! 
Considerações originals, nascidas da intellgencia e do cora
ção de um Sant.o ! 

NOSSA SEI'c'"HORA DO SSMO. SACRAMENTO: "Nome novo 
de uma coisa muito antiga, como se expressava o Beat.o 
Eymard, apresentando pela primeira vez esta devoção aos 
seus filhos espirituais. 

Eis a devoção que todos os Adoradores do SSmo. Coraçãc En
earistico de Jesus hão de conhecer, estudar e glorüicar em 
suas virtudes e obsequios, mormente durante o mês de Maio· 
pois não é possível adorru: CO~Q convem a Jesus Sacrameh
tado sem Maria, Nossa Senhori:l,• do SSmo. Sàcramer-to, que 
no-lo deu, que por primeira adorou e glorificou a ss. Eu
caristia no Cenaculo, e que enfitii: formou as falanges do~ pri
meiros e mais per!~ltos Adoradores, os Apost-010s, e os Cris~ 
táos da Igreja nascente. 

t O :rtvro eneontm-se ã. ~ ~· !zreja st~ Wger..!â, ~ ~ 
1 · :'-'=_\ ·ornttct ·g 'UIUaít!u ~s ep ,-
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ALTO ARAGUAIA ii (M. GROSSO) \ 
A representação do LEGIQ~ÁRIO nesta 'cidade acha•·SC -

, __ ª_ea_r_go __ d_o_Sr_._A_ ... T .. e1_es_,_p_ara __ to_ma_,_c1ai-e-re-fo_nn __ ª_d_e_ass_i_n_a_tu..,ras .................. J 
da vitoria aos capacet.es e chapé<>s- ,-I'oppel, vigari0 de Gorkum; Godo-
Os cat.olicos resgataram por muito ._,_,_fredo \'.l:n Duynen e João van 00:.. 
dinheiro os corpos dOs santos irmãos 1 'Urvych (agostinia:w); João de Co
e transp:rtaram-no para Bruxelas. ,:·fünia. (O. P.) vigario de Hoorn.aei 

Oemente X !:eatificou-se em ·1· ·. 6driano van Hilvarenb-eek e Jacol 
1674 e Pi9 IX elevou-os á catego- , L~kops (O. Pracm); A:-:1ré Vou• 
ria de SantOs .10 a.ao de 1867. A ters, vigari0 de Heynoert; Frei J e
memori_a dos martires é celebrada l ronimo vau Wccl't; Frei Villeha,d.; 
na Igreja no dia 9 de Julho. Frei .Nicasio; Frc:1 Gvdofredo Me: 

Eis os nomes dos gloriosOs mar-1 vélla:i; Fre-i Antonio de Veert.; 
tires dei Gorkum: · Frei Antonio de Hoiriar; Frei Fran 

Leonardo_ 'f'3'1 Vecche~ Nicolá.<li cisco Rodes; Frei Pedro de Asca. 

Sr. Albert Einstein -roltott a. 
, escrever sobre o terror at3-o mico e sobre o modo de tu:ê

Je d-.parecer mediante a entrega 
• controle da energia. at6mica a 
aia autoridade universal. 

,NOVA ET VETERA . -
1 

l 

1 Holc~evistas e mussulmanos, ou a ameaça ~o Unente 
'trlstã.os do Oriente Medio. Os che•' 
fes das comunidades cristãs do Le
vante~ tanto ·o Patriarca Catollco 
'Maronita,. qÜanto o Metropolita. cu,. 
matico escreveram não ha milite 
tempo ao -Santo Padre Pio XU e 
ao Presidente_ Truman á. procur.1 
de apoio para seu desejo de que il 
Protetorado francês não seja extin• 
to. São pa,rticu!armente de se no
tar os termos em que o Metropo
lita Cismatico do Líbano, arcebispc 
Eli.,, Karain, escreveu ao Papa a 

_5 de novembro de 1945 e que eon• 
trastaIJl com as expressões usad:ui 
por outros Metropolitas cismaticos 

Depo!s de afirmar que "é ma.is 
facil decompor o pluton!o do que 
~mpor a maldade que ha no ~ 
plrlto dos homens" e de mostrar o 
:perigo que tão tremenda arma po
de of~r na implantação de 
:imPeria,lismOS, com a exacerbação 
dos eentimentos nacionalistas, ter
mina por concluir que a solução 
do problema l!le acha menoB em re
gulamentoe e mecanismos oticia.iB 
ào que na mudança das mentes e 
coraç&es dos homens, com o que 
eatamoa plenamente do aeoroo. 

••• 
Outra. historia, porém, ser-á con• 

cordarmos com a conclusão de que 
"temos que mostrar desejos arden
tes do nos submetermos a uma au
toridade coletiva, necemiaria para 
a seguranÇa. do mundo", isto em 
virtude da propria dificuldade cm 
•decompor a. maldade que ha no 
etll)irito dos homens", pois csae 
nper-govemo mundial não l'!erâ 
llll1 governo de fa.ntamnas, do se
res ineorporeos, mas de homena' 
tambem sujeitos a. eiisa mesma. 
maldade, fruto do pecado original 
e aumenta.da pelo d-esprezo da. 
9raça.. ' 

E esses nossos receios não del
ULM de ter fort~ fundamentos se 
levarmos em conta a importancia 
e mesmo preponderancia que o Sr. 
Albert Einstein procura dar â Rus
sia soviética no governo mundial 
que ditará normas para todos os ~-

* • • 

O!'a., acha1' que esses nomene, 
cecta:tios i~r;n:Zacrcs ~1c :dc-::~o(~:I~:r. 
totalltarias e soeialistas, dissolven· 
tes e anil-cristãs, porão de lado 

a causa que servem apenas porque 
pruisaram, a fazer parto do um su
per-governo mundial, que usará. 
001110 sanção o tremendo -poder da 
energia. nuclear, é ingenuidade que 
~-~e~Eal,lllD,~ 

! gial e que não pode ser perdoada 
em um cidadã.o de tão altos cotur
nos no mundo intelectual e ~nti
fioo. 

A menos que ••• 
E para verificarmos como de fato 

é infantil esse desejo de implantar 
a moralidade no mundo através de 
quem não tem nem lei nem moral 
proprias, basta que tenha.mos olhos 
para observar a política e~pansio
nista. e imperialista da. União So
vletica. 

E' a. União SOvietica, ataalmente,, 
politicamente, o maior perigo que 
paira sobre o mundo. E se aten
tarmos, sobretudo, para a crescente 
influencia sovietica sobre esse gl

ganto adormecido que ó o Oriente 
p<}gão, bem poderemos compre~m
d er qual o verdadeiro terror atO· 
mico que ameaça o Ocidente cris-
tão. 

• • • 
O Legionarlo por mais de ttma 

ve-z já se ocupou deste problema, 
e ainda recentemente o tez a.o tra
tar da arn.eaça que representa para 
a civilização catolica o movimento 
mussulma.no. 

E:is porque procuraremos mais 
urna vez ilustrar nossa tese com 
os seguintes comentarias . publica
dos no semanario catolico inglês 
''The Tablet", de 23 de março do 
corrente ano, sobre o perigo mus
sulmano e sua e:xplora,;:ão :pela 
propaganda sovietlca: 

"o Egito e-;,:erce, entre as nações 
mussulmanas, a liderança que a 
Turquia perdeu na grande guerra 
n.0 1, o os jornais do Cairo estão 
amca~ando o , Imperfo Britanfco 
com uma .. Guerra Santa". Esta, em 
si, pouco significa; à. ameaça ;fã. foi -· 
f~ !3ri~ ~es;, ~ Prl,meiro Mi-

nist:ro egipciQ, Sidky Pasb~ rea• 
firma sua amizade para eoin a. ln· 
glaterra, posto que a.o mesmo tem
po insista pela pronta retirada das 
tropas brita.nicas; mas a situação 
está. carregada de perigo. Nem se 
suponha que desafoga a situação 
brita.nica a possibilidade de um 
golpe russo contra a Turquia, que 
hoje é um Estado seeular, postq 
que a grande massa do povo seja 
maometana.. "Não quero que a 
Turquia se converta em um Esta
do ~elite", declarou o Sr. Bevin 
em re<:..ente debate sobre politica 
internacional; e damos nossas boas 
vindas a uma definição tão publica 
e autorizada. da condição de Es
tado satelite da União Sovietiea. E 
existe agora perigo que essa con
dição, pela ausJ:)ncia de outra Con
ferencia de Yalta, seja violenta
mente conferida. á Turquia. As 
palavras do Sr. Bevin vieram mul
to a tempo; mas se de fato se con
sumar um tal golpe contra a Tur
qwa, não -se verificarã que o Is
Iam se volta para a Grã. Bretanha, 
pois o -Islam já se voltou para a 
União Sovietica como a grande 
adversaria do sistema imperial bri· 
tanico. Nada nas noticias recentes 
foi mais importante neste sentido 
que as declarações dos lideres do 
Congresso Ind11, e em particular as 
do sr; Patel, o lider do Congres:;>o 
em Bombaim, pelas quais afirmou 
que os recentes disturbios na India 
foram provocados pelo Partido Co
munista. 

• • • 

A questão das relações entre a 
União Sovietica e o Islam, em seus 
termos gerais, ê de crescente ur
gencia., e em particular a questão 
das relações da União Sovictiea 
com a Turquia tem um interesse 
imediato dE:l que somepte podem 
capaci~e al3 pess<>as in(ormadaft 

dos recentes incidentes nas fron
teiras dos dois paises, ou que ,estão 
a par da natureza e grandeza. das 
celebrações sovietlcas do vigesimo 
quinto aniversario da Republica 
Socialista Sovietica da Georgia, tcr
ritorio já enriquecido recentemente 
âs expensas da S. F. s. RÁ r.ussa, , 
ou das e,xigencias no sentido de 
_que os armenios devem recuperar· 
sua unidade nacional. Tanto a Re
publica Sócia.lista Sovietica ,Geor· 
giana quanto a ,\.rmenia encontra.- __ 
rani no "Prav_da" uma aeolhid11,, 
simpatica para a publiçação de 
cxigencias de revisão de fronteiras 
á custa da Turquia. Essas exlgen
cias se acham, naturalmente, inti
mamente ligadas,, ás atividades do 
Partido Tudeh no territorio l)<)rsa 
adjacente do Azerbaijan. E todo o 
assunto é da mais direta e vital 
importancia para. o sistema de co
municações do qua.l depende o 
Commonwealth Brita.nico • 

,, .. 
E' uma parte extrema.inente im

portante da politica internacional 
sovietica, posto que insuficiente
mente conhecida e contessada es
sa procura de apoio e esse trab~ll10 
através do Islam. A grande ma.s~a 
da poplJlação nas IndiM Neerlan
desas do Oriente ê mussulrnana, e 
este fato se a:çha entre os elemen
tos, talvez não prontamente per
ceptiveis, que explicam a recente 
solicitude demonstrada em favor 
d'os indones~os pelo Governo da 
Ukrania Sovietica. A preocupação 
polos interesses mussu1manoa é 
tarnbem a chave ela participação 
do Sr. Vyshinsky na discussão da 
questão levantina no Conselho· de 
Segurança. O acordo 1nglo-francês 
que estâ sendo estudado crn Pá.ris 
para a retirada das tropas ht·it.ani
eas do Levante ·é visto com inquie-

. tação p,eloa turcori toem· comq pelos _ 

·em. outros _ lugares. "Santíssimo 
Padre", diz o Metropolita do Li
bano: -

"Os cristãos do mundo inteiro $8 

achatn acostumados , em todo5 011 

tempos e em, todo/ os. lugares, a 
dir-lgír i:íeus: olhares· para Roma em 
seus momentos de· inforttinio, Nós, 
·ao nossa parte, Santissimo Padre. 
posto que um prelado Ortodoxo· 
aqui estamos ;, solicitar voBSo au~ 
xilio:· no sentido de que possamos 
·triunfar do perigo que hoje amea
ça todos os cristãos do Oriente 
Proximo". 

Perigo, eis a palavra. ,exata. ',f' 

ponto focal da crise do' mundo -34 

deslocou nestes ultimos tempos da 
Europa Central para a Asia, abran~ 
gendo neste termo não somente a 
China e a Mandchuria, a India e a 
J ,.<loncsia, mas tambem o Oriente 
l't'1Jxi1110 e o Oriente :Medio·•. 

Pergunta-se: Um govern<J 
mundial em que eventualmente o 
destino da humanidade esteja con• 
fiado a um Molotov qualcrner, qul'! 
a-!-~:-:dr11 éP.;sp~rt::i. tf~(: ç1L:, . ..;i,' :::;Cc;:A 

tempestade p"a.;ã sobre a Asia para 
tragar primeiro o Oriente cristão 
e em seguida o proprio Ocidente, 
um tal super-governo de fàto eli
miparia o terror da face da terra, 
- ou, pelo contrario, não estaria,• 
mos .em sua presença face a fa., 1/ 

con,. o filho da inioniilade? 
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DE BRAÇOS ABERTOS 
Frei,:JJenvind() Destéfani, O. F. M. 

Gostamos de conversar com a. braços abertos% Terei prazer cm 
urà.ia. miuda. ~ co,lh~r nova:, ver meu P<!,i, pela primeira vez. 
ilnpressões. Nã·o receio a morte. O Pal rece-

· outro dia.; en~la.mo., '1Ill& pa- berá. o filho peregrino comq o an-
ketra. co:ai um mendigo,· o qüa.i a. sioso fllhÓ ·suspirará. por encarar- . 
porta da. nossa residencia., A. hora. se com o Pai querido! 
do almaço, aguiµ-<18.va él.S ljlObras da. - Então, nunca. maldisse mi:a. 

refeição para., c_om ela.a, m·a~ ~ ~g1,1stio_sa vida? 
fome. · · - - se Deus me fez passar por 

. .Andrajoso, apoia.do num tosco espi~~osa pobreza., certamente sérã. 
bordã.o, tarnel sujo a:tl.ra.:..colo, ba.r• para ·ó meu bem. De113 é bastante 
ba mal cuidada, cabelos compridOIS velh'o e sabe o que permite. Eu, 
é. espera. de uma tesoura, f:l men~ da mi1:1ha parte, não reclamo nem 
clicante de sessenta. e oito ano11 de me queixo. Fico ca.ladinho! ~upor-
id<!,(ie, i'.rôpego, alquebra.tio, ca"\15<!-v& to tudo mesmo aqueles que me 
dó; quando· -historia.vá seu ·penoso chamam' de preguiçoso, · de vadio, 
martírio. de vagabundo, de mandrião e que, . 

- Há. quinze anos, minha mu- por isso me negam ~ caridade f,le 
lher está ~tica.. Possuí um si- uma esmola! 
tlo~o, que vendi para poder tra- No entanto, chegara nosso em• 
ta.r da minha doente. Tive casa. pregado com os restos do almoço, 
P ropria que vend_i, para poder so-

que o indigente comeu a.vida.mente. correr á. enferma. Fiquei afinal, 
O. pedaço de pão, poreqi, colocou-o reduzido a. nada.. :Nã.o tenho filhos. 
. no embornal, no saquinho, em que 

Muito envergonhado, peço esmolas. .. :recolhia as dá.divas, oferecidas por 
Alem de pobre, a.:11do fra,co, aba-
tido rendido. J"ã. não POSÍIÓ tra.ba.• almas caridosas. 

' · · ' ·· · · E; o. 1>9~ do velhinho disse, ~m 
lhar. . . .. . . . . os olhos faiscantes de ale~ e 

:_ No meio de ta.ntas tJibula-
de' i:ecoilhecimento: 

ç6es, não perde ª p~encla.? , .,.. E~te pão o ievarei á. mulher, 
- Não senhor Padre. Trato ' .entravada. no fundo d~ caní~ Em 

da minhá -:Ínulher'. Cozinho. Achego . · at 
a comida á. sua. boca, porque' e!& ... _. quinze a.n.os de padecimentos ro

zes nenhum dia. lhe_ faltou uma 
não mexe os braços. Agora que codea dé pão. Deus séfa louva-
.i,. .se tornou alelja.da., incapaz de j · 

. :-n,)v•ar-3$, seda. 1µgi:-d.tidãa ,-,_l,i:,ud0<> • <lol. •• f 
Dá-la! 

Escrevemos esta. cronica. :r;i.mn 
•. luf;iar, situado a mil e quinheniois 

inetros acima do nivel do mar. 
onde, no inverno, , a ~pera.t~ .. 
desce a cfoze graus aba.ixo ·de zero, 
com tremendas g~ ~~ta,· -
mos: 

Instituto Moderno 
1 

PRAÇA DA st N.o 113 
SAO PAl"'O 

Fundado em 191'1 

\. 

lndjspensavel , par a Diretore's e 
membros de Diretorias de CC. MM. 

• 1 . ., • •. . • . ,, 

\''º Lider 
.PUBLICADO SOB A DIREÇAO DO PE. WALTER 'MA.RIAUX, 
S. J:, E b:ESTINADO ESPECIALMENTE A TODOS QUE AR
CAM ÇO~ -RESPONSABILIDADES NO MOVIMENTO MARIANO. 

* ''º Lider Mari~no'', 
CONQUISTO,U EM POUCOS MESES A ESTIMA E CONFIANÇA 
~ CHEFES MARIANOS EM TODQ O BRASTI,, *. 
''º· Lider Mariano'' 
-

DA' ORIENTAÇAO SEGURA E ABUNDANTE MATERIA PARA 
TODOS OS SETORES DA VIDA MARIANA • 

* ''0 Lider M·ariano'iJ 
PUBLICA-SE EM 5 SERIES: 1) VIDA RELIGIOSA; - 2) FO.R
MAÇAÇ); 3). FORMAÇ~O SOOIAL; , 4) INICIAÇAO .MARIANA; 
!>) ORGANIZAÇAO E TtCNIÇA. -

* ·Lider 
• ~ -, • 1 

1 1 . 

11rs- .-.,. (ff;m:t ítiar1ano~;Y 
E' ~TISSIMO -:- ASSINA'l'URA DAS 5 SERIES: Cr$ 8,00 
POR ANO .. 

A' VEND~ TAMBEM TODOS OS NUMEROS ATRASADOS. 

Colegio São Luiz Avenid_~_ Paulista n.0 2.324 - São Paulo - E o inverno não. o preo~p:;i.? •' 
~ Tenho. um cobertor sõ: e est&, 

ainda rasgado! llfas; Deus - dá o 
frio conforme o cobertor! 

- E o pensamento da morte, 
:não o amedronta. f 

- Irei de encontro a Deus, de 

DACTILOGRAFIA 
°r AOLTIGRAFIÁ ; 

,UMA PARO~UIA O[. CATOllCOS · RUSSOS- [M SHANGAI 
. . , .............. ~~~~ ... ~-~~:..~.~'~"'~~~~ ................. ~ .. ~ .............. ': .. ~ .. ~~~'!'--~-

~ Represeuta~ão em Porto Alegre ~ R. G. Sul ~ 
: Acha".'se a representação nesta cidade a <l:!-rgo do Sr. ! 
: Bastimphilo eostà, Rua Go11çalves Ledo n.0 278, Partenon, , : 
: p~ to~ é r~Ol'ltl1\ cie ~inaturas e venda aVUIBa. : 
t.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-~---~-~------,,~-

UPRESSI VIAVAO S10 PAULO ITU 
AVENIDA IPIRANGi1, lli@ . - TELEFONE 4-Utl. 

~to ~d.;t ~ ~eu'Ollcle. l ~ confortá,i:~-
. · · Lir.nouamea uxo 

_.TIDAS .DE SÃO PAUL.O E J.Tl.! 
.,_ - 10s00 -.- 13,30 ~ 17,Gg 
··------PitEço!, 

SA0 PAULO A !'IV ... .., ....... li! ,. 

SAO PAULO A CABREUVA • i.. ... 

~Ó PAUL() ,4 PU{APORA .... , ... 

A paroquia c_atolica russa de 
Shangai floresceu muito nos 
11ltimos anos antes da guerra. 
Fundada cm 192~ por um sa
cerdote cismatko convertido, b 
arqilimandr·ita Nico1ás, foi diri~ 
gida desde 19;39 pelo jesni ta. in
glês Wilcock, do rito bizanti-
no esloveno, a quem se uniram 
Jogo os Revmos. rcs. l\laur·icio 
l\feyer e. Henry l\Iilnex. 

Livres do campo de concen
tração, onde estiyeram durante 
a guerra os três Sacer,dotes · 
voltaram ao .trabalho. 

A revista "1fonth" descre- 1 

veú m-qito bem, a obra m1ss10-
naria rea11zada na China, por 
esta paroquia catolica. 

,-0 ;ela to rio do que se fa:,; 
nesta paroquia, · servirá para 

1·ecordae a todos , os catolicos, 
a obrigação de auxiliar as mis
sões. 

O arquimandrita Nicolás, 
chegou a Shangai em 1928; ad
quirindo urna habitação com o 
auxilio de Hollla, lutot, sempre 
com inumcras dificuldades pa
ra manter a sua obra. Aos pou
cos construiu uma pequena jgre 
ja. E;n Shangai havia iim pe
queno numero de catolicos, ou: 
tro13 chegaram de Harbim e de 
outras Iocaiidades,, somando a 
-2.0:~o. oito anos depois. 

Em 1939 o Revmo. l'c. Wil
cock no m;z d; Junho, tomou 
poss~ na · n~va paroquia. TaJ 

. foi o desenvolvimento da mes
ma, que foi" nccessario o auxi
lio de novos Sacerdotes; pqis, 

' somente "a instrução elos con-

dor de um grande sorriso" tal 
como os seus compáÚiotas' d01 
Irak o descreviam, chegou a. 
Shangai, partindo de Roma e1 
via Balcans, Stámb1,1l, Bag~a4A 
Boml>ay Batna e Calcutà o 

... , ' .·. . . -... ·. ,,. I . 

Hev. l'e. M?,uricio ~feyer. Devia. 
termjnar seus et>tudos de Teo
logia; entretanto nos ultimos 
dias da semana e nos dias san
tos ajudava muito o Padre 
YVilcock nós traba;hos da pa~ 
roq uia; Logo mais, ~m d~fin-

- bro do mesmo ano, chega 9. 
Revmo. Padre Milner, · que 
muito contribuiu para o desen~ 
volvi.menta . dos trabalho~ mi~ . . '. ' . . . ~·-. 
sionacios. 

lnóiCador Proiis.siOnal 
vertidos seria tarefa completa 
para um homem''. 

Em Agosto de 1940, um jo
V{'m de "longa barba, e sapatos 
gastos, chapeu velho e possui-

·- Entretanto, a queda de Shan• 
gai nas mãos dos japo,11~es ve.iq 
por frm aos ·tráb~lho~ a:p,o,,s,toH~ 
cos, com a prisão dos Sace1'.d9" 
tes no campo de couce:ntraçãV 
de ZikaWei. · 

Soinfnte, ha pouço; os RVlllos. 
Padres voltar·am áos seÚS trâ. .. 
balhos' apostolicos, para -tudo ~ ·-·- - _.,_ . . -

ADVOGADOS MÉDICOS 
Dr. Vicente ftleliU• 

l'uça da Sé, 23 - 2.0 andar -
Sala W. 

Dr. Plmio Corrêa 
de Oliveira 

Boa Qa.intino Q,ócaiuva, 176, $-0 

andar ~ s• 3U -~ ~4= Z-'2~16 

Dr. Francisco P. Reimão 
Helhneister ·- · -· 

Boa s. Bento, 224 - u andar -
Sala 3 - TcL: z.1543 - S. Paulo 

Dr. ·carlos Morais 
ele .t\ntlra.d~ 

BIia ~am~ Co~tant, 23 . _. 
t.0 and. - SI 18 _ .. 'feL: 3-1~~ 

. . . ._ - ·- . --

ENGENHEIROS 

• Dr. Vicente de Paulo 
. MeÍill~ -

CLINICA GERAL 
Consultorio: Rua Àureliano 

Coutinho, ~-º 109 
Das 13 ás 17 horas 

Dr. Camargo Andrade 
DOENÇAS pE SENHORAS ~ 

PARTOS - OPERAÇOES 
Da Be~ef. Portuguesa, da \'dater

-n~dade de S. P~uto· 
Cons.: R. Sen. Feij6_ n.0 205 -
Tel.: 2-2741 - Das H ás 18 tis. 

Sabado: Das 10 ás 12 horas. 
Res.: R. Rafael de Barros, .S'f -

, Tel.: '2-4563 , 

Celeitino Bourroul 
Res.: Lgo. S. Paulo, 8 - Tel.: 
2-2622 - Cons.: Rua 7 de Ab,ril . . ' 

n.º 235 - Das 2 ás 5 horas ' . : '.•' . 

Dr. R~ynaldo · ~eves 
~e Fi~eifedo 

DO HOSPITAL DAS CLINICAS 
E s,Aij.ÂT0R10 STA. cATÀRÍN.A 
CIRURGIA DAS VIAS BILIARES 

. ' 
· Cons.: R. Marconi, 84 - 3.0 anel. 
.. TeL: 4-871_7 -..:. Da~ 14 ás 16 bs 
Resid.: Av. faca.emb11, 1'.044 • 

Te!.: s-2625 

HOMEOPATIA 
Dr. Artur Rezende Filho 

Médico homeopata da C. A. l' 
da So.-o-bana. Diretor clinico 
dó Ambalatorio HomNJpaUl"-0 do 
Carmo - Cons.: a. Se:D. Feijó. 
20S ·- Tei,: ,-au . a-.: 1-6471 
_ ___,....._ ........ bo-

ra _. ,,.,, e· 1--41111. 

com~.ar de novo·. , 
\ 

SHR. A-f:SINANTE 
Ao -fazer réclamações, r:efQtm~s ou, ·ui~•· 

. dança de 'endereço, queira enviar-inos o en~ .. 
reço completo c,qnfo~me acha-se impre~so na 

. ,-; -· . . ~ 

margem do seu jornal, inclusive o ~- se~ido _ 

de um numero, afim de_ tomarmos providen• 

cjas urgentes . 

Homenagem an Cônego luiz ~e n~reu 
As Associações Rellgiosas da ça, . constituida d~ um faqueiro, ( ~~:=~ :~~:~ ~: 2~c;_es, :.~ \_ ;~;:t:?r:;-.~~~~;;r~~: 

uma homf>nagem áo Oonego .;:,ui:/. oo 
Abreu. pela pa.c;,,ag,,,m co.memm·a-

tiva ~ ,.seu onomá.-;tjco. , _ , 

Muito emb9~. ~~e ~Ius~ra.,d,o te~-: 
cerdote com sua rec,,nhecicl.l/. )11ó~ 

c'.~stúl. tive!!~ ma.is ~:1 vez irus-: 
tra.do ,) at.o da homenagem. as ~s
soela(;í,~ ~e, a.m ent.regar em· 1 
11111, 1.e-)MII rta,_ uma bela l~ 

DR. DURV AL·no u .. 
. VRAMENTfl PRAQO .. 
. Clínica ele moléstiaS d~ oll)oe 

. ~v.(1~~~~<8:~ --~i 
-~ - T~.:- ~458i . ... Be:e.: ._._ 
Angélicà. 1408 - 'Dll.: i-8271. 

/ 



A Custó~ia dos Santos lu~ares 
(Conclusão da tiltimu p/i.gina) 

perseguições · os f.ranchcanos da 
Terra SWJ.ta preá..sa.vam da -;:,ro. 
teção elas Potencias ocid~ta.is

1 
para si e principaJmenre para sal
Yaguarda.r Os Santos ·Lugares. A" 
Potencias que no suceder dos º'-'cU
los, .com emulação reciproca e por 
sentimento de honra, usaram da 
sua infl~encia. p:i,rà protegér a cus.. 
todia fotà.m especialmente nos prJ
meiros temP<>s a republica de Ve-
l"1(28.. o~ ·iciS d.e ~J2.p6l:k ó :<0i C<::· 
Aragão, e em ta,n,;0s r,1:1.ls : : · 
ceites a F.spanha, a Polonia. Pc,r_ 
tugal, a Holanda, a Inglaterra. o 
s. Imperjo Roniàno. e ,1<0 modo N>
:r-ecial, a. França 121) sua inter_ 
venção se efetuava, ou com a ação 
de seus a!:!'entes diplomatico.s ou 
com a., atiunda.ntes ésmolas. tm 
que sé IÍlOstrou nartlct1lanr.ente 
gezj~~. n~ nltitno.; cinqtt<'!lta 
anos, ~ Amer!ça. 

Hoje a Custodia dos santos L u
gare5 conta óinquenta casas. es
palha,1a.s n~ }>alestina. Síria, Fg-ito 
e ná. Ilha de Cinro. e qiiatrocer:oo 
., cinn~érita rél!gfosos, ;>ara o se-r. 
vlco dos S11-ntuarios e <los pere?.T1-
n0!':. de.. trinta f> seis i9.'rétas paro
aufaf.o e Í>t!7.e fqreià,s f!Jiajs. C'OID 

nm total de mais de oitenta e c-'n.. 
co mil fiers. Ain:õa possui tr-da Pma 
florescente coroa de 0bras de a""1s
tencia. oTuarf'llta escola,, de emino 
primarlo. três .orfanatos dois 11-
een" internatos. ouatro esr-oias 
prof'i!'sionafs. CO?YI uma ponul!lcão 
escol!lr <i" C'erca c'!e e-t-,,eo mil q1u. 
nos: ii.lem <'!isso oitn "r"·""º novas" 
OTJ l,n~-:,.,.,0~ n~rq, n°r0 ..,..,..in.os .. um 
cofeitto ser:!ifl"O um nov!"'" r10. uma 
tl~fl'l noli~T,.,t.<1. r,om t~,1,.,,, os 
ctt!'!U\tPres de lin!!tlqs; n-ri 0 nt.<i:~ e 
emonéias. ,. mn T'n"W11t-0 b1°!111ro 
pn;m os e::tm10l' sunP'T"i,,re~ da S. 
EOOT'ft.ura com mn vasto mn.,.,11 at'-
011""1"....;"<> e uma. rlcruisSlma bth,fo
tec,1. l~. 

Al6,.,., t'l<J todo i=o. os fm,nc'"r,n._ 
ros <'!<1. 'T'erm ~<>nt,n · 011bllm,rnm
mnft.<>.c: l'hT'i>J:: r>l<>-nNf1r>as <1P cmrater 
~fir.o. 1l'<>torko. arrn,..,...lócico 
e '!)nlMTii"O'. '11.,.,,.,.,,,.,., f'1':f'<lVl'!l'ÓE'.f" ar
()1]E'(l1"'1'1,...,~ intpre=<>-n+i~,,imas no 
montP Ti>.'hor ern r,-,-rn-r-n-,1!Tll. f'ID 
Ni>.'7<l.,.~ nn P-or+o ;i., r. 0 t"<>Tl'!nni e 
no mo,,t,. ~'ho n!t 'J'r<>t1dllT'fl"TH''! e 
DP~- nl~mos nnnc: em °Ptn'>U~ e 
·Atn-~<>.,-,;'n: T}T'OmmrPT-.,m e~cu-rdlE>s 
d,. p!<f;TT,1os OM""'t.,i;.,+;,..,,s ,:,m toda 
n Plllestina " m1hlir><1T'<lrrt varta~ te. 
vi"1:n,s em dtversas 11nP,1las =o
Pé'f .,s. 

Um ll'cf1tnto de tn:nf:i:J imnoi-t.arl
C'fn P. de tao e-Mme i,t.ivi,hd:, P<on1. 
T!f-ã,,f P ...,,1tnr3.} .,.m f:f)Ôn,:: oo, paí
ses ~o f"\;,tente nrov1,.,.,o. rn,.,.,,,...,, a 
snmfi-<1~0 ilo m1rnnn ,,;vill7nr1n. 
'.M'n.s o ,.,,,.l'\.,,,.,.,.1,.,.,ent." .,,....,•or ª" t-0-
dos oo !"f1.,t,h()s lhe (,, c'!.o_mno nor t,:,r 
~!'lf'l'V"'"º· C'onl l"l'l'l-"""" sacrlfi. 

do.e:. ~ ~nt,,.. tn~res n<il"'l. a de-
'TT!<'n.o dm 1ieis nas ne!"i0<1'<¼ mnis 
(.ristes da sua hitorià mnenaria. 

107) Baldi, La Custodia Fran. 
cescana' d T. S. Torino 1918, p. 4. 

108) De Gubernatis, ln T. s. 
Mllàno, p. 428. 

109) Gassi, <>P. e., p. 118. 
110) couret. Notices historiqnes 

sur l'ordre du S. Sepulce de Jeru
sa].em, Paris, 1905, P. 344..45. 

111) eouret. op. c. 
112) Baldi, La, custodia cit- p. 

!12-114. 

115) Diaz, Lnccrna IlíerÓsolimita. 
na. n 55. 

116Í Calahorra, Histotia .cit. I, 
U cn,p. XIV: I. V, cap. VIII; I. 
VI, cai:>. I. <'te.; Catr.-eini. op. e. 
Vol- II, cap. XXIII e XXV; Raz
zoli. op. e. p. 52-53, 105 106. 

117) Baldi, La custodia. cit. i:. 
26-30. 

118) Baldi. Ibid. p. 25-26; Ver. 
niero, Cronache cit. t. VI, o. 218 
eeg.: t. VI. p. 12, etc. . . 

'-~, :·::.:e: .. :=1-./:,~. ;). ;-::::: ~,Tnm!::
rc. C.~·.~-,~c t. --tt!~ µ. 139 .. 2G:?; t .. 
VIT. P. 48. 

120) Chateaubriand. Itinéraire de 
Paris á Jert1salem. Pa1is. vol II, 
P. 114. 

121) Balcli. La custodia. cit. J•. 
18 e seg. : Bonnefon. Protectcmt 
<i'Orient fLes Paroloo francaiSeS · et 
romaines). Parls-Rome 1904. 

122) Do dl~curso do custodio c!a 
T. s., p. N. Jacopozzi, in "Pa. 
lésil.na ", n. 10-11. 1935, P. 182-188. 

SCIENTI.FICAMENTL 

.U SUAS FERIDAS 
• Pomada 8ec,atlva São Sebas 
tlão combate <'lentlftcamente 
toda é qualquer afei-<:ão ,.uta
nea. ,.orno "e1am· Ferida!' em 
1\'eral UJ,-,-ras Chaga" anti. 
gas Erz"mª" Erf,,lo<-la Frtel-
r::1.s Raf'has nof:I O~P e nos 
""'º" Espinhas. Hemorroides 
Ou<-lmaduras F:ruo,:ões. Pica
das <!e mosquitos e !nsectos 
venenosos. 

DR. nrmv At PI? A.DO 
~ICO OCULISTA 

Rua Senador PauJo Egidio. 15 
- 5. • and . Salas 512 ·- 13 - 14. 
<Esq da Rua José Bonifácio) 
Cons.: 14.30 às 17.30 troras 

Tel.: %-7313 
----.-
LER~ PROPAGAR O 

"LEGION ARIO" 
113) OObulovich. Serie dei $U-

perlori. appendice p. lfl7 e 178. • 
114> ~ oP. e. p\ 119. 

i§§l.!. i~ 
E' DEVER DE- TODO~ 
OS CATOLICOS 

Bragança~São 'Paulo 
para as suas viagens de Bragança à Capital e vice-versa sir
vam-se dos confortaveis on1bul3 da EMPRESA AUTO

VIAÇÃO BRAGANÇA - O pere1tl'SO é feito .em três horas 

PARTIDAS DE BRAGANQA: 
Dias otefs: 1.00 e 15,1&: do
mingos e feriados: 7.45 e 18. 

Pont.o em Brapp~: 
PRAÇA RAU'l LEME N.0 10 

TKLBFONF 109 

PARTIDAS DE $AO PAULC 
Dias utets: 6.45 e 15.45: do
mingos e feriados 6.45 e 14,15 

Ponte etr São Paulo 
BAR ESTRELA - Rua Maué 
n.' 630 - TELEFONE 4-8905 

~ u:r,,.,,...,.. ... ,.. .... ,..,.,.. ... ",. 1:xmxxi:x:rx:i xnx" %'Yx_1: 1: :r •,. x x xmv 
EMPR2ZA AUTO-VIAÇÃO 

São Paulo - Santos Ltda. 
Cr.$ 20,00 

Oldbas diariamente d~ hora em hora entre São Paulo-Santos 

SAN'l'OS S. PAULO 
... do Comérdo N.• a Rua ConceiçãÓ,~485 

,-- : 1-ffl Fone &-3171 . 
·Cli·lilll~-1-ii#IXXIXXIXIIXXXXXXXIIIIXXIXXIIIXl-lxxx·,,, 

EXPEDIENTE DA CURIA 
METROPOLITANA 

DIA 2 DE JULHO 
Mons. 1fanuel Meirclles Freire. 

Vigario Geral, despcalwu o seguin-
te: ' · 

PL.EJ.'W üSO DE ORDENS, por 
um a:10 em favor do revmo. Pe. 
frei Riecks. 

TRINAÇAO em favo°r do revmo
pe. José do Amaral Germano. 

BINAÇAO em favor dos RR
pp. frei José Audin e Vief'ntc 
.Pcíus.o. 

EXAME CANONICO em favor 
das Religiosas: Irmãs Missionarias 
de S. Carlos BOrromcu, com resi
dencia á rua Cel. Mclo de Oli-
veira 221. · 

CAPELA, por cinco anos, em fa
vor das ca]?ehs, : de São Luiz ;l~ 
pàroqui~ de J und.iai, São Sébas,-tião 
São Benedito na Paroquia de lta 
quera, Santo Antonio <,!e Gopouva 
,:ia paroquia de Jaçanã-

AUSENTAR-SE da Arqudioc<'~· 
pOr dez dias, em favor do revn. 
Pe. Benedito Mario Caiazans. 

PROCISSÃO, em favOJi das pa
roquias de Parnaíba, ·. Guaiauna, 
J abaquara, Tremembé, Vila Cali
fOr:i.ia S. João Batista, São Mi
guel, Coração de Jesus; Vila Maria 
Víla Anastacio. 

CELEBRA.R, em ora.tono, cin 
favor da paroquiâ de s. Antonio 
Pari. 

DIA 3 DE JULHO 
O Conego Aguinaldo Gonçalves, 

Auxiliar da Vigararia Geral, des
pachou o segui:üe: 

TESTEMUNHAL PARA CASA 
MENTO - em f~vor dos oradores 
Felipe Katuni. Thaks Mileto Cor
reia, Lui;,; Dorta Filho e Nelson 
Zangrande. 

DISPENSA DE IMPEDIMEN
TO, em favor oradores, Meu de 
Melo Pereiras Sobrinho e Miguelita 
ta M. Araujo, Wilson Barros e 
Ayr Barros. 

D1,1 4 .DE JULHO 
Mons. Manuel Meirel}es Freire

Vigario Geral, d p~ÓU o seguin
te: 

PAROCO da paroquia de Tucu-
·ruvi, em favor do revmo. Pe. 

. João Ligabue. 
VIGARIO, da paroquia de Siio 

Rafael, eP.1 favor do révmo. Pe-
Savino M, Aagazzi.. · 

VlGARIO COOPERADOR, da 
paroquia da Pe:1ha, em favor do 
revmo. Pe. Lutz Alonso. 

PLENO USO DE ORDENS, P,Or 
um ano em favor do revmo Pe. 
Paulo Ílf. Guffanti. 

FABRIQUEIRO, da paróquia de 
Tucuruvi, em favor do revmo. Pe. 
João Ligabue. 

TESTEMUNHAL, para ingres
sar no ,::ioviciado 'dos RR. PP. Sal 
ntorianos, .em favor do sr. João 
Firmbio Gárcia. 

CONFESSOR EXTRAORDINA 
RIO, da COmunidade das Irmãzi
nhas da Im- Conceição, com resid. 
á rua Vergu(!iro 1144, em favor do · 
revmo. Pe. Atanásio 'iirfat\:mann. 
o. e. 

TRINAÇAQ, em favor do revmº 
Pe. J9ão Ligabue. 

AUSENTAR-SE da Arquidio
cese por mais um ano, ém favor 
dp revmo. P~. Silvestae Mura.ri; 
IDEM, por quiaz~ dra,11, ~ favor 
do revmo. Pe. Deusded.it de Araufo 

RITUS PARVULORUM, em fa 
vor da par($quia dé Nossa Senhora 
do Brasil 

PRÓÇISSAO, e~ fi:ivor ga pa
r99ni:., de Noss:i Scnh'cra Au:ri!ia-
~ ...•..• os 

••• 
A VISO N,º 161 

O>nego Aguinaldo José Gonçal
ves,, Auxiliar da Vigaria Geral, <les 
pacliQU ç, segµjnte: · · 

TESTEMUNHAL PARA CA
SAM:ENTO, em faVor do sr. Ma
rio Prado de Soúsa. 

~ . . 
PAROQUIA DA ACLIMAÇAO 
Novena de N. Se:i.hora do Carmo -

Teve nicio dia 4. ás 20 horas, a 
No~na sO!ene em preparação da 
festa. da Padroira, N. Scnhç.ra do 
Carmo. Prega o Revl:ll<,>. Padre 
Fernando de Castl'o, S. J.' 

VENERAVBL IRMANDA. ' 

DADE DE s. PEORO DOS ' 
CLE•R.IOOS 

De ordem do Revmo.' Sr. frmão 
Provedor, ein cumprimento dos di-s 
positivos dos Estatutos, (cap, II 
art, V) realizar-se-á ,:i.o proximo 
dia 8 de julho, segunda-feira, na 
Coria Metropolitana, ás 14 horas e 
meia, a Assem~leia Geral ordinaria 
da Veneravel Irmandade de · São 
Pedro rios Clérigos. (a). Padre Pau 
lo Aurisol Cavalheiro Freire, pri
meiro secretario. 
REUNI.AO DO REVOO. CLERO 

Segunda-feira proxima dia 8 ás 
14 horas, haverá -:ia Curia Metr9-
politana a. reunião mensal do revdo 
Clero secula.r ~ regular do Arce

bispado. 

'!ir 
;J 

Mensagem Pontificia ae Congresso • •• 
(Conclusão da 1.• pâgina,) 

mo r · o acapamos nos torna,ndo 
um unico corpo. 

O amor, o Sacramento do. amor, 
.ha de ser o· que eliminará âS injus
tiças socia.ü~ e ajudará, a sup~rtar 
os trabalhos que, ·por necessidade, 
sempre existiram n~sta. vida. 

Numa palavra, ama.rtti.sslmos e 
caríssimos filhos b(?livia,11os, pare
c-e!s 2.nte Nossos olhos, neste mo
m.cnto, como uma familia em que 
os membros se querem bem e· es
tão senta.dos na roes.ma J:!1esa co
mum para repartir o pão que dá 
vida ao hoJllem. E mais uma vez 
Nos persua.fümos que somente n~
te e~pirito ~ucarlst!co e de c~1da,
de será. posslvel. a paz Interior e 
éxteri;;,r das nÍl.çõe~. ' . . ., 

Cc;,m o. finà sex.isib!Jida;<le q1,1e vo~ 
cal,'actetj:m, destes· ao vosso con
gresso esse timbre social tji.o de 
acordo cotlí uma da,s principais 
preoc1,1paç~es. d.o dia: Nós, · por 
No~ parte, queremos apenas qUei-

. tnar perante o' Deus Euo!lrlst!co, 
nes.ta. 99!ene ocasião, o incenso 
de Nossa. oração, páro. .que, sem 
deniora, se possam ver os frutos 
do Congresso :qa elevac:;ü,o e n!l dig
nificação da estirpe a1?orlge11e, na 
saude moral da fa.mma., na pro
fundeza da vida religiosa e, ~obre.
tudo, em u.m dos maiores donsº'que 
um povo cristão pode receber; na 
abundancia e na santiqade dos S~~ 
cerdotes, que vos levarão ;i.té o. al.• 
ta.r e vos distribuirão, com sua.'! 
mãos consagradàs o Sacramento '.de 
unldaµe e 4e amor, ~ :1>a,ra cn1e:1as 

Nossas orações sejam ucolhidaa 
com maior segurança., queremos 
deposita-ias nas mãos de , vossa. 
Mãe e Rainha, Nossa Senhora., 
volta.ndc:x-Nos ~nfia,ntes, guiadOII 
pelas pala;vra$ da., 1>iedosa anonima.: 
•• Quem a possui, . encontra guia da 
es1>e~!ll.~ ii pa.z, a saude e o re, 

medi<?"-

D(:lus colocou vossa patria DG 

centro da Amer-lca Meritli0:~al ~ 

lhe quis dar uma capitai a.dorna.du 
com simbo1ico nome de "La Paz". 
Como para. completar o pensamen• 
to, ;~uii:Íram-se · ·· nu:ma assem bifia 
pacifica vossos irmãos do Peru, do 
Chile, da Argentina, Paraguai, Uru. 
~ e outras nações. 

Ox:a.16, ·que, assim como· o sangue 
vai do coração ás ma.is recondl~ 

· extrem.,idades, este anelo, esta. pro
messa de paz social, partindo do 
vos110 C(?ngresso, cõmo centro, se 
extenda e 'chegue breve a todo o 
V~~!?. C(?D~~I.l~e. JjÍµ~ siµl,. ~ 
Eu~ril\tia, "Siicramentum Cat;.tatls 
quae ellt tjnçuhµn pertectionia", 
terá produzido todo seu efeito. 

Com o fervoroso d,esejo de que 
ta.i,s esl'eranças ~ convertam bre
vem ente em tecµnd;;i, ralidade, en
vio as bençãos a todos os bolivia
nos, ao Nosso Legado, que com 
tanta dignidade ocupou o NosSG 
lugll,r, aos Nossos Irmãos no Epis
copado, com todo seu Clero, ás au
toridades e a todos os fieis. Aben
çoamos o amado '!)OVO boliviano, 
. p~ente sempre em Nosso cora
ção de PàJ.". 

rio XII e Malfte Maria EugenJa ..• 
(Conclusão da t.• pãgtna> · : · 

mos, no interior das suas almas,' o. 
templo do Senhor? De que poderia 
tudo isto servir. se êles' jâ .nã~ u-
v~eni. fê? · ··· ., , , 

Com extraordinaria perspicaéla 
M. Eugênia previu até que pontº 
o futuro do mundo, tanto para. o · 
homem como· para a mulhér, · ·40,
penderia. da estabilidade de:itaa 
duas colunas funda.mentais. 
os VERDADEmos }l.ESPONSA
V.EIS PELO DESCALABRO OÓN-

TEMPORANEO 
Cem anos passaram-se e temos 

diante dos olhos a confirmação 
destas previsões. E;ste sé!)ulo orgu
lhoso, que ultrapa,i,sou os ~ais pela 
multlplicidad_e,. rapidez, extensão, 
grandiosidade do progresso mate
rial, este século do bem-estar e da 
alta cultura, como rui\!. na ca~
trofe! co~o· se precip

0

itou no abui
mo a humanidade! •·Tanto.quanto 
quiserem, 'poderão· m11,it~s· procurar 
o grau de Im.1>orta.ncia e de Viru
lência da,s div~rsas causas ~o de
sastl'.e; afiilal de con,t~. os verda
deiros reiipomiavt1~s ~o a9ue~~ qi,te 
obstinadamente, 1;1eJ:!1. tr~~a, em 
todos os dominios da vida e sob 
todas as ~ o r m .?- s . trabál~ll,ralll 
para separar a r~ligião 4a vida. e 
para afastá-la, cada ve:i: m,$ da. 
atividade e das cogitações do ho
mem. Na lUtll,. espir!t~àí mÚÍtante 
abrir~ comple~ t~iêi{ci~ ~- ajm~~ . 
que tinhtUn apt1nas l.lm.a rellfllosl 
dade formal; unicamente os ho· 
mens e as mulherE1s dE! · fé rÓbusta 

i 

e profun,<_l?- OP\.JSEll'a,tn, re1:1i~\encla 
eficaz. Hor1_1ei1s e muiheres: vistl 
que um dos característicos 4.o nos, 
so 1:1éculo é q11,e a ~1uther, forçada 
pelas condições economicas. ou por 'i 
livre vontade, e ainda por dispo• 
sitivos legais. · , · · · pa · um posto eqµt 
v~lente a9 do ,h .. 1nem na sociedade 
e· na vida publica dae I.l~Ões. 

A MISSÃO ESSENOIAL QUE 
HOJE INCUMlUll À MÜLmim 
E:Ínpree?der a e4u~~ 4a. ·mC?-

cidade· feminina, formar para, a fa

mma, ·para. o povo, para a IgreJ:1, 

mulh~reii capaz~ de corresponder, 
grá.~ ã, fê, . a0à Imperativos de 
seu ~~po, ~fca o, 14~ de ~adre 

Maria El.igênia de Jesus, eis o q'IMI 

realizou na sua obra. 

Conct~to tivesse ela vlvi~o ea 
epoca de graDde àgitaçã.o, não ee, 

, 41,va. a B<>çieda.de tã.o transtornada 
e enlutada. com.o a nossa; e con· 
tudo, aqu.eles tempos necessitaram 
(),e uqia tal mulqer! A fortiori em 
v.os.jlos 41as, visto que em toda a 
p~e, e z.n,eSlil.o na Ital!a, é renhi· 
d~ a l~~ pela civilização cristã.. 
Durante a tormenta da revolução, 
ensina-nos a História, .a fé da mu
lher salvou a França católica. .A 
mu,lher, ~m seu sentimento reli• 
g!oso, 8el! J)()der de resistência pa• 
. ciente e te11az, incumbe hodierna
mente uma missão essencial. B 
mais do que as outras, graças á~ 

co11dlçõea de melo e de familia 
sois convoca.das a assumir a van
guiirda. na profissão e ,na prá.tlca 
da vossa fé, a alentar a corágem 
do próximo pela palavra e pelei 
exegiplo, a ocupar-vos com a im• 
presclndlvel competência tanto da 
vifcl~ 1'0Clal como da vida · pol!tica. 
ll,~ qÚ~ VOS!WS lf:'l'eS 8e tornem 
êét11í~ vivas de uma sociedade re· 
get:1eradà,· em Cristo. 
· Els, queridas Filhas, o que dese· 
jamos é o que -ao Esplritb Santa 
l)edimos vos se1a concedido. poi 
.t~ter~es~,q. da r;~qf!9~3. v:.i:.rgem ri-:::.a. 
ria, ltaln~* d<> çeu, enquanto com 
toda a efusão da · alma. Nõs vo• · 
dátnos, a .vós, Rellg;osas. alunas 
antigas e atuais, a vossas famllian 
As PesB!>ll-S q11.e vos são caras a vos, 
~ ºbras, est~<los, santas aspira 
gé5~ a ~!>4Q o Instlt11to da A'.ssUJr 
!liw, nossa pa,t~l"Dal Benção· Apoa• 

tõll~" •. : .. 
(N. ~: Os ~,btltulos são nossos> 

______________ .,. __________ ..,... ______ ., 
SOFREIS DE ASMAJ 

4 asma, causadora 'das perturbações das viii.s r~pirato
ril,\S COD\ ~µas sufoc!',nt~s depressões, oc~io11a aflitiva sensa
çijo de falta qé ar, qu~ tanto deprime e enfraquece o orga
nismo e é atribuidà como u.ma modali<la4e Sifllitiea ataca 
geralment~ t9dos os e>rgãos do corpo hwna,no, . sem distinção 
alguma, e isto é fato · çonstatado por grande numero de 
médicos 

· Auxiliar no tratamento 6- Slfilis~ 6 o (leplJraclo~ indi
cado para combater eficazmente tais molestias. A alta pres
são arterial, arterioiiclerose, dores . anginos"8 ·µo pe~to e nas 

· costàs, falta de ar, são debelados com "GALENOGAL'.'· IJsai-o 
e tereis a prova exata do seu 'valor. (N. 1si EC) 
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dos Santos Lugares 
Publicamos hoje o 12.• capitUlo 

do "Memorial sobre Os santos Lu-_ 
gare.S'': 

Se existe uma. questão dos san
tos Lugares, é porque houve Reli
giosos ocidentais que os guardaram 
e os defenderam por tantos secu
:os. em nome da Igreja e da Catoli
cidade contra as violações dos dis
siden~s orientais e as ~es 
-«>s muçulmanos. 

OS reJigiosos que ainda atual-
mente possuem os Santos LU(;"a-res 
são. como já ficou dito, Os Fran
ciscanos. Herdara,in-nos dos cru
zados e foram formalmente inves
tdos na sua qualidade de gua-:-~.as 
pela Igreja catolica e pel0g Esta
dos da Europa_ 

Assumirnrr. o encargo de gnar
dar o~ SantUarios da palestina num 
momento d'elicado. Pois foi quando 
o clero bizant\no já havia abanÔO".'._ 
nado o pais diànte da invasão mu_
culmana e o~ cruzados, - aos çuais 
tinham tambem pertencido os · 
Pranciscan0s _ se tinham retirado 
do Levante diante da forca. supé
r:lor da me'a-lua. . 

os Franciscanos então voltaram 
hmnlldemente a. .Jerusàlemí sem 

pretensões territ.oria.is ou politi
ca.s. e obtiveram do sultão dó 
ca.iro licença para. ficar perto do 
Cenaculo. ()s princi~ oci:dentai-s 
começaram. a protege-los e. d~pois 
de adquirido o s. eenaculo pelo9 
reís de Napoles. o sumo Ponliflce 
om 1342 deu-lhes a investk1u::a. 
oficial de guardas p.os santos LU
i-a.res 107). 

De Jerusalem, onde tinham colo
c:i,do seu centro, os Francisc.~nos 
Se irradiaram por toda. Olit>D
te. E com o andar do tempo em 
toda a Palestina, na Fenícia. i:;1r!a, -
A:rnn.enia, Tracia, na ilha de Cl
pro e no Egito, levantaram 1g~jas, 
abriram hospicios fundaram t>tlCO
lns com 1.ervor 'e zelo apostolico 
108). 

Um campo d~ ação tão vasto as
sim e um numero tão c.-onsideravel 
de obras e de casas fizeram (!a. 
CUsrodia da Terra Santa como c;ue 
um reino cristão. ·<1.entro do iriu..TJilo: 
muçulma.no. 'r.eye. suá' p-roprja· b@""'.. 
derra com ais -êinéó cruzes fl~ime-, _ 
j1U1tes sobre''campó branco. que foi. 

_ reconhecida e· usada pelas_. nac;çes 
ocidentais e respeitada pelo mesmo 
governo turco 109). 

Em torno da· "Esquerda Cristã" 
ital:ana, um partido . político que 

morreu de morte natural.· 
No meio da agitação politi~a 

nor que vem passand.o a lt;,1~a, 
i possivel que muita gente nao 
haja tomado conhechn;;D:~ de 
um curioso partido, a Sinistra. 
cristiana.", ou "Esquerda CrlS
tá", que 8,11 surgiu em dezembro 
d.e 1944, para desaparecer, por 
dissoluç&.o espontanea, em de
zembro do ano passado. 

Durante tão curta existen<?_ia, 
foram varias as condenaçoes 
que esse movimento polltieo re
cebeu . da parte de prelados i~ 
li.anos notadamente do cardial 
SalottÍ. bem como da par'ce do 
"Osse~atore Romano", orgão 
oficioso da Santa Sé. E tanto 
o "Osservatore Romano" quanto 
a radio-emissora do Vaticano 
não esconderam sua satisfação 
com a notici.a de que ?5 _e~pr:
sarios dessa obra de m1stif1caçao 
haviam resolvido cerrar as po:,-
tas de sua botica ... , 
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os membros dessa "Esquerda 
Cristã" mais afoitos çue outros 
"esquer'n:stas cristãos" nossos 
conhecidus, eram feclaradamen
te marxistas, seguindo em todos 
os aconteci..nentos à "linha jus
ta" do partido comunista. Eis 
porque não escondiam sua ad
miração. por exemplo, pelos_ re
gimes vigentes na Iugosla.v1a e 
na Polonia. E não deixam de 
ser bem instrutivas as palan·as 
com que seu lider anunciou a. 
dissolução do partido: 

NAO LHE FALTAVA ORGA·
NIZAÇAO ... 

"A Esquerda Cristã não foi · 
dissolvidr, por falta de: organi
zação, ou por advertencia do 
Vaticano, mas porque as pre
sentes condições do país a tor
naram uma arma ineficaz. Hou
ve tempo em que se nos afigu
rou possível que o governo da 
Italia fosse confiado ás classes 
trabalhadoras, representadas por 
um novo partido, com1 e:c:trutu
ra federativa, semelhante aos 
que se acham no poder nos pai
ses ocupados pelo Exercito Ver
melho Em tais circunr,tancias, 
a existencla de um partido cris
tão de trabalhadores parecia. 
sssencbl, para arrancar as mas
w eat-oUeM das mios dos iiru• .. .., ...... ~ ~ 

falhamos em nossos esforços". 
FUSAO COM O PARTIDO 

COMUNISTA! 
E contm'ua. o lider "esquer~ 

ta-cristão"; 
"Por outro la.do, a sJ.tuação 

mudou completamente. Hoje as 
classes trabalhadoras perderam 
a ofensiva. e pas~am á defen
siva.. Por esta razão a existen
cia. de um partido da esquerda 
cristã não seria justificavel, pois 
dispersa.ria. as torças comunistas. 
assim enfraquecendo a ma.Is po
derosa cabeça de ponte da _de= 
moera.eia na ItaUa-,, d.anca a.i,.sim_ 
uma oportun.idade aos reacto:oa
:rios de m1nal' as classes traba
lhadoras. A democracia. ita.lla
na se acha hoje em grande pe
rigo, através do trabalho de 
grupos rea.cionarios que têm o 
apoio da demagogia catolica. 
Qual será a alternativa? Fusão 
com o partido comunista!" 

CONJURADOS DA MESMA 
CAUSA 

Pela ~ostra, vvs.e que fw.
ta va a esses "~uercustas cris
taos" a palavra de ordem que 
em outros movimentos ident1C-OS 
os faz esconder- as unhas, de 
modo a conseguir a bolcheviza
çao das ma&as catolicas por 
processos indiretos, através de 
um disfarçado socialismo, em
bora não desprezem as oportu
nidades que se lhes ofereçam 
para fazer a política da mão es
tendida com a. a.la ultra-ca.uca.
siana. 

O líder "esquerdista cristão" 
da Italia definia o partiC:o co
munista como "a espada de 
Deus, 9-estinada a exterminar 
maquinações proverbiais, e a 
abrir a estrada para o renasci
mento religioso". Até parece 
estar falando o "patriarca" cis
matíco Alexis · de Moscou, que 
ordenou preces em intenção de 
Stalin como "o lider escolhido 
por Deus para. nossa comunida
de cristã"! ! ! 

Entretanto, a ter que escolher. 
entre dois males, achamos me
nos nocivo esse "esquerdismo 
cristão" desmascarado e osten
sivamente bolchevista, ao outro,. 
o que conduz os catolicos á mes
ma apostasia., embora palmi- · 
lhando estradas mais indiretas 
e tortuosas. No primeiro temos 
um inim.igo declarado. No se~ 
aundo, um Jadu, um ~ ---4 

~ ·,, .,. ' 

· O Superior da. Cllstodia.. que tt
..nha o titulo de Gu..$todio ou Guar
dião de Jerusalem ou da ··rena 
Santa, tinha Jw"'isdição_ CQDlo Vi
ga.rio e Comissario Apost,olico, so
bre f.odos Os- ca.tolicos do Orlente 
residentes naa cidades e nas cole
nias comercia.Is! -FersOnificava. & 
mais alta autoridade religiesa dOS 
latinos em todo o Levante, ta."'lto 
que os peregrinoa ocidenta.is di
z.iam Que ele "é naqueles pa,ises 
como o Soberano Pontifice 110) . De 
!ato eXercia o direito soberano de 
en5ar cavaleiros do s. Sepule:ro 

111). e de ter representantes pro
prlos no estrangeiro, junto ás 

- cortes . da EU.ropa 112) . 
Os proprios sultães honra.va.m ao. 

Superior da. CUstodia com os sf· 
,naie da mais alta. estima e ~ ll<'US 
:firma.ns o saudavam como "'o f:8-
plendor da n~o de Jesus a. colu
r..a da. fé cristã. a- cabeça do povo 
da.. religião da Cruz. a. gloria da sua. 
naqoo .,. 113) . 

À- suá cllega,da à. qualquer cl~d~ . 
era recE>bido solenemente. n:ii.o s6. 
peloa ca.toli<».:, mas ainda pelos 
cristãos d!'ssidentes, pelas autor!,;. 
oades consulares e pel0s proortoo 
chefes m11çulmanos e jttdens 1!4). 
Quando se embarcava nos na.nOÍ!I 
eµrõpens era' alçada sua ban:t~ini. 
e ao eh~.r a.os p0~ do orlen
te era. s;iudado com salvas de ca-
r.hões 115) • , 

' Todavia, tantos e Ui.o em!nf?tlt.es 
direitos e pr!'Vilégf0s eram mUitas 
veze" desprezados e conculca.d01!. e. 
p0r intervalos freouentes e longos, 
os :Fmnclacan0s eram objeto de to
da casta de insultos; de modo que 
se pode dizer que por sege seeulos 
viveram no meio de treouentissl
mas perseguic:ões e dtficulda,des de 
t.odo o genero 116) . Obrirrados a. vi
ver no melo do ?-TB,nde mundo do 
Isfa.m., no temPO do seu ma'or po.. 
derio, sós. fracos. sem armas per
correram mna Via -sacra. que ~ im
p0$!:lvel de descrever em po~s 
'linhas e é incrivel para. pov0s c!vi
f,zados. 

Cada vez que Os muçulmanos so
f:rlam uma derrota das Potenc1as 
eur-apéJ.as os Franciseanos eram 
tratados como refens e sofriam to-
das as represa.lias de um povo ini.. 
migo e barba.ro ll'l). Eram acu~a
dos injustamente de acumula.:- I'OS 
seus conventos armas e mlllilções, 
d.e querer Introduzir na Palestina. 
os cavaleiros crLstãos, e w:na. Y<=Z 
austent.ou-se qu.e t1DmUn ca.vado 
um camhJho subterra.o~ de Jafa · 
a Jerusalem. E caáa. ve.z; eram en.. 
carcerados, assaltados· pela plebe e-ra 
suas casas, muitas v~s morros 
a tome no :fundo dos calalxm~OB. 
maltratad0s nas prat;aS das c.!c.a
àes 118) 

As grandes perseguições, a q\.'e 
só por alto nos referimos, as r,~r
seguições violentas,· sanguinolenta~, 
mas ocasionais, eram. talvea. mais 
faceis de suportar do qUc .,. lento, 
incessante ma.rt1rlo que . sof~iam 
f.1.iãJ • .r.!.~1...1J1~nt-e, ou -,c-l:;:,, JDSf!.Ct.~vel 
oupid..z dus gov"'-'rn::mtc:: locai·, ,e 
seUg auxiliares, ou pelos a.taque4 e 
as usurpações que vinham da Pal'
te dos cU.ssidentes 119). 

Chateaubriand, que observou de 
perto e foi testemunha- de quanto 
os Franciscanos sofriam na_ Terra. 
Santa. no principio do seculo XIX, 
escreveu estas palavras memora~e:s: 
"Na verdade. eu não conheço mar-
1lirio que se p05S3. comparar oom 
0 deles. O estado em que vivem ~ 
pa.rece· com aquele em que r..os 
-nos achavam0g na Fra,p.Ça SOb o do
mínio do Terror. 

"Todavia - contiPua -, s .. us 
eanticos não cesSam de ressoar noL 
te e dia perto. do s. sepulcro. 
Roubados de manhã. por um go
vernador turco, a. tarde Os ya.t en
contrar dé novo ao pé eo caivario, 
ot>upaaos em rezar no mesmo lugar 
onde Jesus sofreu pela salvaçã.c, da 
familia humana. Serena é sr.a 
fronte. seUs lablos somem; a~o

lhem ao estrangeiro com a.Iegna; 
sem for<:a e sem soldados, -prot€
p,-em alde"as inteiras contra n in. 
!ustÍGa. Perseguidos pelo cacete e 
i;ela cimitarrl!,. mulheres. criaIJ.Ça.q e 
animais fogem para os conventos 
deles. Que foi que impediu ao 
malvado armado de perseguir s~a 
vitima. de abater defensores tao 
fracos? A ca~'dado dos Religi~l 
Tiram o pão da boca para sacla:r n. 
fome daquelffi qu0 P,T'(>CUram l'f'fu
p:jo nos seus braeos. Tnrcos. .ára-
be$, gregos_ cristãos. dtsmdentes,, 
todos OOITeffi nara se colocar debat. 
xo da prot.ecão desses oobres r'r11-
ões, que não podem sa.1Wl'-$C 11 sl 
mesmos" 120, • -

:No m.1o de wrtas ~ e .,. .... -,..,. 

C'AMISOLAS 
DE FLANELA 

Pratico modelo em flanela 
aveludada, mimosos dese~ 
nhos "Pompadour" sobre 
fundo claro. .cr, 180,00 

jECÇAQ DE LINGERIE - 1}' Sobreloja 

Casa Anglo-Brasil-eira 
Sucessora ~e M A P P I N 

_______________________________ __, ... 

o «ma ~u Papai> Gíii Rilleirão rreto 
A sessão no Salão <~D. Alb·erto» -
Conferência do sr. Reynaldo Cruz 

"O "Dia do Papa" em Ribeirão 
Preto, foi brilhantemeate comemo
rado. 

Pela manhã, ás 10 hs, -f<lli cele
brada solene Missa pontificial por 
S. Exda. Revma, Dom nw.nuel da 
Silveira D'Elboux, Bispo Diocesano 

A's 19 horas, na Catedral teve 
lugar sole:ie Hora Sànta, pregada 
pelo Exmo. Revmo. Sr. Bispo Dio 
cesano. 

A's 20 horas, no Salão "D<lim 
Alberto~ realizou-se a Sessão Co
memorativa, na qual" os cat<>lkos 
de Ribeirão Preto prestaram soa 

homenagem filial ao Soberano 
Pontífice. 

Nesta Sesi;ão foram émpOssados 
os membros da Junµ Diocesaoa de 
Ação ·eatoHca. Para. preidente da 
D. A. C. foi eldto o dr. Geraldo 
de Carvalho; para 1.0 Secretario o 
sr. Deja!J,na s. Ga~ra e para. 
Tesoureiro o sr. Pedro de Siquei-

mo. sr. Conego Silvio de Moraes 
Matto!o; H. A. C. Pe.· Amaldo A. 
Padovàni e J. C. ,M. Pe. Jaimo 
Luiz Coelho. 

At>óstertomndopossede seu 
cargo, usou da palavra o eh-. Genl 
do de Carvalho. 

Em segu.ida teve prooseguiment:CI . 
o programa traçado para a ~sa.., 
gem do dia do Papa: 

MATTINATA: 1.etoDcavaUo -
Coro. 

CORE INGRATO: s. Ca:rdiilbol 
- Solo de Canto Seaboriial 
CLE'OFA TOl7SO. 

POLONAISE em lá. maior -
prof._HILDA v. DE SIQUEIRA. 

MARENARIELLO: - S. Gam
bardcila - Coro. 

S. SANTIDADE O PAPA P~ 
XII: declamação de uma joclsta. 

roNFERENCIA. do sr. Reynal 
do C.ruz, Preside:ite do CentrO! 
Frederico Ozanaa Secretario ~ 
cesano da L. E. C. e Secretario 
da Junta Dio«eaua de A. C. diel 
Santos. 

- Saudação pda srta- Prof. E,},;, 
~ Con:ra.ão. . ,.. 

:,acnu, .. :a • ...,~ í 



FeU.o o bakw.ço do que se :v=u 
~ longa e prolixa. reunião que os 
~u.a.tro Qrándes" :fizeram em Pa
:ir:is a impressão que se te.m é bas
~te confusa.. Não houve durante 
a reunia.o crises espetaculares. 
ll.ouve, é certo, alguns a.tritos ein 
que os =imos ~ acalorar-= bas
'la.nte. Mas em nenhum momento 
lilentimos aquela irnpressü.o de imi
nencia de guerra, que o mundo in
teiro experimentou, por exemplo 
:nos ilias mais críticos do "caso" 
Sraniano. Alem do ma.is, é incon
testavel que bom numero de ques
tões se resolveu. Todas essas ques
tões tinham sua. importancia., e o 
proprio fato de ter sido possivel 
encontrar, na solução de cada úma 
clelas wn termo medio capaz de 
satisf~er ás conveniencias das duas 
partes, mostra uma elasticidade de 
propositos com que a Paz só pode 
lucrar. Este o lado positívo do 

~-
• • • 

'l"ndo bem pesado, o que resultou 

iile mais importa.nte, de toda a 

Conferencia, foi a solução do caso 

ele Trieste. Mas houve mesmo so

lução? E' o que nü.o se pode afir

jlnar. 

Ninguem ignora que "Yugc-Sla
'.via" não é mais, hoje em dia, o 
:11ome de uma nação: é um mero 
rótulo. O que existe de concreto, 
em Belgrado, não é Tito, é Stalin. 
Dando, pois, ás coisas os seus no
:rnes, pode-se afirmar que a URSS 
quer ter a hegemonia do Adriatico, 
e d02eja despojar a Italia dos ter
S'itorios que possu.'iã--:e~--cêrta parte 
do Adriatico Oriental, an~es da 
guerra. Os ingleses o americanos, 
desejando cortar o passo â asplra
eã.o sovietica, tem empenho em que 
a Italla continue a dominar o 
Adrlatico. Os interesses italianos 
são, a"3irri, a:fins com os ver~adei
r<NS interesses das potencias ociden-

:< continua na 2" pag.) 
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O Santo Padre 
Episcopado e os 

XI 1 Pio 
católicos 

o elogia 
alemães 

Carta de Sua Santidade ao Emoª Cardeal faulhab~. e aos Bispos da Baviera 
Inimi.g~ da Igreja têm pro

cura.do 'inculcar· a idéia de que 
todo o elemento catolico da 
Almnanha colaborou ativamen
te com o regime nazista. 

Contra esta afirmação evi-· 
dentemente falsa, elevou-se a 
voz autorizada do Sumo Ponti
fice, que elogiou do modo mais 
claro e caloroso o procedimen
to do Episcopado bavaro e dos 
fieis. mostrando que os crimes 
dos nazistas só aos nazistas 
devem ser imputados. Os cato-
licos alemã€S, diz o Pontifice, 
têm as mãos limpas deste cri
me e. n:ão merecem ser respon
sabilizados pelas ações de um 
partido politico que combate-
raro. 

E' o que se lê na Carta que, 
em data de 15 de agosto do 
ano findo, Sua Santidade escre
veu ao Eminentíssimo Cardeal 
Miguel · Faulhaber, Arcebispo 
de Munich e Fresing, e aos ou
tros Exmos. Srs. Arcebispos 
e ,Bispos da Baviera, em res-
posta a uma carta enviada em 
comum pelo Episcopado bavaro 
ao Santo Padre. · 

"A Nosso querido Filho e aos 
Irmãos Veneraveis sa,udações e 
a benção apostolica ! Muito ale
grou-Nos a cart.1-, que Tu e os 
outros Bispos da Baviera cui
dastes de Nos enviar, quando 
1·0::; reunisi """ em ,:onformidade 
com o costume antigo, mas im
pelidos por um novo zelo, na 

ligião e da historia e pelas mais 
aprimoradas obras de arte en· . ' ' 
tão estamos forçados pela voz 
do a.mor, que gratas recorda
ções estimulam a reiterar aos 
cidadãos. sobrev'iventes destas ci
dades os sentimentos de Nossa 
compaixão paterna, a chorar 
por seus mortos e a rezar pelo 
descanso de suas almas. Des--

. empenhando esta triste função 
abra~,amos antes de tudo as ci
dades episcopais: M unich, Au
gsb1,1rg, Wür-zburg, Ratisbona 
e tambem outras cidades, como 
Nuremberg, Aschaffenburg_ que 
sofreram terríveis danos, con-
forme Nos foi relatado. Veri
ficando os males que uma du
plice guerra a~umulou, pode 
facilmente acontecer, que vos 
assuste a' imensidade do caos; 
então, to.triai cuidado, para não 
ficar abatidos e pusilanime.. 
.Será que aquilo que a iniqui
dade pela ação doa tempos 
torna dificil, Deus não o pode 
tornar facil por sua vontade 

· onipotenté se vigorar uma Fé 
. : cheia de ~pera.IJ,ça e se houver 

a Rosa ~e Ouro ~a rrincesa Imperial 

cidade de Eieh.sta.t para a con
fe1--ência anual. Se ~ós Nos 
alegrámos muito, foi porque 
disso reconhecemos que Vós. e 
os vossos rebanhos continua.'8 
exemplarmente dedicados e uni
dos á Sta. Sé e que em Vossas 
almas e:riste uma afeição es
pecial para eonosco. Especial
mente nos tem causado satis-
fação que vos tenhais reunido 
para tomar em comum Vossas 
resoluc:ões, mostrando-vos nisto 
sempre zelosos para. descchrir 
e decidir aquilo que parece ser 
util. tanto para as ovelhas en
tregues a Vosso governo, quan· 
to para o progresso da causa 

ro dos vossos, os persegmdores, 
porem. se bem que numerosissi
mos por leviandade e. medo, 
não pertenceram a V .õs, mas 
estavam entre Vós e contra 
Vós, e contra. o proprio povo 
bávaro, por causa de cujos cri
mes hediondos muito sofreu e 
ainda sofrerá. A.gora cabe.nos 
prestar homenagem a d~as, 
centenas e até mllh.ares de ca
tolieos de ambos os se-,os e de 
todas a,s condiçues, que ali in
trepidamente combateram as 
for~as do mal, solidamente uni
dos com os seus bispos, cujas 
austeras exortações nunca ernu
deeeram, nem nos piores tem
pos da guerra passada. Cons-
t.a.n tes e ativos, eles servi_ram 
com o seu prestimoso auxilio 
aos seus sacerdotes, e opuse-
ram aos impios e orgulhosos a 
sua atividade de vida, fragran
te de fé sincera e resplandes-· 
cente pela integridade dos cos
tumes, atividade essa, que era 
totalmente em conformidade 
com os· preceitos da religião ca
tolica. Considerando atenta-
m~:mte e admirando a tenacida-

'.uma caridade fervorosa e ativa, 
acompanhada da sabedoria? 
Por isso. · esfo"rçai-vos á porfia, 
para que por vo~a diligencia 
reviva ali o zelo pelas coisas 
divinas para que todos tenham 
em estima a justiça do Evan
gelho cheia de promessas eter-· 
nas e tambem muito ntil para 
uma boa direção. da vida. terre
na, afim de que o conhecimen
to e o amor para com a Igreja 

. Catolica seja promovido no 
maior grau possível. Com pie
dosos esforços deve-se ehamar 
de volta para o gremio desta 
Igreja mesmo aqueles, que mi
seravelmente apostataram d~lu 

~O XIII 

~egundo noticias veiculadas pe
Ia imprensa., acaba de chegar da 
Eu,:,vpa. s. A. o Príncipe Dom Pe
dro Henrique ele 0rlea.ns e Bragan
ça., que trouxe consigo a "Rosa de 

Ouro" doada. pelo Santo Paélre 
Leão XIII â Princeza Isabel. Se
gundo consta, essa preciosa joia 
Nlf. 4oa4a. â Catedral do Rio ~ 
~poa-ooaaiíLoe.GL0 cenaa-

nario do nascimento daquela inc11ta 
l"?-4lceza. 

O rato tem atraido a atenção de 
todo o nosso publico, quer pela 

. e.ignificação, quer pelo valor hiato
rico e intrinseco da preciosa jota. 
E oferece ao "Legiona.rio" oportu• 
nidade de por em evl.deiicla a 
a.tua,;:ão da Santa Sê, em aa doe 

(OontSmaa na 'l.a !lllli> 

. ca~ólica; o que é principalmen
te necessario agora, na epoca 
de após-guerra, na qual se tra
tam em vosso país importan·· 
tes, ' nodosas e complicadas 
questões. Pois acabaram ai os 
duríssimos tempos da persegui
ção contra o nome cristão: a 
tempestade amainoú, o rio cau
daloso secou, e caindo por ter
ra, partiu-se em pedaços o es
guio e arrogante cedro de que 
nem sequer se reconhece o lugar 
em que se erguia. A despeito 
disto tudo ainda sobrevive no 
país dos Bavaros a Igreja or
nada· com cicatrizes esplendi-
das. A Igreja com as lutas sus
tentadas não somente adquiriu 
honra, mas estas lhe prometem 
para o fnturo uma força e um 
vigor ainda maior. Pois o ter
reno enn1bescido pe1o sangue 
dos forte:i promPte uma boa 
sementeira, e é inconveniente 
qne a fé esmoreça e a virtude ~ 
extinga ali. onde tantos herois 
eai1"8.tll na defesa <lo do-gma 
C1'1atlo, Ens ,.,.. ao ttllJII&, 

. de invencível daqueles catoli-
cos. não podemos deixar de 
afirmar outra vez, que é in-
convcnicnte e não está em con
fo1·midade com a realidade e 
com a verdade, que se ponha 
na conta duma nação inteira, 
aquilo, que alguns facciosos 
perpetravam. 

E se consideramos as ruinas 
e as devastações, que a furia da 
guerra infligiu a tantas cidades 
bávaras. que conhecemos e te
mos em grande estima, cidades 
esi..s que reinsiram inte».-men7 •por _______ _ 

(Continua na. 7.a pag.) 
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genuma vocaçao 
· da mulher 

Declaraç~o 
do Revmo. Pe. 

Exmo. 
Hughe 

O'Donnell 
Nova Yorke, (N. O.) - Em llO.'! 

SOO tempos, são muitas as mulhe"
res q·1t não Líl-m ap~c,ç0 a si n,e,,. 
mas, lamentou em sua conferencia 
irradiaida pela cadela da "Na.tio_ 
nal Broadcasting Company, Revmo. 
Padre llughe O'DOnnell, e. s. 
C., reitor da Universidlwe de No
tre Dame, ao falar da mulher lD6.. 
derna no mundo neo-pagão_ 

"Basta percorrer a. história par<t 
nos convencer de que, quan..lo u 
mães de uina nação $â.o !ort- e 
ValoI'('\SaS, a nação mesma a.dqull:'fl 
estas virtudes. O melhor ~. 
tro da fortaleza de um l)OVIO. cü. 
go de sua fortaleza moral,. que. é 
o que importa em Ultima a.oali~. 
é o apreço ou despre,;o que tenha 
pelo conceito crist.ão da m&ternl 
dade enobrecida pela Mie de neo-. 
O desprezo de sua. dlentdsde ·é . o 
primeiro sinal da deead4nda w,. 
ra1 de uma nação. 

Esqueee-se esta b-..da -·
clooe; presenciam0s 'a n!lldlc:áo ... 
mulher ao neo-paga.nisme ck epo. 
ca.; ela não 1!oi d~ -
desceu bastante do lupa· eaa1ne111, .. 
tE- que lhe cabo) pcll' ~ dl-.111 u 

1 

e pela beran,oa de ....,..__ Dll -L 
tempo& do ....... N uai1-1.\i 
que ·Dão -- ... ~ • al _,,. 
s-....,. ... --- ~),, 
illllllill -- '-- .. .... trn ;/'e 

,e e•-"-...,> 
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Foae: a....u A posição da Santa Sé O CORPO MISTICO 
A propOf;lU.o ® livro "O Corpq 

Mlstlco", eecrlto pelo Revwo. Pa-w 
dre Dr. M. Teixeir<l.-Leite Pemcto, 
seu ilustre aµtor acaba, de rec,e, 

hei:· a seguinte =rm da Secreta.riu. 
de E;:,tado de Sua. Sa.ntidade o P&• 
pa Pio XII glodoea.meate reman .. 

'te: 

l<&r&"o de 8, .tteatc, u,• aG • Uila 1 
t:Allra t'o•t•I 147.A 

Ne1 i"a111c, 

Nu~o a.~o •••••• Cri 
e ... , ... a. ........... . 
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1,.i,. ,:· o qlie explica que as de· 
llloc,·n<:ia.~ lt:nharn c-...1·i.1do obstacu
los ú reallzac:uo do desid_eratum da 
URSS. 

Definido assim o problema, ao 
que se chegou de conc1;eto? 'l'ries
te constituirft uma cidade lh-re. 
):Jo pertenceral, nem â Ú::tlia, nem 
lt. Yugo-Sla via. A soltu;iio f>. ponto 
por ponto, identica á que fez, em 
J~18. (1-, Dantzig· <Jma cidade livre, 
que vaC'ila\'a como um pendulo 
entre a inflt1C'nc!a al(•m!'t e polo~ 
ne~n. 
di:,1<•r 

E por isto rnC'smp, podemus 
que a 80lu~ão :.Ídota.da em 

.P,, 1 iB p:1ra o C'uso de T1·ies1e abt·iu 
no mapa europeu um ,,-·"'.novo Dant-
%i~".. ou SPja, 1..1ma ferida. 

De fato, nlnguem sefllude em. que 
u p.;-,1ueno !-;sr.ado Livre aer(t. ml-

p,·,r inf!uent~i.as C~ornunlstas e 
an1i.e,,ff1Ltni:--:ta::;, P acfl.·b:.)rá perten ... 
C'C>n11., :10 pr·in-H·lt·o grupo ba:-;tante 

Olh::<l(). n1unieiado e rko. que cun
sk•:1 afH)dt!r3r~se de Trle!=-te. 

•• P''"bh)1nu .. pois, nà1J !vi re::-:111• 
violn r,:ii n,li;:i.do. O resultado con
s~·~ui1111 r,<'los 1'<1uatrC' gr~1ndes·· fui, 
µ,ul't3nto. ma;.::'t'o ... e pertg;os-o. . ,. . 

O '·L~:-~·ivnartv·· j~rn:.d3 entrou 
tin qc1r:,·tõé'8 .1er·rl\urla!s C' m..,ra-

.Ja,<'nt" tE>mporais. hfa~. h,,jE>, é 
v1J1·!1:ado i,, ernr:u· nt:I:.s de e-belo, 
pois qne o problema que e,;t!t em 
toco n·anscendE> <le multü, o peque
no "ca~o" político do Adt·iatlcv. 

Com efeito, toda a defesa do 
Ocidente cristão está em jogo. .E 
com ela es1â em jogo tarnbem a 
defesa da proprla civilização cristã, 
ou dos ultlmos frangalhos da ci· 
v11izaçã.o crista que ainda existem. 
Slm, frangalhos. :i\·Ias frangulhos 
::JUe n.n1arnos om a um, com vene
ra<:âo e ternura., como os antigos 
judeus que ama;-am o templo, as 
~dras do templo, e atê a. poeira. 
.in que as pedras das ruínas se 
llestazlam. 

Um destes fra.ngalhos o menor, 
t mais det'ormado e roto 'deles, vale 
inais do que o mundo Inteiro, e é 
legitimo dizer que em comparação 
com ele todo o ouro e prata do 
srmndo não são senão escoMas e 
a.'to, C'Omo d~a São Paulo. E por 
t&Bto, as qi:reet6es que, direta.~ente 
- indli'etatnente se relacionam 
a .J)t'eeenaçio e restaurac:ão da et
?ftlzs.ção catollca transcendem de 
11!1.Vito, CODl() lmportan~ia, a todai. 
• outras questGes da ten'tl.. 

• • • 
Om, ê iaega?el que a Italia. ê 

um pajs ca.tolleo. Enquanto se abre 
no flanco deste pais urna chaga, 
trata-se de ampubr seu poderio 
eolonial. Em <M&tros termos, a Jta,, 

lia rica desarmada e dtminuida, 
perante os slWiets mais fortes elo 
111'8 nunca. 

Como pode um catollco olhar 
eete fato seci pe:z:ar e !.-em apre
ensão? 

• • • 
Quanto a.o caso alemão nada 

ta.t resolvido. E' o caso ma.is deli
cado do mundo. Trata-se de i,aber 
a.tê quando a URRS se Bentir'1 no 

Em artigos anteriores, temos chamado· a 
:\tençâ.o de nossos leitores _para a situação cheia 
de paradoxos, em que se encontra presente
mente a Santa Sé,. dentro do cenario interna
cional. Retomemos em rapidos traços as refle
xões que fizemos, para, depois podermos for• 
mular com precisão o problema de que hoje 
queremos tratar. 

Antes de tudo, vem o quadro doutrinario 
·c!<·ntrc do qual o problema deve ser visto. O 
mundo contemporaneo perdtu completamente 
a noção do que seja a Cristandade, Todos os 
povos catolicos têm o dever de professar, con
servar e propagar a verdadeira Fé. Neste sen
tido, pode dizer-se do Estado, "mutatis mutan
dis", tudo quanto se diz' do individuo. E tO<los 
os motivos que r.i.lem para demon$tru.r que um 
simples catolico .é obrigado a ser oficialmente 
catolico, a defender e propagar a Fé, valem 
ta.mbem para o Estado. Os Estados · catolicos 
têm, pois, uma grande tarefa comum a exe
cutar. ' E, assilp. como os simples fieis são obri
gados a se entre-auxiliarem na fa.ina do apos
tolado, assim tambem os Estado~ catolicos de• 
vem apoiar-se uns aos outros, para defender e 
propagar a. verdadeira ·ReligiãG ~e onde de
corre que, se todos os Estados oatolicos fossem 
dignos da. incomparavel gloria deste nome, eles 
constituiriam entre si, implícita ou explicita
mente, um poderoso grupo de povos, natural
mente unidos na consecução le um supremo 
fim comum, para assegurar no mundo inteiro 
plena liberdade á Igreja Catolica de pregar a 
palavra de Deus, e liberdade igualmente plena 
aos fieis, de praticar a Religião. bem como de 
organizar secundo normas cristãs a civilização ' 
e o Estado. 

E imagine-se pois que todos os p11ises cato• 
licos fossem oficialmente eatoUcos, isto é, que 
os respectivos Estados professassem oficialmen
te a Religião Catollca' eomo unica verdadeira., 
que a esta dessem pleno apoio, e negassem li
berdade de dJ.fwiâo ás doutrinas anti-catollcas. 
Qne as leis destes Estados fosi:em plenamente 
conformes á doutrina da Igreja, no que diz 
respeito á justiça, á carida,4e. á pureza dos 
costumes. Que todos estes Estados, ali~dos en• 
tre si pelo fim comum da expansão do Reino 
de Cristo, empre:assem todos os seus recursos 
para a expansão do Evangelho. Que todos es 
costumes fossem riroroSamentt> conformes á 
doutrina catollca.. Teriamos a imagem esplen
dida do que seria a Cristandàde. 

Claro está que, se todos os fiel!o devem uns 
aos outros justiça e caridade, os fie.is a devem 
entre si a titulo muito mais grave. E' mais 
grave faltar com a caridade a irmão na fé, do 
que a. um estranho. 

Assim, poi.s, nas relações internacionais, as 
nações catolicas deveriam ter o maior empe
nho em se manter de acordo umas com as ou
tras, observando em relação a todas, as normas 
da justiça e da cartdade, mas respeitando·a.s 
com um esmcru inexcedivel, na.. relações entre 
pov~ oatollcos. 

* * * 
Tal deveria ser a Cristandade. E, se assim 

fosse a Cristandade, nesta familia de povos 
cristãos, o Papa teria naturalmente uma pre
eminencia que salta aos olhos. 

Primeira.mente,, por todos 0$ titulos que fa
zem dele o Viprio de Cristo, superior a todos 
os chefes de Estado._ do mundo, como o sol é 
superior ú lua e is estrelas. 

Em seC&111tw lupr, porque toda.,; as tarefas 

* PLiNIO COUR~A 

da CI'istandade cm favor da Igreja seriam ta
refas meramente auxiliares.' O encargo, por 
cxcelencia, toca á Igreja. E ao Estado caberia 
auxilia-la ·com todas as suas forças, mas dei
xando á Igreja, não só toda a direção da obra, 
mas t-Oda a exclusividade naquilo que só el:i 
pode fazer. Neste campo, ~ Estado está para 

'-a Igreja ("mutatis mutanfüs" -iinda) como, em 
materia de apostolado, o simples fiel está para 
a Hierarquia. Incumbe-lhe servir, auxiliar, 
apoiar, na sua esfera propria. E não fnvadir 
a esfera da Hierarquia para definir, governar, 
dirigir, mais\ou menos como queriam fazer os 
soberanos regalistas. 

Assun, pois, em tudo que tocasse ao serviço 
que os povos cristãos devem prestar á expan
são e propagação da Pé, claro está que seus 
olhos deveriam estar postos nas diretrizes e in
tenções do Sucessor de Pedro. E que, em to
das as questões mesmo temporais, que surgis
sem entre povos cristãos, o mais alto arbitro 
para a preservação da paz seria sempre o Pai 
comum. 

RespeitandQ, pois, muito ciosa e meticulosa-
mente a soberania do Esta.do ml esfera tem

poral, o Papado seria entretanto; num munclo 
verdadeiramrnte catolico, o qu., o sol é no fir~ 
mamento. 

* 
.... .,, -·· .,. 

Quando pensamos em tudo isto, e compara
mos esta ,deal situação d.e direito, com a pre
se11te trist.ssima situação de fato,' como não 
sofrer? Colllü não reconhecer que, se a Igreja 
permanece de pé, integra e gloriosa, a civiliza
ção cristã, a Cristandade está quase tão com
pletamente arrasada qui,.nto o templo de Jeru
salem, do qual não restam nem sequer os ali· 
cerces? Um pouco desta tradição ainda nutua. 
no ambiente. Olhamos esta poeira de ouro 
com càrlnho e saudades. Mas é só o que nos 
resta. 

Os Estados catollcos . - como Estados, já não 
são oficialmente catolicos. E. como diz sabia
mente Taparem, não merecem fazer parte da 
Cristandade os povos que não i;ão oficialmente 
catolicos. Mesmo n'aqueles raro<:. países em que 
a Igreja se mantem unida ao Estado, em geral 
nuvens e problemas de toda ordem, .quando não 
tendcncias pollticas pagãs, e leis injustas, em:-\· 
panam e perturbam a ordem cristã. Na esfe
i-a internacional, os povos cristãos, perdida en
tre si todil ·- e qualquer noç\i.o dos seus deveres 
para com a Fé, perdida a n.lção dps seus espe• 
cíali'isunos cleveres uns com os outros, se aliam 
a gentios de toda a especie, aliaram-se ontem 
a Hitler ou a Stalin, aliar-,;e-iam amanhã qui
.rá ao proprio anti-Cristo, para conseguir mais 
ouro, mais terras, mais canhões ou ma.is pe
troleo. 

A sua posição é tão inveterada.mente tal, 
que perdemos até a consciencia de que não é 
esl.a a ret-a posição das coisas na ordem cristã. 

Em 1918, constituiu-se ~ Liga das Nações. 
O Papa Bento XV quis ser admitido a ela, mas 
foi recusado, sob pretexto de q'Ut> não era Chefe 
de Estado. E a Liga ruiú em cacos. Boje, a 
ONU poderia admitir a Santa Sé, pois que o 
Santo Padre é Chefe dé Estado. Mas não ilos 
consta que o tenha convidaio. Mais. Nem n.os 
consta: que Pio XII haja manifestado o desejo 
de ser convidado. Porque? E' este o problema. 
que, em nosso proximo a.rt~o,· p·rocura.remos 
abortlar. 
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SEORF.TARIA DI $TATO Dl SUA 
SANTITA 

Mon Révêrend Pêre 
Sa Sa.inteté a agrêê a.vec uae 

paternelle blenve!llance I'hom-, 
mag-e si dél!cat de votre livre1 
o Co1'I)O Místico. e• est un iJU;let 

qüi Lui tient trop â coeur, pou.r~ 
quo le Sa.int-Pêre n'ait été três 
consolé de cette pieuse et docte 
entreprlse, destinée â mettre ea 
valeur les précieux enseignementa 
de Son encclique "Mrst1cl Corpor.ll!I 
Cl"l.sti". Vous l'avez ta.lt, Mon Re,, 
vo:re?;ld Pêre, avec un zêle aUSl!l ar.. . 
ucnt qa'liclair,,, et nul donte · qu'll 

· n'en résulte, pour le clergê et les 
catholiques brêsiliens, de grands 
profltcc ,spirituels, comme on peut 
l'att('n,lr<'l d'une doctrine si uou·ris. 
sante, · rêconfortante, si exalta.n1 
Í('. 

AussI est-ce de tout coeúr qu'eu 
tormant les plus sincêres souhait.'!I 
pour te suécea de votre ouvrage, Ie 
Saint•Pêre vous envole comme te 
Salnt-Pêre vous envol~, ·coU:me 
gage des memeures rêcompensel'I 
cêlestes, 1D. Bênédiction Apostollque. 

Veumez agrêer, Mon Revérend 
Pêre, la dêfi!rente expresslon · d(! 
mon religleux dévouenient. 

. J. ·B. Montbrl - SuW,. 

NOTAS A' MARGEM 
DO PROJETO CONS

TITUCIONAL 
A ORDEI'tl SOCIAL NA FUTURA 

CONSTITUIÇAO 

. Dalmo Belfort de Matto!ll 
A CoII.Stituiçã.o de 91, elabora.d.t, 

DOti Prii.nelroa dialll da. lupubllca. 
reteria-se, apenas, aos d1rettos fa,Q

damenta.1$ do homem. 'e do cida.dilo.. 
Era. o celebre artigo 72, que em. 
forma. cristalina consubsta.ncl.!l.va 
todas as gra.nd~ e todas as de-. 
ficiencias do . "libera.11.smo" poliUco. 

Velu, depois, a. ConsUtui!,â,o de 
1934. "Compromisso" eii.t.re o 
programa basico da Liga. Eleitoral 
Catolica, e as diretrizes socia.lt:.taa 
do a.nte•projeto governamental -· 
ela inseria. Uln longo titulo a.~er• 
ca da "ordem economica. e social". 

Consagrava. o direito a.o 1'1!1:PO~ ... 
so dominical, e ãs ferias remune~ 
radas. Reconhecia o d.üeito de 
propl'iedade, em ·seu duplo aspec-
to, individual e social. · 

Surgiu, mais tarde, a carta. Cons-· 
tituclonal de 37. E os delineameb.• 
tos supra foram ~Dl geral repro- ' 
duzidos gramaticalmente. Para. so
frerem, no entanto a. "distoraão" 
interpretativa, Par;, serem lidos á, 
luz de um "espir,tto" IJemi-totallta• 
rio. A propriedade passou a ser 
entendida, não mais nos moldes dá 
Constituição de Weimar, mas se,. 

guu.do os enirina.mentos de Bott.ai e 
de Rocco, de Spiritto e Campo• 
grande. 

A lei constitucional n.0 6 admi
tiu a desapropr.laçáo, sem·. previ4 
1ndenlzaçã o. O de<!retO'-lel · 3 .• SG~. 
tirou a.os. individuas .o direito' de 
discutirem judicialmente as ·ra.. 
zões determinantes dos decretos de 
desapropriaçã.o: apenas podetialn 
debater o preço, dela decorrente. 

. O CodJgo de 4guas cereeoia o 
direito do proprleta.do da terra 80• 

bre as quedas dagua que nela se 
encontrassem. o "Codlgo de i{j,, 
nas" desmembrou a propriedade do 
sub-solo, como algo -toD01Do. Al.• 
go distinto dos direltois do pro~ 
ta.tio primitivo. · 
, Este só poderia. pesquizar mine• 

rios ou explorar jazidas, diante de 
previa. autorização ão Execuu~ lil 
tal a.útol'l.zação poderia ser concedi .. 
da a. um extranho, apena.a resta.ndQ 1 

a.o' dono do solo discutir· com o pe&• 

quiza.dor o qua.ntmn da venda . •• 
Se não o vend.es.o;ie, v~ esse e:!:• 

t_ra.nho munido de diploma legaJq 
e. med1a.nte emprego de força. in .. 
vadlr sua. gléba. revolvex,-lh~ o 
chão, desviar cur:ios dagua, derru~ 
bar cercas e culturas, â cata do 
filão, ou da. pedra preclósà... ' 

E não era só. O Governo im'< 
punha. o monismo sindical (art., 
138). Tendia. a equiparar n prole 
espuria aos f!ihos legltimos a le
gitima esposa â simplea concubi• 
na ... (decreto-lei 3. 20Ó, e leg'lslll.• 
~:lo sub,seq,1ente) :- · 

Tal era. a "ordem ···socià.i>• em 
facé ~a Carta Co~stituciona'.1 de 

_37. O · "-Légionàr10·". · ~m· · 11,rtlgos 
· muito conhe.cldos; revelou-ih e ae 

desllaes, e apontou, ha multe os 
{CO,,ttono í:lo. '2.a Oi\,R,) 



Comintern, Terceira Inter
nacional, quinta-colunismo 

IV - ENTÃO, O QUE HA? 
Pe. Aclalperto de Paula Nunes, S. D. S. 

. · Com essa Poderosa e hem articu
lada organização internado:nal co
J:tl.ü."ii5ta, que ora hamamos de Co
j[llbtern ou Terceira lnternacional 
:ora quinta coluni= qual será a 
rfinalidade 1POlitica d-0 comunismo 
~teriansta. e ateu? 

Religiosamente todoS nós sabe
lnoS ·que o comunismo quer arran-· 
car todo o sentime:ito religioso do 
<oração do homem. que foi criado 
por Deus e para Deus. Neste ar• 
tigp, venttlamos apenas O probkma 
~~ sua finali<lade politica. 

Alem da implantação de um regi 
lne de força bruta.1 e de terror, c-om 
IIUpressão da propriedade privada e 
la eliminação de tôdas as ~lasses, 
lft.iv-elando-se por meio da ditadu
ra proletária o comunismo procura 
Qbo{rr as patrias e as oacionali
c:!ades, com.o, ap:egoava Marx em 
i&eu celebre mamfesto: "Os comu
lllista -são a<:usados de querer ab0-
~ir a Patria, a nacionalidade. Os 
operarios não tem Patria. Não se 

·Ilhes Pode tn-ar aquilo que não t>OS
Jlelem. ~ 

. E' a aracáica c já bem gasta idéia 
de uma Republia Universal, go• 
vernada e <lombada pelos 0 perarios 
de todos os povos. E não podemoe 
oemprestar outro sentido ao conhe
cido grito de Marx - "operarias 
<le td0s os povos, uni-vos" - se
não este A Republica Proletária 
lnternacio:,aj.,. 

Declarações do -eminentes repre
sentantes do Comunismo Inter:1a
ciona.l confirmam satisfatoriamen
te o quê vamos escrevendo. 

O ilustre deputado por Pcr:1:,m
huco, Pe. Arruda C.'.lmara, já o 
compilou em seu vigoroso discurso 
na Assembléia C o n s t i t ui n t e 
por ocasião das declarações avilan• 
tantes da Carlos 'Prestes. Da11do a 
palavra a Bukarinc poderemos ou
Yir o seguhúe: "A FedC'ração terá 
de ser a Patria do proletariado 
mundial e o seu finm imediato a ·i111 
plantação do socialismo em todo 
o mundo e a Republica Universal 

(Programa dos Bolchevistas). 
Passemos a palavra a Stalin, que 

,c,omo chefe supremo <los comunis
tas de todo o mundo e como her
cl.eiro universal da doutrina de Marx 
e Lenine deve ter mais autoridade 
cle falar sobre um assunto -tão deli
cado, çomo é éste do que Bucari:1c 
Sna voz será ouvida com mais se
renidade C' respeito pelos seus "ca
maradas" do Brasil. Diz lá o di
tador das Re.publicas · Soviéticas; 
"Os que pretendem e5tabelccer 

distinção entre o E,tado Soviético 
e o Partido Comunista "pauneionis 
ta" ( o grito é rncu) são contra
revolucionarios, e porLa:1to inimigos 
dos trabalhadores." 

E acrescenta a dogmatizar: "O 
Caverno obreiro c campesino é a 
garantia 11n-ica de uma paz interna
cional sôbre a base de uma l.;:1ião 
de Republica S- s. do ~fundcr .. , 
(Ci. Leninismo teórico e prático, 
Direito Soviético, de Horacio de 
Castro, 84). 

E p.ara a implantação dessa Rc
pu::lica Universal trabalham comu
nistas brasileiros americanos-do
,:ioi-te, ingleses alemães, franceses 
-etc etc.. Destruir a pátria para 
fazê-la uma provincia ou um apên
dice da grande Russia. E por qnc 
então havemos de admirar se sua 
bar1deira não é a nossa, mas a da 
Russia, se seus modos são di fercn 
~cs dos nossos; se s11a palavras 
t:-:...d11zem sempre uma traição fu
tura? Quem conhece <:-ssa doutri
na monftruosa e inom'nave1, ni'iP 
p<"Clcria ficar ,urprccndido com as 

dec'ar,,çõcs de Carlos Preste~, 
apresenta.ido-se a olho nu' como 
um outro Calabar. Ele estava na
q11cla inesquecivel ocasião como 
chefe ou representante ela Terceira 
fotcrnacion;iJ. filial cio Brasil, co
mo mcmhro destacado do "Quinfa
eolunismo ., e cnno adeto fervoroso 
da doutrina de '.\farx, T.eninc e Sta
J::1 de uma Pátria unica, universal, 
J-rolctária ... 

Vida interior 
Julia de Freitas Guimarães Ablas 

Não lia ~uem ignore que a hu-
manidade atravessa E:m no:;sos 1 
ciia.s, uma crise verdadeiro.mente 
alarmantie, quase de&esper8,dora. 
Todos, sem exceçào, a enxergam, 
la.stmiam-lhe as fornúdaveis pro_ 
porções, sem que com isto ccnsi
"am a,tcn-.ia..La. nem ret.er-lhe, se 
quer, a marcha proi;re.s1.iva. A ati
tude, porem, dos catolicos sinceros, 
diante de.sse cata.clisma. deve ser 
multo outra, pois que sm:1ente a 
eles é dada a preciosa graça de 
conhecer-lhe a cau.sa. verdadeira, ao 
mesmo tempo que das mãos pak~r
JW.1s de · DeUs i·eceberam · os meios 
necessa.rios para., VE'ncendo o mal, 
cooperarem com cficiencia no 
triunfo do bem. 

Sabemos que todn, essa perturba-
. , ção que hoje se alasLra pdo mwi

clo, essa decadencia tnúral que 01·:i 
-Msume o aspecto de um autentico 
:flagelo social, essa dlscordia inso. 
luvel que reina entre nações, en
tre classes e indivíduos, tudo resu:
ta de se haver o homem delibera_ 
,damente afastado de Deus e, como 
consequencla. lógica, endeusado a 
materta. 

Verificando tal fato, entrel.anto, 
<levem os priviligia<los da graça 
alongar um pouco mais os seus 
olhares, e, penetrando bem . no 
i.nirno da. realidade, averi::;,.w r ,: u.n:.;; 
as responsablJidades qu,:: lhes ca
bem. justament.e por terem i<ido 
cumulados :pela abunda.ncia das 
m~teor-dias divina.s ••• · Apuradas 
euf.ão as faltas, esclarecidas a es 
tratégla a tomar, urge que se não 
demorem em considerações inuteis, 

. nem contem com mesqtLnhez os sa_ 
crificios a fazer. mas erguendo-se 
decididos e cheios de gener0sidade, 
.rr,a.rchem em direção á luta que os 
~spera, pela defesa dos altos inte
resse de Deus e de sua alma. 

Não querendo, em absoluto, deL 
xar do reconhecer que . cXistcm, 
mercê de Deus, !..numeras alma-5 
piedosas, santas; heroicas, faltaria
mos, entretanto, á. verdade se ne
gassemos que a avalanche de ma. 
teriallsmo que Infelicita o nosso se
cnlo V8lll proeurando, com arti
manhas 5ubtis e estratagemas sa. 
ta.nioos, infiltrar-se até m€Sllto na 
piedade e no zelo de multa,s alma, 
cfo boa vontade. Vivemos na época 
da a.ção, do movimento. da técruca. 
'rudó. 'SSo é,. sem duvida. um fator 
dP. 'l'T~esso que merece louvores 
se fór bem orienta.& 'T'od,a.vl'\. sen .. 

do o homem muito mals qtk ma. 
teria apenas, não se eleve esquecer 
<, ue o progress0 ma teria! só con.stl• 
t ue V<'r-da.ctciro progresso q11ando 
acompan11ado do pro;;res~o esp1r1-
t ual.,. Ora, a.b,-jndo mão do 
··unum ll<'c<'s:;a,1".ium". ist-O é. rlo 
unicn n<';;ocio realmente imporLan. 
t.e, qu0 é a salvação de sua alma, 
Wrna -se o homem escravo do p1·0-
gresso material. e este. como quc> 
vingando a 0 rdem subvr.rtic'a, long,,) 
de o lwnf'fi<'lar. tran:sfo,.-ma.sc 
no mais temiv,•1 de S<'U8 inimigo,. 

A agitaçã.o do mundc contr-mpo
ra.neo· ó evidentemente contagio. 
sa e ('!11 m11it", trm. -!<'spert'!.do a 
socte de aç,io, de apostdado intcn
ro. mas infellzmentc incompkto ... 
Neles 0~t.imt:lnndo o ,,mor-proprio. 
a confia110:i. nos recursos de l!UC 
dispõem. vai a P"UCO e pouco afas. 
tan<lo-oc rh or8çáo, àa mcclitadi.o. e 
do rncririclo. cada vi,z mais c1lml
r.uindo a sua confianc~ em Deus 
Que vemos 0n1ão? Umn frieza de. 
cenclon::111t 0

• uma ap:J.tia lnvt>ncl
vcl. como resposta á multip',.cida
de de ob"n.s. de mov'm<>ntoa dC' 
apo,tol'1r!o. cl(' propaganda. C'tc. 

A vida Interior é a alma da vida 
ativa. e esta s<'m a(Ju<'la nada 
IT'ais {., C"Ue um sim..,tcs cadaver ... 
T)iz santo Al:!ost.inho r•te ",i.nl'I'~ 
rl(' prrn1H.i'r (T1'r. :, ~-11:, n~·:,·u:1 fa1P: I 

dev<> o ano.sl.olo c-lcv:lr 11 sua a ln,a. 
avida até l)eus, ,ci. fim cJ., e:-mfa.r 
o 011c ('St.iver bçbido r'I<" di~somina r 
r..nuilo d" mie {'st.1 .. c-r rPplcto". 
(])o('t. ehrist. I. IV). 

Ninguem pode dar o que nã,> 
possuo ... - como. pois. d<'sejar 
a recrlstlanizacã-0 do individue. da 
familia e da sociedad-e. como f>I'<'. 

t<>nd<'r apres.sa-la o apostolo qu~ 
·não vive interiormente unido. a 
Deus N. S. crne d0 sua E 0 ma. von
tade não faz a trilha dc- seus pas 
~os. e r,uja pi('cladc> comoda. '-< nsi
V!'l. está ~2mpre á mercê ,ias im -
Nccsõcs momentane;t.'; óú' âo~ C'fl
n1·ichos da vaidade e -:lo c!?'.olsmo? 
l\~arta. Marta, tu te inoui0tas C'lll' 
muita, coUsas. e no <'nt.anto um<> 
,·ó cotsa é necC'ssaria ... - Mari:,. 
0 scolhcu a melhor parte. que nf>r 
q,,., será tirada. (Luc. X. 38-42 ) ·" 
• .,;r1~. ativa. não sendo mn t:ran~b .. r. 
r'sm('nto da. vida interior. serâ rlis 
~inrtc:ão, t.etnpo perdido apena,. l''.1,
"ri,fra·-se nortanto al'lt1i a ~ra.n,1<'. 
·1 tremenda responsabi1!dade d(ll; 
cs tnli<'X'ls sinceramente zdosos ... 

'Ta.ri"- v.>rão. entr.,t=to a temer, 

'J 
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ATIVIDADE COMUNISTA 
A maior burla verificada nes

tes ultimos anos na politica in
krnacional foi a apregoada su
pressão do Comintern, como in
dicc seguro dl:l que o comunis
mo desistira de perturbar a paz 
e segurança de outros paises 
com sua iniqua c persistente 
propaganda. _ 

Nunca cessou de fato a açao 
· dcleteria dos · agentes de Stalin 

C:ifundidos p<;>r todos os recan
tos da terra, mas, desde que 
terminou a guerra, essa se in
tensificou de malieira nunca 
vista até então. 

A hora atual é decisiva para 
o comunismo: ou este conseguirá 
realiz::i.r seus ideais nefandos de 
completa subversão da ordem e · 
consequente in1plantação _de seu 
regime de terror, ou tera sorte 
identica á do nazismo, do qual 
aliás não difere substancial
mente. 

Antes, o fascismo vermelho é 
mais airasac"o, mais perverso, 
mais hipocrita, mais, brutal e ao 
mesmo tempo mais sedutor do 
C',.le o fascismo engendrado pe
la mente do,.ntia de Hitler. Até 
nos países dé e 1evada cultura e 
de arraigadas tradiçóes demo- · 
craticas como a Suíça, vai-se 
fazendo sentir a insidiosa pro
paganda bolchevista. 

Com efeito, o gabinete suiço, 
num relatorio de 60 paginas so
bre as atividaC:es comunistas na 
Suica durante a guerra, decla
rou· que, apesar da dissolução do 
Comintrrn e da Tercell"a Inter
nacional, cm 1943, o partido éo
munista' surço cont,mua a Ler 
"ligações csLrangeiras". 

Diz o rclatorio que os chefes 
comunistas modificaram sua 

Pe. 
' os indefesos comunistas, foi o 

povo pacifico cujo unico crime é 
defender a democracia. 

' Um ilustre cidadão que, cer
caC:.o de outros companheiros de 
trabalho, assistiu do alto de um 
edificio do Largo da Carioca o 
desenrolar dos lutuosos aconte
cimentos, assegurou-me que to
dos se mostravam revoltados 
com a paciencia da policia. Pro
vocados, insultados pelos capan
gas de Prestes, ,mantinham-se 
inalteraveis os bravos defenso
res da ordem. 

Só reagiram guarido o banC:o 
amotinado começou a disparar 
contra eles os primeiros tiros e 
ainda assim com o unico intuito 
de dispersar a multidão, como 
se colige facilmente do reduzido 
numero de feridos. Entretanto, 
o povo inculto, que se deixa 
embair pelas patranhas dos pas
quins do partido comunista, 
julga que de fato' se trata C:e 
uma "chacino" que provocou a 
repulsa de toda a America, de 
um · "covarde massacre", cuja 
culpa .recai exclusivamente so

. bre ·o governo. E oxalá fosse 
essa a convicção apenas dos 

. operarios e da gente rude! 
Diante di.sso, é de crer que os 
agrntes de Stalin estejam pre
mrditando ou preparando outra 
arruaça ainda mais sangrenta. 

Quanto maior confusão hou
ver,' quanto mais sangue for der
ramado, tanto melhor para eles. 

Tolera-se tuC:ci em nome <ie 
uma falsa democracia e essa 
democracia imbecll será a pri

~ 

Arlindo Vieira, s. J. 
meira vitima de sua insensatez. 
Se os nazistas tentassem reor
ganizar-se entre nós, quão viv. 
seria a reação não só dos co· 
munistas, senão tambem de to• 
dos os bons brasileiros! 

E o fascismo vcnndl10 não e 
àinda pior que o nazismo dia -
lico? Por que d01s pesui:, e: oua.s 
medidas? Graças a essa com
placcncia dos. que se deixam s~
c'uzir por _uma falsa c01?:cepçao 
da democracia, os ininugos de 
Deus· e da -Patria vão · ganhandc 
trrreno de dià para dia. O com -
bate é desigual, pois o comunis
mo lança mão de todos os meios 
para realizar seus planos sub
versi'vos: a mentira deslavada, 
a calunia, a violencia. 

Que diriamos se, ao irromper 
na cidàde um incendio de gran
des próporções, fossem imedia
tamente convocados todos os· 
corpos de bombeiros para com• 
bater as chamas devoradoras 
por todos os- meios, contan~ 
que nã!) extinguissem ·o fogo? 

E' nem Ihals nem nicnos o que 
estamos fazendo. E o incendio 
vai-se alastrando por toda a 
parte. .Ou usaremos de medi
c:as . drasticas para. eliminar o 
comunismo, esse cancer do or
ganismo social, ou, mais cedo 
do que julgam alguns, cairão 
os pontífices de uma democra
cia que ninguem entende na.! 
garras de seus piores inimgos. 

Uma · democracia que não dis
põe de meios eficazes para Sf 
defender não é digna de viver, 

talica e falam agora em "demo- ' ' t • • 
cracia popular". Afirma ainda 1 2 n_ o I e I a s 
que a dissolução da Internacio-
nal Comunista não· prova de ne- d M .. -
suíços se tornaram por isso in-
nhum modo que os comunistas ,

1 

. , - as IS&Oe!!i 
C:Cpcl1drntes de ligação eSlran- FRGTOS DA OBR :\. DA STA DiF AKCIA O Sant-0 
gcira. A verdade continua a ser ! 1 · · · ~· .. .i.. • ~ .., 

1 justamente o contrario. Segun- ·1 Padre o I'ªpa Pio Xll, cm carta dir1g1da ao Diretor G€r-a 
do assevera a Alta Côrte da tla "Obra da Santa Infanda" exprimiu nestes termos a impor--
Suiça. os comunistas do país rc-· ' t,·,ncia. que ela tem para a for~a•:ão do espirilo lllis~ionario das 
ccbiam auxilio financeiro da 1 • " 
Terceira Internacional e. tenta- niaB<,:a:;: .. E'--:Xos grato testemunhar a compaixão que estas crl--
vam orgirnizar cclulas no exer- . an<,:ás ( da Sta. Infancia) m0 stram, ao conhecer a triste sitUaçàc 
cito a fim de so1apar pela base · · d · <l d t d b 
a maior forca que a eles ·se opõe. de ouüas tantas crrnnças, as quais, esprov1 as e ~u o, a an-
Acresccnta ó rclatorio que a po- tlona<l:as de :;cus pais e expostas ú morte, á semelhança de ílorcli 
licia local1;;ou um poderoso ra- _vrcmaturamcnte fcnecida.s, se encontram cm circunstancias taí:;; 
d10-Lransmissor em Genebra, q uc lhes põem cm S<!l'io perigo a vida do corpo e a salvat;ào da 
manipulado por um hungaro de · t , 
nome Alexandre Rado, "que era :ilma. -Estas ci-ianças cristãs, c0 rre:;,pondendo ge,nerosamen e aos 
sem duvida o chefe do serviço impulsos do seu coração, sacrificam de boii vontade às suas eco-
de espionagem sovictica na Sui- nomias acumuladas á força de inumei-as pl'ivações, para com 
ça e importante ag<mte elo Co- , elas alidar O mal-estar do corpo e 'ganhar para Jesus Cri~t0 a~ 
mintern" _ Se tais coisas se ve-
rificam num país como a Suíça, almas das crianças pagãs. Alem disso, quando lêm as historia~ 
quem poderá avaliar as dcsagra- das missões ou ouvem narrar as façanhas dos herois do Eran-
davt'is surpresas que nos rescr- ~:cÍho. elas aprendem a estimar e avaliar a nobreza e a grandcz;a 
vam os agentes de Stalin que , 
aqui gozam do inteira liberdade dº santo apostolado. 
para levar avante sua ação sub- Enfim, quando crescidas e tendo maiores_ meios á. sua dis·· 
versiva A petulancia çlos se- rwsi,·ão, J"á estão acostumadas a mais efica7,es e generosos auxi-
quazes de Pi·estes vai-se tornan- " 
do cada 'vez maior. E entre nós l ios á Propaganda da Fé. E não poucas vezes ac0 ntece que o 
turlo milita <'m favor da horda ,~''('!nplo e ai; vidudes dos. mi.ssionarios as entusiasmam de ml 
bolchevista: a extensão d,o país, modo que despei:tam nelas uma vocação apostoUca que as chamc1 
as deficiencias do policiamento, para os trabalhos entre infieis. ,, 'Holy Childl,tood) a. simplicic'ade e ignorancia do \ 
povo. nosso bal.xissimo padrão 
ele vida, a deserção do campo, 
as crescentes dificuldades da vi
da e outros fatores. E os co
munistas sabem tirar partido de 
tudo f'm prol de sua causa. Os 
tragieos acontecimentos do Lar
go da Carioca reverteram em 
beneficio dos provocacores de 
.d<'sordem. Segundo a versão 
anresentada por eles. as vitimas 
das violenc!as da_ policia f~ram 

~e. reconhecendo os proprios erros 

2 "'SA OFICIXA DA MISSAO. - Um grupo de senhoras ri
sitou a oficina da nossa missão entre os mussulmanos, conta 

t1ma Irmã missionaria de :Xossa Senhora da Afz-ica. ,,-.As bel~s 
cores dos tapetes. c0 nfccciona<los pelas crianças, provocaram 
admiração. Uma das senhoras ditigiu-se a uma das menin~ cvrn 
esta pergunta: ." As Irmãs não lhes ensinam nada mais alem 
da tecelagem?':: ''Ensinam; sim. foi a resposta; ensinam fam
ucm a palavra de Deus". E recitou o Decálogo. 

Passando pelo jardim, enc0 ntraram-se com o jardineii•o, 
I'erguntaram se estava satisfeito por sua ~ulher e filha t:raba
li,arrm na oficina. "Como não bavia1 de estar?" respondeu. e ,,missõeH percorrem cshdos de 

confian,;a a Maria SSma . pois que 
(> e la a Mãe da divina graça. a. Rni. 
1,h:i. dos Apostolo~. o Auxiu., d~ 
ci·iRtáo.s. E. sob GUa mdtcrnal prn
t.ri:ãci. hã.o de p0r certo c .. nqui~ta,· 
rss:,. a.rll18 tnvr1iciv.-.J. eMe te,om·o 
mara,1lhoso. cujo vaJor jamais srra 
ruficientemente reconhi:círlo e pro
J:,m.'Lrln _ .clll.P. ., a. v!da, tntarior.- I 

, , '' lks<le qnc minha filha vai á "'.\lissão tornou-se tão boa e ap~n
dru c0 isas que n6s: mussulll}anoi!I, ignoramos. Há dias qnis lCTá-
1:i a dizer uma mentira (co!lturne inveterado entre a.s m11Jhert>.\'_ 
indi~enas\. m:is ela i<'sponrleu: ".Xiio. isso não é bonito; a Irnü\ 
disse QU~ nunca Sé den> mrntir". (0 Pretinho) · 

AGENCIA MISSIONA. 'R~A. S. l'. D .. 
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FOI CANONIZADA A BEATA MADRE CABRINI 1 

PJVESTIRAM-SE DE TODO O EXPLENDOR TRADICIONAL AS CERIMONIAS DA 
CANONIZAÇÃO DADOS BIOGRAFICOS DA NOVA SANTA 

VATICANO, S (APP> - ~ ca.
ll!JOtlizada. hoje Francisca. Xavier ca 
brinl, italiana de nascimento e na
iurall.zada norte-amerlca.na. 

DADOS BIOGRAFIOOS 

Santa Frnncisca. a.Xvier Cabrini 
nesceu a. 15 de julho de 1850 em 
Sant'Angeio Lodigiano. na LOm
t.a.raia. Foram seus país Agostinho 
Czbrlrú e Stelta Oldini. 

Desde < ±nça preferia. aos 
brinquedos infantis, o ~colhimen. 
t.o. a prece, a solidão. O ambiente 
de pYeds'.d,. cristã que havia no lar 
~terno acentuou-lhe o pendor pa.
ro ,:, 5acrificio. 

Aos oito an<>s foi crismad3. e a.os 
nove iez a primeira. comunhão. 

Na escoh primaria foi aluna. 
exemplar. --,tr..,,1 nar:i o colegio di
r!Jia,., Pelas filhas do S· Coração, 
em Arluno. Em outubro de 1868 re. 
cebeu diploma. com louvor. 

Qu,,ndo irromneu a epidemia de 
varíola em Locligiruno, , een:a de 
1372. Francisca foi de extrema de
dicação aos enfermos eh~ a 
contrair o mal: 

Substituiu a orofessora da escola 
eomunal de Vidardo dm-ante dois 
anai, Dlrl'l'lu a casa. da PrOvl.den~ 
eta em cadogano. 

Dissolvida esta ea.s3. pelo seu 
:'Bispo, três anos depois a Santa. 
fundou a o,,.«a. Moore d.o Instituto 
i'laol! !Mlsslonar:ia.s do s. em-a<;ão de 
.J E>º"° - a insta;lott num antigo 
rconvento francisca,no c.ne encem, 
t:l'\'.lU vazio. 

No dia 15 de novembro de 1880 
tr..augurou..a com a criação de_ um 
colegio-1nt<:rnato. 

Em 188'1 fez voto de ir ás m.iS· 

em Denver, no ()>lora&,, em Los 
.Angeles, na. Callforni"a, em Chica
go, em West Park, om Nova or. 
lea.ns 1-w Mtsslssipi e em outros 
lugares. 

Francisca Xavier Gabrini fal<'ceu 
a 22 _ de dezembro' de 1!H7 nà casa 
do "Oolumbus Hospital", de Chi,.. 
cago. 

AS CERIMONIAS DA CAN<Jm-
ZAÇA() 

V~TICANO, 8 (AFp) ~ A ceri. 
.tnoma, atraiu consíderavol multi
dão .de fiéis que encheu 11r.eral

mente a. Basilica. Tapeçarias de 
cor Vermelha, com galões de ou 
ro, reyestiam inteiramente os pi: 
lares. O cortejo papal foi organl
m.do na. Sala Real do primeiro 11n 
dar do Vaticano. Na capela Pau: 
llna., o Papa esteve em adoração ao 
San~lsslmo sacramen¼ e na cape
la s1stina. cantou a. "Ave Ma.ris 
st.ella". Percorrendo a gra,nde es. 
cada que conduz á porta de bror.
ze, . ~ cortejo a.tingiu o portlco da 
B~1ca, onde se erg,.1e a estatua 
equestre de eonstanti-oo passanuó 
em frente a Porta Santa entrou 
pela porta =tra.l da Jgrefa.. Uma 
nnica vez o cortejo saiu pela r.or -
ta. de br0nze e depois rle percorrer 
a praça de São Pedr,J chegou á 
Basllica. Em temp<>s .~orma•s. to_ 
dos os Religrosos condwam uma 
'Vela na mão, mas esse co,;h.Pn~ foi 
8Uprlmtdo pelas autorida.des l-'ODti
ficia.s em fac..e das dificuldades 
presentes. O Arcebispo. Monsenhrr 
Treglis, vile.reitor do vicar1ato de 
Roma, cereado :pelos eclesiastleos 
(lo departamento, representa a prL 
melra pa.rte do eort<:jo com o es
t.a.nda.rte da nova santa. 

revestidos com os riODIS ornam.entoe 
sagrados. 

C.,'HEGA O PAPA 
Aparece, então, finalmente, a. 

~ todas M igrejas '13. Ci4ade Eter• 
na. Estava eonsumada. a. ca11oniza• 
~o. 

O Papa. dirige-se para o peq1leDO 

tron-0 erguido na.s proximidades do 
seu altar, no tumulo de São Pedro, 
todo paramentado, para celebrar a 
primeira Ml,ssa em honra. da. nova. 
Santa., Missa que ê rezada segul\do 
o grandioso rftua.l privativo do 
Papa • 

APJ.,UF,NCIA DE' FIEIS A
BASUACA DE SÃO PEDRO 

VA'l'ICANO 8 (R.) - Ma.is de 
34 • 0-00 pet!SO~ atluiram boje a. 
Basiliea de São Pedro a.fim de 
amnstfrem a eer!monia oficiada pe
lo Papa para canonizar a· Madre 
Francisca. Xavier Cabrinf. 

CON GREG flOOS 
CAPAS E GUARDA· 
CHUVAS EM VABIOS 

PAGAMENTOS· 

Plano Vimar 
em prestações sunes 

DE 
.V-mce, Marques & Cia. 
Bua Libero Badaró. 488 -

f.o andar - Salas: 68-89 
TEL.: 6-5949 - S. PAULO 

Sem afeição . 
OA:postoloSãoPauloqoei

xava-se dos pa.gáOl!I de eeim 
tempo que eram sem afei
ção: sine affectione! 

AI, que parece, voltamos á 
mesma. ba.rba.rie. Em D.OSS011 

' ominosos dias, ultra civ~ 
dos, retrocedemos · á época 
dos barbaros, que viviam sem 
afeição . 

Dissolvendo-se oo laços afe
tuosos da familia.; de.Sapa
recendc, os · liames da Reli
gião. hoje em d.ia, impera. o 
amor ele macaco que suplan
ta o afeto cristão legitimo. 

Quem vive em contacto 
com as massas reparará. inl
ludivelmente que, atualmen• 
te. na realidade, a atniza.
ele vai até onde vai o int.e
resse pessoal. Quando o ami
go já não presta favores nem 
beneficios, recebe mn valente 
pontapé. 

Quem tem a infelicidade 
de morrer, no momento pre
sente, falecerá sob lagrimas 
de jacaré. Mal fechados os 
olhos e a cova sobre o de
funt.o. e. já está esquecido! 

Pàra enganar, despistar,, 
tapear, engazopar ou ila• 
quear o incauto de boa fé, to
das as mentiras e todas as 
falcatruas são justüicadas. 

Numa palavra, estamos num 
novo e moderno paganismo. 
sem entranhas, sem coração, 
sem visceras de afeição! 

Nesse ambiente paganiza
do hodierno, ái ái! dos sen
slveis, dos afetuosos! Sofre

,rão imensa,s torturas de es
pirito e incliziveis angustias 
de coração, não encontrando 
resquicios nem vestígios de 
sincera e nobre afeição!. .. 
Frei BENVIND0 DESTt:FANI, 

O. F. M. 
_ roes do oriente com um grupo de 
:Irmãs, mas Leão XIII conhecendo 
o estado de a.bandQno dos hntgran.: 
tes ltalianos nos Estados Unido:, 
disse.lhe: "Não para o Oriente, 
~ para O Ocidente". 

Madre Francisca xavier Oit.brlnl 
eheg.ou a Nova York com seis -Ir
mã.. aos 31 de março de 1889. Num 
Velho pOrâo, por falta de me.tnor 
alojamento, ensinou a doutrina 
mstã aos filhos d<>s italianos. um 
mês clep0ls abr!u em Nova York um 
orf~n:?.to. A seguJr adqni.r.u uros. 
grande proprte<iàde em West Park 
e ::,ara ai mudou O orfana.to ao 
mesmo t=po que fundava o novL 
e1a.do para a.s casas dos Estados 
Unidos. ~obrando os seus esfor
!:Os e atí.viclades conscgutu estabe]c_ 
&.X em todo continente americano 
~ma rede de institulcóe,, educaclo
f\..a !s e r,ias. Em trinta e sete a.nos 
fundou e, deixou sessenta e sete 
CasaB de seu Instituto. O seu espL 
rito de previâencia. levou-a a ad. 
rrairlr campos de criação e cultura. 

A segunda. parte era. precedida. 
pe]Og guardas sutçog dil grande 
uniforme. As batinas antmctam a 
chega.da do Papa; são os esmoleres 
conduzindo mitras eravc.fadll6 do. 
pedras p1'eclosas. OS aclvogadoo 
oonslstorla,is. embora leigQS, -ves
tem mna el:'l)CC!e ele capa. A capela. 
:rnusiea.I. conhecida pelo nome de 
Capela Slxtina, tem os seus canto
res, iguafmente leigos, SOb a di
reção do maestro Perosl. Depois 
da "Ave Maris Stella" foram en
toados outros cantlcas. Agora vem 
os n11.cü!,!')r('.;-'.3, 0 p~~r-c- iurdova.n1, o 
Pr~nc!pe Ruspoli em/ seu rotll:mto 
traje de príncipe roma.no. Al. 
guns aos ecleslaStiOOS trazem 0rna
menoos sagrados d0s diacon0s e 
sub-diaconos que d~~ ler as 
epistolas, como o Evangelho. em 
grego e em latim, simbollzando, 
dessa forma, a universalidade da 
Igreja. Já se ouve ao longe o som 
elas ê!arlns de prata. saudando a. 

c:hea,vda do Papa. Avançam os 
Abàdes, Bispos; Arcebisp0s e Pa.. 
tr1aréas, vindo depois os Cardeais 

"Sedia· Gestatorla". Dois camarel
l'Os de sotalna roxa mantêm os Ie-. 
ques branCOg de pena de 8/VestrUz,· 
símbolo de majestade e poderio. 
outros Prelados, em numero de oL 
to, rustentrun o palio tecido em lã, 
ouro e pra.ta e sob o qnaJ. está .ª 
"sedia" conduzi.da. por ctezesSe1s 
.. soldiarP' coin capote cannezim- O 
Papa de tiara na cabeça e cooerto 
d.e di.pa branca, ergue a má? dL 
rcíta para a.benç.00.r a. multidão que 
manifesta o seu entusiasmo com. 
aclamações i,ninterruPtas e pelos 
knços que se agitam durante todo 
0 percurso. A gua~ nobre, em tn
nica esearlate, calça.o branco e sa. 
bre, acompanha a "sedia", com os 
Prelados da ante-camara papal, 
bem como os dignatarios leigos da. 
Corte e princ1pes apostollcos as-
sistentes do trono. O Papa se ins
tala no trono, recebendo a prova. 
de obediencia dos Ca.rdiais, que lhe 
beijam a mão direita e dos Bis
pos que beijam a cruz da estola 
que o Santo Padre mantem sobre 

0 joelho direito. Vem depois a. 
solicitação dos advogados consisto• 
riais feita por três vezes, a saber:_ 
"lnsta.nter", depois "Insta.ntlus" e, 
finalmente, "Insta.ntissime". Rogam 
a.o Papa. para a. nova Santa. o nome 
eleito e :reconhecido pela. Igreja. 
Normalmente, o secreta.rio respon
de em nome do Papa, á primeir& 
solicita<"âo dizendo que Sua Santi· 
da.de q~er' implorar a. intercessão 
d-0s Santos e da. Virgem Maria.. A. 
asslstencia canta. as ladainhas dos 
Santos - e da Virgem. Segue-se á 
segunda solicitação o eantlco "Veni 
crea.tor Spirilus". A' terceira. so· 
licitação, 1··~spor:.de o PreJa,do tf'll0 

0 Pa,pa eesti\. per.ruadido de qve o 
Semana · ~os Ca~elães Militares 

Reunião ~as organizações ~e 

· pedido foi acolhido pelo Senhor._ 
"ena simplificar o ritual, os tres 

peditlos foram desta vez reunidos 
num unico e a multidão cantou as 
ladainhas dos Santos â. chega.da do 
eortejo papal. Após o cantico "Ve
:ni Cl-eator Spirltus", Pio XII se le
vantou e leu a !ormula mediante a 
qnal ·declw:ou qtie a Berna.ventura· 
da }''rancisca Xavier Cabrini era. 
realmente Santa e decretava a sua 
inscrição no catalogo dos Santos. 
o Papa entoou depois o "Te Deum" 
enquànto ressoavam os sinos da. 
Basillca, acompanhados pelos sinos 

Promovida pela. Radio Vera <::i-uz, 

do Rio de J'a.neiro, sera celebrada l 
ae as a 31 do corrente, na capital , 

do pais, a "Semana ÕOC!I Capelães 

:Militares", para festejar a erea,;ão 
do SeJ:viçc de .<ll.;;istenci"' ReligioiJa' ! 
ás Forças .Armadas. 

Varias personalidades de desta• 
que falarão, durante a· ocsema.na", 
ao microfone daquela radio-emis
sora. Sua Eminencia, o sr. Cardial
.Arcebispo comparecerá fu3 soleni· 
dade:s. A. comissão promotora con-

- NOVIDADE -

''"Nossa Senhora do SSmo. Sacramento" 
( Meditações para e Mês de Maio ) 

do Beato Pedro Julião Eymard 

Carmelo de Vasconcelos Motta A:r· rencla a. import.ancla da obra e<?- , 
eebispo Metropolitano realiz~u-se mnm a ser realizada i,elas organi-

o titulo diz o contendo do livro, o qual nos aP.resenta Ma.
ria em suas relações com Jesus Cristo no SS. Sacramento. 
Relações de Mãe verdadeira: "Maria, da qual nasceu o Cristo, 
que se chama Jesus", que nós adoramos presente debaixo das 
especics eucarísticas, com seu Corpo, Sangue, Alma e Di
vindade. Relações de Adoradora, de Mãe e Mestra dos Ado
radores. Relações de Medianeira universal de todas as graças 
divinas, que da fonte inexgotavel do coração Eucarístico de 
Jesus, correm sobre nós! 

aabado passado, dia 6 'do julho, no zações ele ação social da Arquidlo-
aa.Ião nobre da Curla Metropolita- cese. sob a orientação ao Departa-
na., uma reunião de todas as orga.~ mento Arqnldiocesano do Ação So-
nizações de ação social da. Arqui- cia1. 
diocese. 

Abrindo a sessão, o Revmo. Sr. 
Padre Joaquim Horta, Secreta.rio 
da União Social Arquidiocesa.na, 
fez referencia a esse orga.njsmo 
ereado pelo pranteado Arcebispo D. 
José Gaspar de Affonseca e Silva. 
como um dos frutos do Quart~ 
Congresso Eucaristlco. Agora, á 
Vista do Manifesto da Junta Epis
copal de Ação Social, impõe-se a 
transformação dessa União Social 
Arquidiocesana no Departamento 
.Arquidiocesano de Ação Social, 
passando então a palavra ao Rvmo. 
Sr. Padre Carlos Marcondes Ni
tsch, _que fez uma exposição sobre 
a. situação atual de decadencia re
ligiosa ~ moral e dos males sociais 
e politicos que assolain nosso povo. 
referindo-se em particular ao co
mum5mo. Como reação dos cato
licos, urge que se unam todas as 
forças · evitando a dispersão. Ex-. 
põe e~tão s. Revma. o piãno de 
ação do Departamento de Ação So
dal, sendo a sessão suspensa para 
troca de ideias entre os presentes 
• para apresentação de sugesUles 
escritas. 

Reabertos os trabalhos, foi feita 
á seleção e leitura das sugestões, 
IIM!dó a' sessão encerra.da por Sua 
llminencia o Sr. Cardea.J Motta, 
)1111,e. após confirma.!' o Révmo. t\-. 
, .. ~~~~!lei 

avo 24 do Maio, 80/90 
SÃO PAUL9 

Considerações originais, nascidas da inteligencia e do cora
ção de um Santo! 

NOSSA SE?>,i'"HORA po SSMO. SACRAMENTO: ''Nome novo 
de uma coisa muito antiga, como se expressava o Beato 
Eymard, apresentando pela primeira vez esta devoção aos 
seus filhos espirituais. 
Eis a devoção que todos os Adoradores do SSmo. Coração Eu
carístico de Jesus hão de conhecer, estudar e glorificar em 
suas virtudes e obsequios, mormente durante o mês de Maio; 
pois não é possível adorar çomo eonvem a Jesus Sacramen-

. tado sem Maria, Nossa Senhora do SSmo. Sacramento, que 
no-lo deu, que por primeira adorou e glorificou a SS. Eu
caristia no Cenaeulo, e que enfim formou as falanges dos pri
meiros e mais per!~itos Adoradores, os Aoostolos, e os Crls· 
tãos da Igreja nascente. ' 

O livro encontra-se á venda na Igreja sta. tflgenia, Lgo. 

·otn-eã ·s "SJaaãJn ~s ep 
PREÇO CR.$ 8,00 

ALTO ARAGUAIA ~ (M. GROSSO) 
A representaçãe do LEGIONARIO 'nesta cidade aeha-,.~ 

a. cargo do Sr. A. Tel~, para.'·tomada e'monna de assinaturas •. ,-- . . . ~ . 

vid~ para encerrJ.r a Semana, ali, 
Eminentissimo Sr. D • .Jaim~ éiO 
Ba.rros Ca.mara. • 

HISSA CAMPAL 

A Caria Metropolita= do mo dlc 
Janeiro, concedeu ao Viga.rio ó.a 
Paroquia de Nossa Scnhor-<1. d~ 
C-Oncei,;ão Aparecida, no Meyer, 
Revmo. Conego Angelo Rezende, a 
necessar.ia llcença para a celebra-, 
çã.o, no ultimo domingo de J'ulho4 · 

dia 2:8, de uma Missa Campal ~ 
pês do Cruzeiro erguido nos terre-i 
nos do transmissor da Ra.dio V~ 
ei-m:, situado naquela pa.roquia.

0 
D1ll! 

Colina. de Ma.ria da G~. 
A Missa, rezada em· acão de sm,a 
~ pela. ereação, em cara.ter p&M , 
ma.nente, de um Serviço de .Assi!!M 
tencla Religiosa. âs Forças A~ 
das do Brasil, será. irradiada, ta.
Jando, alem do Celebrante, os Pa-1 
dres Elpidio C-Otias, diretor dti 
emissora e João Augusto Combat; 
diretor das Ligas Ca.toUcas J~ 
Maria Josê. Haverã distribuição d& 
Comunhão ao povo, sendo especial,, 
mente e,onvldados para elá -os flea.. 
das paroquias circunvizinhas e ~
dos os Ma.rianoo, Vicentinas e 14• 
gnistas do Rio de Janeiro. 

Da pam) ctvica. elo prog~ 
consta a entrega, pelo capitl.e dia 
fragata Armando Saint Brlssen Pe~ 
reira, ao Sr. Cardeal Dom Ja.ime 
de Barros Camara, da copia de ll'à 
mensagem, assina.da. J)0'1' '10 on.-, 
eia.is de Marinha, quando da pas
sa.gem por esta, Capital, do sr. Ca\11< 
dial Paeellt, hoje Pio XII, pedindo. 
ao Governo da Republica a erea< 
ção e ere,;:ão de uma. Capela na 
nova Escola Naval. 

Paróquia de Santa 
Terez i n,ha 

Campanha do Sino 
Por ocasião da festa de São Lut.t 

Gonzaga, no dia 20 - de Júnho p.1 

passado o Rev:mo. Pe. Vitor Vi
cenzi, Viga.rio da paroquia. de Sta~ 
Terezinha .(Rua Conselheiro Mo-. 
reira de Barros), lançou um apel(. 
para a compra de dois sinos para, 
a Matriz. 

A campanha foi iniciada com 
exito, devendo os referidos sinos 
serem inaugura.dos .na !esta da. 
orago da Paroquia. 

Cada fiel está convida.do a. -COllit 
tribuir com c:r; 36,oo, que COrrell' 
~ ~ ~ -~ --~ k~.~ ,º 
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do Interior 5._~~!5)_ ~'-:~~ 
cmno provs a. vida de Santo Alci.. espaJhar~lbe em toda. a redon-
xo. Filho de pais rlquisalmos. era deza do que resultou ter sido A!ei-
A,Jeixo o fruto de muita.,; oraÇ<ies, :iro constantemente procurado por 

~'OS) $ ~ ~~ ª ~ 01clhor ciilaUdadc. Mesmo assim. ioolba '. pois durante muitos ~ a união pessoas, que lhe pediam conSt»lhos 
dos piedosos pais ficara sem ees- e orações. sendo assim eon'lta.nte-
eerulent.e. Aleixo rec~bcu otlma mente incomodado na s0lidão. re-
educação e bem cedo o mentno isorfeu O SSanto sair daquele lugar e 

totrt;iirn,nn, a ~,ittúr a. os aviamentos. ., qual 
,r,t~ ainda que seja um pequeno fundo de 
~es\Jlta de t.ais cuidados que as O<lSS3$ ~ 
~ão pré-,,ncolludas ofer=do plena garantia dl 
f:!<nbuma dtformabilidade futura. Qudra faz6 

. "'1:Ml!:IB.A. - <Do Oorrespon
ÍJe!D11t) - Reali2!(Jtt-re, dm 28 p.p •• 
IDa Matriz de São Sebastiã.o da ci
tda,de de I)melra, a comunhão Pas_ 
&ai das Guardas Noturnos desta 
ddade. Celebrou a. Santa Wssa o 
Bemio. Fie. Mllt.on sant-Amla., Vi
~ do lugar'. 

mostron mna. prêãile,;ão indttbita- volta.r ã casa paterna. . 
vcl pelas cousas divinas. Era vou.. 
tade dos pais que Aleixo ;;e casa8se 
com. uma. donzela <tUe eles mesmos 
lhe tinham escolhido. Ale!xoi po
rem, estava bem 1onge dessas 1éas. 
Depois de muito rezar, delib.}r0l• 
satisfaZcr a vontade dos ,,rogenito
res. o casamento foi celeb!13.do com 
a. maior pompa. No mcsnw pia 
sentiu Alc!Xo mn impulsO fortissi. 
mo de abanilonar a jovem esP()Sa, 
os pais e a casa_ paterns Dando 
ouvido a e5sa voz interi/>r, proc-..irou 
a esposa e fez-lhe pre-;:,-nte de ri
quissim.as joias, pedindo.lhe que as 
aceitasse e guardasse, em penhor 
oo seu amor para com e'a. &-m fa.
zer eomunicação a PeSSO::! al~. 
abandonou a easa e tomou 1ll!l nà
vio, que estava pronto a pa't"tlr O 
:nsvio tomau rtm1o pro-a L3odicéa 
e Edessa., na Siria. 

t,ogoat,õsa Slmtla::Míssa.:ft>i 
aienido mn lm1che aOS mflic.tmios 
,tl!Ddo s. Revma., nessa ocasião, 
à,Pe1ado para todos os ~s, 
mo sentido do ofervorament:o de 
l!llllã' ii1oo'ade. 

u 

. ~ a 30 do mês prox:i
)lllo flndo,__ as solenidades comemo. 
,ativas do mês do Sagrado cora.çáo 
l!le J esm. na etdade de Limeirn. 

Pela manhã, foi celebmda. a 
t9tmta M:tss1I. âS T;30, com Comu
:nhlio geral dos fteis. A's tO h<>ras 
~ solenissima l\!1ssa Canta
m. e às 1'7 boms, efetUOtLSe tinla 
fl01ene p:roctss§.o. oom benção do 
aa.ntissimO aac:raammro, eneerran
ido-se assim a:s festividades do mês 
do SBgTado Coração de Jesus. 

Llm E PROPAGAR O 

OSLEGIONARIO" 

' 

21m=ns:w 
E' DEVER DE TODOS 
OS CATOLICOS 

O desanarecimento de Aletxo 
causou grande consternação na 
casa paterna. O pai, rico sena.dor, 
mamdou emissarlos percorrerem a 
cidade e· o pais todo, para deseobrlr 
o paradeiro do filho. Não descobri. 
mm vesf;igío. Aleixo, entretanto, 
tinha chegado a Edes.-sa, onde en
cetou uma vida de pobre eremtta, 
com jejuns e penitenc~. 

Em ccmsequencla dessa, vida 
cheia. de privações, mudou-s<r-lhe 
CO!Oslrleravelm.ente! a flsionom!a; 
tanto assim que empre>ga40s do 
Pai. vindos a Edessa., em sua pro
~ nao o conheceram, embora 
elee & tiv$l'O conhecido muito bem. 

'iiiiXXXXXXJXIIXiiXXJX#XlilXXnnx 

os MELHORES PREÇO~ 
E A ME"JIOK QUALIDADE 

FR!OO ..,. VINHOS FINOS. fflUTAs. 
BOl'tfBQNB - C11:.NERQS ALIMENTlCIOS 

EMPóRIO MONTENEGRO 

illV. BBffl. L1Jf!Z Affll'ONIO. 2098 mm freme i l,reJa 
lmamlada Conceição> - Pooe: 1-sm -~ 

mncos DISTRIBUIDORES DA H 

MANTEIGA '/BANDEIRANTE~ ij 
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A'8Sim fez e apresenton-se na ea
:-a do paí, como mendigo, pedindo 
pão e agasalho. Eufenüano, homem 
de grandes virtudes e l:>om cristão, 
embora não sabendo com quem 
faJaiva, ordeDOtl que ao pObre fos
se da.do o qce pedia. Akixo, ou, co
mo se denominava: - o "pcregri
ll()", - recebeu para tugar de des
canso üm cantinho del'>alxo ds. es
cada. Lá ficou até á morte. Nem 
sempre teve da criadagem o trato 
de acordo rom a caridade cristã. 
Pobre que era., mnita,, veoos dele 
:Cizram objetos · de pilhelra.g maledL 
cenclas, mã0s tratos e perseguições. 
Aleixo sofrett tudo com a maior 
:resignação. sem jamais abrir a. 1bo
ca pani. defender-se on invocar a 
interwnção · do pai, Mll,ls · deloroso 
lhe era, para o coração de filho, 
ver os pais, a espos-a. sem poder 
tnaml:festar-oo-lhes. Era tin1 · tor
mento ouvt-l<>s falar com tr;tst,eza 
do filho qne . desaparecera no dia 
do casamento. 

De:>Jessete anos decorreram, sem · 
que Aleixo tivesse mudado o modo 
de viwr. Só saia. da cela para. ir 
ã :igreja, onde passava longas. ho
ras, em profundo recolhimento · de 
espirlto. AprOttVe a Deus anunciar 
a Aleixo a hora de se-tt transito. 
~s de ter :recebido oS santos Sa
c:ram.entos. escreveu nmn pa.pe,t o 
CttrSo êfa sna. vida. Declarou :naqtre
le escrito (ftle era Aleixo, filho do 
~na.dor Ettfcmiano; Qtte "ª tinha 
afastndo dos sens Para rodhor po
der servir a neus. 
~ o p:tpE!l na. mão, en

tregou O espfrit.Q a. I)eUS, setn dar O 
inenor sinal de agonia.. 

Euf-emlano achava-se na igreje,, 
a;sststindo com o Impera.c)or nono
rio á santa. Missa, celebrada pelo 
Papa. Inocen.cio I. quando se ou
Viu mna. voz ·d€SCOilheeld-a. anun
ciando a., morte de um grande Sa.n
to na. casa de Eufemlano. Est.e, 
sendo pe1"ffl]Iltado pelo Papa e pe
le llin~rador, ane grande servo 
hospedam em ~ disse: .. A não 
ser o pobre mendigO, que h00pedo 
crii m1nha casa ha dezessete a.nos, 
lláO sei <le (J'..lCIT: re pOs"a tratar!'. 

~osos foram imra. a casa 
do sena.dor e lá acharam morto o 
pobre :inE!lldigo. Eufemiano viu-lhe 

nas mãos o papel. CUrloso por sa
ber o que continha, tomou-0 das 
mãos do fa.lecl.do e começou a. ler 
o que estava escrito. Quem descre
va a Slll"Presa. a. alegria, a dor e 
fQntos sentimentos, que Invadiram 

. tma visita ôl nossa Seção de Roupas Feitmt 
<onduirá QUe é uni-a inovação. pois ~ 

<>ão se empregou watcrial de tão alta qaa',> 
tidade na Confecção de Roupas Fci~ 

• fin 10 i,ogomentos PAI.e> "ti~ S.11ovall 

-------------------~ .... _,, - __ .-~-_n--'-:, _________ _ 

o coração do pobre pat ! Sem poder 
pronuncla:r uma pala vm, ·prostrou-. 
se aos pfu do filho e rompeu um 
grande pranto. o mesmo fizeram a. 
mãe e a. es:P0-'33 de Aleixo. 

O acontecimento, 10go Cl12e se 
tornon conhecido, fez com que nu
meroso povo a.O.ul.sse ã casa. àe EU~ 
femiano, para ver e admlra.r o cor
Po do santo. que deixava de exis
tir. Milagres QUc DeUs se dign(m 

fazer por intermedk> de sen servo, 
torna.ra-m :i,inda mais conhecido o 

r fato cxtr;torãi.na!·io 

O corpo .de Aleixo ficou ~;posto 
~urante oilo clias na Igrcj_a <le s. 
Fcdro. DePois foi :sepultado no 
mont.e Aventino, onde o acharam 
em 1226 .. Hoje Os rest'Js mortais de 
A !eixo descansaram na. Igreja que 
traz os nomes de São Bonifacio e 
Sa,nto Aleixo. 

------------------------------------~-----------.......~n.i,----------------------·---·-~--~.......,.._-~--------
e OS'l'UMAM os espiritcle ~ 

maticoa e auperficla.il! d.ivi
d!r o mt111do polltico em ~ 

.;ra.:ndes grupos ldeologicos: - ll
lberaie, totaJltarioa da direjta, o to
l:alitarios da esquerda. 

Amtm. quem não é nem liberal 
lDem_ fascista. será necessa.ria.menté 
(l()munista. Liberal será por força 
q1"!m Se opõe a.os totalita.rlsrnos. 
Não esca.pa.rá da pecha. de fascista 
ou, mais modernamente, de eripto
fascista, quem for anti-liberal e 
anti-comunista.. E essa classlfica
eão cost_uma ser feita com tal ri
gor, que passarão por loucos, nihi
li:stas, amigos do contra. e homens 
oom ideias politicas definidas, os 
que ao mesmo tem.po se manifes
tarem hostis á chamada liberal-de
mocra.cia e aos doils grupos totall
tadoo da. esquerda e da direita. .. -~ 

~ ~-. :porem, por 
biala de uma vez as raizes comuns 

~ ' dessea tres grupos ideologicos, e 
811a solidariedade subterranea atra.
'.ftfl da aGâ,o das forças secretas. 
:A. guerra que se movem uns contra 
!!!IS outros é apenas aparente e para 
~tzar para. eles a. reação que 

de outro modo se organizaria fora 
de seus quadros, quando o desejo 
das citadas forças secretas é justa
mente que ninguem fique fora 
desses três grupos pseudo-adversos. 
Sacrifiquem-se, embora, milhares 
9'l milhões de vidas, morra no ca• 
iafalco um Felipe Egalitê, desapa
reça da circulação um ·Matteoti ou 
sucumba um Hitler sob os escom
bros do .Reicbstag. Mas que pros
siga, lentamente . e firmemente, 
atrás de toda essa confusão e de 
todo esse despistamento, a obra re
'1'0lucionaria qu'é conduzirá a hu· 
inanidade ao cesarismo totalitario 
e socialista. 

·' 

!li~~ 

~em~~~~~~ 

NOVA ET VETERll 
JWCn:zr:nM"E . , . 

Clericais, reac1onar1os e cripto-f aseis tas 
nazismo e do fascismo e o COD89• 
quente novo alento ganho pelas 
correntes ooqnerdlstas, estão sobre
tudo em moda as denominações, in
juriosas na. intenção, de clericais, 
reacionarios e cripto-fasclstas, da· 
das aos catolicos que se recusam 
a entrar no ta.l esquema liberal-to• 
talitario. 

Ser porta.ui-o clerical e reagir 
contra oo males da revolução Jibe
:r-<1-1 e socialista, aos olhos dos liM
:ra.ls e comunistas, e dos seus adep· 
tos e simpatizantes, que ás vezes 
são aliciados até nas hostes cato
lieas, é o equivalente de praticar o 
fascismo encobertamente embora. ' , 

Que essa arma desleal e desho-
nesta tem curso universal, fazendo 
parte do uma verdadeira tatlca de 
longo alcance veremos pelo se
guinte editori~I do jornal catolico 
inglês, publicado sob o titll-Jo de 
"'Doutrina contra doutrina": 

* • *. 

":t a marca do presente conflito 
de vontades, da luta agora empe
nhada em tantos ·setores e através 
de tão vasta area da Europa, <la 
Asia e da Africa, entre os que di
rigem a polltica da ação comunis
ta em Moscou e os governos em 
Londres e em Washington, que o 
ataque contra o Ocidente é dirigido 
ideologicamente de um fundamento 
doutrinario e em termos intelec• 
tnais, ao passo que a defesa do 
Ocidente_ no que concerne aos po
líticos e Jornalistas ingleses e ame
ricanos, não tein nenhuma base 
ideologica ou doutrinaria. O sr. 
JCdcn é um bom exemplo da ati· 
tude mental inglesa que persiste, 
nestes nltimos anos, em traduzir o 
~o:rrnmi.smo internacional apenas nQ 

seu aspecto de naclonaltmno ou de I livremente, sua preferencla. por l j imperialismo russo porque a. maio- uma condição da. sociedade em 
, ria dos 'ingleses c;mpreend~ muito · que a permissão do Governo não 

l 
bem o quo seja nacionalismo o im• · seja =essaria a cada paBso e em 
JXlrlaltsmo e se mostra. impermea- cada setor das atividades culturais 
m ã. eompreensão de id=logias ou até mesmo desportivas - per-
nniversa.is. petuamente em luta intestina com 

, Eis o ponto em que a aversão in- outra coisa igualmente forte, qúe 
glesa. pela doutrina. - uma aversão · é seu desejo de con~egu.ir uma bem 
alimentada desdé a Rcfolillla por organizada c bem dL!!tribuida proo-

. poridado inatona1. Não so achaín toda a. historia. britanica, que vem 
sendo 1lllla historia de empreendi.._ dispostos a encarar a verdade so-
mentos praticos e mercantis bem bre sua heranpa de liberdade, que 
sucedidoo, de horizontes limitados O ela lhes chegou ás mãos como parte 
inexpressivos do ponto de mta fi· integrante de uma sociedade aber-
losofieo, - eis O ponto em que essa. ta, e portanto nãç-igualitaria, que 
aversão está servindo pessimamen• os marxistas procu-ram,. dcslruir e 
te aos interesses nacionais. De duaa substituir por uma ordem fechadá. 
uma.: - Ou as teses e ideias co-' Não filiam seu apego á' liberdade a 

·munistas devem ser reconhecidas e qualquer visão espiritual .do homem 
aceitas como superiores, tanto em e, se se ufanam de ser herdeiros 
sua. qualidade intrinseca e em sua da Magna Carta · perderam de 

vista o fundo teoiogico do qual as força de atração sobre o homem 
do seeulo vinte, 0 que repreSenta liberdades da Magna Carta se ori-
0 nlOdo de pensar de um bom nu- ginaram, - pois perderam a . de-
~ de materialistas que entre finição do Homem que, };inda da 
nós falam em facilmente encontrar teologia catolica, fez surgir a he-
um "modus vivendi" aceitavel com rança especificamente européa que 
o comunismo; ou a doutrina co- tem sido o .proprio ar que os ho-
munista d·eve ser rejeitada e refu· mens ocidentais modernos ,·cm rc8-
·tada como uma coisa baixa, como pirando. 
uma degradação e um recuo do 
que já sabemos ser o nivel elevado 1 
a que chegamos nas conquistas da 

1

_ 
sociedade civil. 

• * • 

Os socialistas do Continente eu
ropeu, que têm se mostrado tão 
fracos em sua resistencia contra a 
crescente pressão comunista, be1n 
como os confusos círculos progres
sistas da Inglaterra e da America, 
ambos acham sua adesão á soeie-

__ liad.e .aberta. e livre. - seu desejo 
· · :cte pod.~ Pe11,S1µ'. e ~,;:".eycr e· !alar 

. . ., 
O jornalismo brita.nico, nestes 

ultimas cinco anos, vem inconscien
temente corroborando o que dizia o 
Cardeal Manning quanto a serem 
teologicas, no fund,o, as grandes 
pugnas entre os homens. E uma 
grande porção do que tem sido 
publicado pela nossa imprensa 
corrobora tambem o ·que se diz no 
sentido .de que o fato mais profun· 1 
do sobre o inglês não é seu indl· 
vidualismo ou 'o seu patriotismo, 
:inall seu odio ení rela-;ã::, a Roma. 

Muitos home.!Js, que ficariam. g,e
:mllnatnen.te surpresoe com tal 
diagnosúí; de fato, se examinarem 
sua.s atitudes mentais, verificariam 
_que é essa a\·ersão que determina 
qual a posição que devem tomar 
perante uma determinada questão 
internacional. A imprensa inglesa 
se acha hoje cheia de comentarias 
sobre a Espán_ha, que perdem 
completamente de Yi~ta qualquer 
concep(;ão dos interesses do Cristia
n.is~o ou do povo in;;Iês_ 

Deveria ficar ·reservado aos eo• 
ruunlstas o uso das palavras "ele~ 
ric~J~ e "rcacionario" ~r:idiscr.imi~· 
nadamenlc _junlCLS, e ú. suposiç.ãu 
de que_ a iMiuencia da religião 
deve sei mii., por ,;c·r · a:nti-comu
nista. Entretanto, · são de "The 
Ec,?~omist" as palavras seguintes: 

Em grande parti? do mundo 
existem hofo apenas t1·ês grandes 
correntes de pensamento. I!a os 
com unhias; h;r os conse,·vadores 
que, embora respeitaveis na ln
glaterr-d. ·e na America do Norte, em 
paises menos feli7es tendem a ser 
rcacionarios e frequentemente pelo 
men'os cripta-fascistas; e ha os 
democratas, que em muitos países 
sã.o sociais democratas. Se a po
liti_ca das potencias de lingua in
glesa é de não ser comunista en
tão ao mesmo tempo não àev~ dei
xar-se identificar com as forças da 
reaçãon.' 

E' surpreendente que um homorn 
qualquer, lançando os olhos sobre 
a Europa e vendo qual na realida
de é o efeito da 'Fé catolica sobre 
seus semelhantes, como essa Fé oa 
protege contra a infecção do .tota
lita.-tscmo, possa assim hostilmente 
escrever a palavra uclerical" e dei
xar o adjetivo obscurecer desse 
modo a realidade, chegando a su
gerir que seja qual for a linha- de 
conduta da Inglaterra e dos Esta~ 
elos Unidos, ambos devem ter cui
dado ,em não se mostrarem genuina, 
o pr9tundamente rnteressa.dos pela 
religião cristã na Eurona". 

CQntin~, 



t E C l 'O N I R I IJ SL Pauló, ll ele lulio & ffff ---------------------------------------
A falta de Missionários l 

AGENCIA MISSIONARIA -
(S, V- D,) - A Arabia, berço, do 
[slan tem uns 10.000-000 de habi
tat.e espalhados em •uma regiã_o 
imensa e desértica região que co
bre uma area de· 3.000.000 de qui-

lometros quadrados. 
Missionairios? CÍlDSO ~otes 

. capuchinhos no extremo sul em A-

ICDiNTIFIC&MINT8 

.as suas l'làmas 
• Pomada seca.tf',ra Silo Sebae. 
!ião combato etentlfteameuto 
toda e qualquer afec<:Ao euta
aea eomo sejam: 11'erlda8 em 
geràl. mceras. Chagaa aeU. 
iras. ·Eczemas. lllrtel'l)ela. rrsel

. ras. Racha.a - 'Pêe. e ~ 
... tos Esplnhae, Hemonotd• 
Queimadura.li, Er'Utleõel!J, Plca
aa.s de mosquitos e hu1eeto. , 
venenoPos. 

' 

de::i. Um deles é Bispo... Mais 
nada! 

A Pérsia apresenta-nos a mes
ma situação desoladora: 8.000.0000 
de habitantes com 10 Sacerdotes e 
1-000 d.e cristãos. N.a lndia do 
Norte a Diocese de Agra com uns 
20.000.000 de habitantes - a maior 
parte mussulmanos - tem 36 Sa
cerdotes. A Diocese de Dacca e111 
Bengala, 18-000-000 de habitantes 
com 21 Sacerdou.s. A Diocese de 
Krishaagar - tam.bem ao norte da 
J:ndia - 17.000.000 de ha~itantes e 
17 Sacerdotes. 

Na Turqfa a.o Iraque na Si.ria 
Egito e na Afrka do Norte quase 
não existem pra:ticamente Miissões 
o Gi-ande Padre Carloos de Fou· 
cauld o grande Eremita do Sahara 
tinha que aodar 1,500 Km- p;in. 
encontrar antro Sacerdote. 

--..... -.. ..:. ................................................................ .. "' .......... , ........... , ..... ___ :,· -
! Representa~ão eni Porto Alegre - R. Gv Sul ~ 
: Acha-se a representação nesta cidade a cargo do Sr. : 
~ Bastimphilo Costa, Rua Gonçalves Ledo n.0 278, Partenon, : 
: para tomada e reforma de assinaturas e venda avulsa. : t ... ,~·-,-~,,., .. ,, ......... , .................... ,, .... ,, .. , ... ,,~-,-~, .. ,, 

EXPRES88 YIAVIO SIO PAULO ITII 
AVENIDA IPIRANC/', 1120 - TELEFONE 4-4241 

Sei ,ip., ripido de puaageiroa em confortáveis 
J.Jr~ de lmro 

1'-MlTJl)AS •E SÃO PAULO E lTU 
.,.. - lo,tO - 13,30 - K,80 

'

. PREÇOS a 
MO PAULO A. 11\J .............. 4 .. Ct$ 4f.eo 
SÃO PAULO A CABREUVA .., ~-....., Gr$ 35,00 
SAO PAULO A PIRAPORA .... :. r-i .. Cr$ 25,00 

'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!911!1- ------------IIJIIIIIIB!!!!!!!!Bll!!'II!!' 

' 

Os 

lndispensavel par a Diretores e 
membros de Diretorias de CC. MM. 

Lider Mariano'' I . 

PUBLICADO SOB A DIBEÇAO DO PE. WALTER MARIAUX. 
S. J., E D1.:STINADO ESPECIALMENTE A TODOS QUE AR• 
CAM COM RESPONSABILIDADES NO MOVIMENTO MARIANO. . . . 

*-
''º Li der Mariano'' 
CONQUISTOU EM POUCOS MESES A ESTIMA E CONFIANÇA 

•DOS CHEFES MARIANOS EM TODO O BRASIL. 

* ''º Lider Mariano"' 
DA' ORIENTAÇÃO SEGURA E ABUNDANTE MATERIA PARA 
'.l'ODOS OS Sl!n'ORES DA VIDA MARIANA. 

* ''º Lid·er Mariano'' 
i . 

PUBLICA-SE EM 5 SERIES: 1) VIDA RELIGIOSA; 2) FOR
MAÇAO; 3) FORMAÇAO SOCIAL; ' 4) INIC!AÇAO MARIANA; 
5) ORGANIZAQ.Ao E TÉCNICA. 

* Lider. Mariano'' 
E' BARATISSIMQ - ASSINATURA DAS 5 SF,:RlES: Cri 8,00 
POR ANO. 

A', VENDA TAMBEM TODOS OS . NUMEROS ATRASADOS. 

Oolegio São Luiz - Avenida, Paulista n.0 2,324: São Faula 

~orrores ~e Ravens~rüct ~e Naot~ausen · 
( Con tin uaç,ão) 

· Tendo trabal,.hado alguns 
dias no "Revier" dos tubercu
lose, nela encontra cada manhã 
seis ou sete cadaveres deitados 
nus e lá jogados alguns minutos 
depois da morte. U rua manhã 
vi que um desses cadaveres ti
nha os pés e as mãos em sangue, 
eles tinham sido roídos pelos 
ratos. Esses cadaveres cr-J.m 
sempre verdadeiros esqueletos, 

nhã, quando se abria ·sua. porta 
Pude vêr muitas ver.es- essas 
infelizes tuberculoses, apenas 
vestidas ( tiravam-lhes todo o 
agazalho e quasi tudo que ti
nham quando entravam no "Re
vir") a maior parte circulavam 
cobertas simplesmente de- uma, 
pequena camisa, descalças para 
irem ao lavatorio, ofegando e 
tussindo. Em cada leito fica
vam duas ou irês e não· rece
biam nen:hum suplemento de a
limento. La iambem, pude ver 
a celula das loucas. Amontoa
das em um pequeno reduto, uma 
jan~la com grades sem vidra
ças (estavamos em fevereiro, e 

era atroz. O solo e as mulheres 
cobertas de sujeiras um odor 
horrivel gritos de ~tas tran
cadas e. •• um dia vi no meio de· 
las uma linda francesa de '. 20 
·anos apenas, estendida, morta 

, completamente nua, e coberta. 
de mimondici~ Nunca esque· 
cerei essas sinistra visão! Ren
do homenagem aqut a uma dou 
tora he1ga cujo nome me escapa 
infelizmente, e que vr nesse 
rnensa bondade e grande devo:
"Reveier" se ocupando com i
tamento, de todas essas-Jnfeli-
1,es. loucai:i ou tube.rculosas. · 

completamente descarnados. g 
os doentes vinham se lavar pi-
zandos todos esses corpos sem 
a menor atenção . Todos os dias 
a;e \'iam essas oceias e depois de 
um certo tempo elas não emo
cionavam mais. Ficavamos du
ras emisensiv.eis, á força de ver 
anta miseria e ,tanto horror! 

Paroquia da: . Aclimação . fazia um frio glarial) essas in• 
felizes. na maior parle jüdias, Realizou-se na Matriz: da Acli• 

mação, com grande piedade a no-
po1onesas, e tchecas viviam 1á ve:la preparatoria á festa da Pa• 
como bestas qua:si nuas a cabe- droeira Nossa Senhora do Ca.nno. 
ça raspada veruaàeíros esq uc· Todas as noites ás 20 horas; houve 

Indicador Profissional 
Terço prega<::ã0-· e .,benção com o 

letos, o corpo coberto de g6lpes SSmo. Sacramento,. Hoje, domingo 
e echynoses (elas se batiam con cncerramenl.() ás 10 hs,. será re• 
tinuamente) dei1adas umas so· sada Missa fesüva. A!s.16;30 sairá 
bre as outras apenas alimen- procissão cujo ,itin:erario ser.o se• 

ADVOGADOS 
Dr. Vicente Melillo 

ftaça da Sé, 23 - 2.0 andar -
Sala 215. 

Dr. Plinio . Corrêa 
de Oliveira 

Rua Quintiuo Booaiuva, 1'26, 3.0 

andar - Sala 3~ - '.rei.; 2-7il76 

Dr. Francisco P.. Reimão 
·HeDmeister 

Ruas. Bento, 224 - Lº andar -
Sala 3 - Tel.: 2-1543 - S. PaQlo 

Dr. Carlos Morais 
de Andrade 

Roa Benjamim Constant, Z3 ~ 
t.0 and. - SI 18 - Tel.: 3-188& 

ENGENHEIRo·s 

MED'ICOS 
Dr. Vicente de Paulo 

Melillo 
CLINICA GERAL 

Consultorio: ltua Aureliano 
Coutinho n.0 109 

D-as 13 ás 1'7 horas 

Dr. Camargo Andrade 
DOENÇA! OE SENQORAS -

PARTOS - OPERAÇOES 
Da Bencf. Portuguesa, da Mater

nidade de S. Paulo ' 
Cons.: R. Sen. Feijó n.0 205 -
Tel.: 2-2741 - Das 14 ás 18 bs. 

Sabado: Das 10 ás 1Z horas. 
Res.: R. Rafael de Barros, ,157 -

'I'el.: 7-1563 

fRACOS •' 
ANIMICOS 

TOMEM 

Glil ertlmdl. 
Grend• T&ntco 

Dr. Celestino Bourroul 
Res.: Lgo. s. raulo, 8 - Tel.: 
2-2622 - Cons.: ltua 7 de Abril , 

n.0 235 - Das 2 ás 5 horas 

Dr. Reynaldo. Neves 
de Figueireào 

DO HOSPITAL · DAS CLINICAS 
. E S4.NATOit!O STA. CATARINA 

CIRURGIA DAS VIAS !tll,JARES 
Cons.-: R. Marconi, 84 - 3.0 and. 
- TeL: 4·8717 - Das 14 ás 16 hs, 
Resid.i Av. Pacaembú, 1,044 -

TeL: 5-26Z5 

HOMEOPATIA 
Dr. Artur Rezende Filho 

Médico homeopata da O. A. l' 
da Sorocabana, Dfret.or clinlco 
do Ambulat.orio Bomeopattco do 
Carmo - Cons.: R. Sen. Feijó. 
205 - Tel.: 2•0839 • Res.: 8-6'71 
- Marea:r )fo~ «tu 3 ta 6 ho-

ras pelo telefone: 2..0839, 

· tadas as ouvia1 grita1· todo o dia guinte: r. B .. Cubas,av."Acfü;naçã.a 
Av-- Tumalina, Gen. Polidorjo, T<>pa 

"Pão ... hntatas !" e no dia em Braz Cubas. A' entrada _pregará o 
que penetrei no ~eu cotiri;o elas Revmo. Cog. Bcr1edido Marcos de 
se atiraram contra mim, supli- Freitas. Em seguida á -reza have• 

rá queima de fogos de artificios-
C{lndo-mc para lhes dar batatas Em seguida a estes atos es~á 
oh! eu não_ recebia inuito mais aberta a Exposição de trabalhos, 

, que estão sendo· vendidos · em be• 
que el~ ! O espeta<:ulo cada: ma- neficio das obras la Igreja. 

""t-, l :tX..;...,...,.. .,....,..,,,,t',rl'.T."'t 7ltlllltD UXllJ 'W"lt"'l'l'1' t1' lt)' 't '(.t.llXZ>l: 

8 EMPRtZA AUTO-V.IAÇÃO 

~; São Paulo - Santos Ltda . 
j Cr.$ 20,00 
J "'"""' -- ie bo,a em bo,a "''" !São Paalo--., 

1-4 

~ ~-1 
! 

8AN'IOS M. PAtJLO 
Bna io Coméfeio· N.41 U Rua Conoe1çio, 411.:; 

~i' 1,.ffl hl!e .... 
~ g;·4x.J.X%ii%J.XXXX-i#XiiiXXXiiiliXiiiiiiiliiX,.() .~.: 

" 
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D maior perigo ~a ~om~a atômica 
(Concluslo da. última página.) 

IWJ'te-mericanos têm a garantia de que a Russia não iniciará ne
Jlb.wlla llOVa guerra e., se essa sobrevier, será rapida 1; nao temos 
duvidas sobre quem será o vencedor. Mais ainda, qualquer aiiLu
de de e.leJ;pentos simpaticos aos russos, 1 como os inun1cros grupos 
.intelectuais e:squerdistas, a favor de novos ltlunicbs, encontrará 
sempre grande oposição da parte do J>Ub,,co, pronto a sobrestimar 
o puder da nova ar.ma. Chamberlain pode dizer que uma guerra 
em 1938 com a. Alemanha seria uma derrota certíssima e Gamelin 
pôà.e aiir.mar que qualquer ataque na frente ocidental enqua.µto os 
alemães invadiam a Polonia resultaria desastroso (no tribunal de 
Nuremberg os generais alemães confessaram exatamente o contra
rio, isto é, que se os aliados tivessem atacado em setembro de 39 
os alemães teriam perdido a guerra em pouco tempo). 1\-las certa
mente agora nenhum Departamento de Estado e nem siquer mem
bro algum. do governo socialista inglês pode afirmar Que é neces
sario ceder a.os russos porque eles têm tantas divisões ou tantos 
mil tanques.· ' 

Qual é então o perigo até agora desconhecido, que a Igreja te
ri de enfrentar? E' o perigo da explosão do globo terrestre? Esse 
perigo não existe, porque as prQfecfa.'i sobre o fim do mundo ainda 
não se Qumprirain, como, por exemplo, a da conversão dos judeus. 
O 'perigo de uma nação, como a Russia, ou qualquer outra, tambem 
descobrir o segredo da bomba atomica e com isto vencer e destruir 
os países ainda cristãos? Esse perigo tambem não é muito real, 
porque já se cogita de meios defensivos contra a bomba, como se
jam foguetes dirigidos pelo radio eom velocidades superiores a 3 
mil quilometros, esguadras construidas de !nodo a pod~rem se sub
trnÍi' a alznm; efeitos da U''<!mcnda exploeac, etc.; i;,.-:;:,, todos e:;se-s 

' meios dep:ndem precipuamente de grandes facíiidades f'Conomicas 
e grande pro~esso técnico, fatores esses que os EE. ~- e Ingla
terra possuem no mais alto grau. O maior perigo esta na eptrega 
do segredo e do direito de fabricação da bomba á <?rga~lz~çao das 
Nações Unidas. E' colocar nas mãos de uma orgamzaçao _mdepen• 
dente de qualquer ação de opinião publica, só sujeita a leIS huma
nas, e da qual o Santo Padre não participa, um poder tal~ que pe~
mitir-lhe-á dirigir todo O mundo com mão de ferro. HoJe ~m dia 
os. norte-americanos se dedicam de co_rpo e alma ª. pesq~JSas d~ 
foguetes e á construção de esquadras inteiras, mas isto _so durara 
enquanto perdurar a ameaça de uma nova guerra; no dia em que 
a ONU tiver a força moral suficiente para garant}r, a paz no mu1!
do só ela terá a bomba atomica, só ela constrmra foguetes mais 
rapidos que O som, só ela te!á esquadras renova~ac para cada no:~ 
descoberta militar. Nesse dla o mundo, as naçoes, os, povos, est. 
rão sujeitos escravos de uma organização que se_ tiver uma boa di-

- fará ~einar a paz entre as nações (caso nao as faça desapa= eomo entidades independentes) e se não tiver, fará deste 
mundo um inferno como rlunca ninguem conheceu. E de homens 

- são catolicos, de homens maçons, de homens (!lle 1,>ara l!l
==m sucessos na política venderam até a alma ao ~~i;:onu,, 
o que nos é licito esperar? 

a Rosa ~e Ouro ~a ~~incesa Imperial 
(COnclusão da l.ª pâglna) 

episodios mais marcantes da Hlsto

na. brasileira.. 
Como 88 sabe, um dos titulos 

de gloria da civil!zaçâo cristã. con
:,.lste em haver abolido a escra.vi· 
Qâo na Europa.. :iilm todas as gran
des civUl.zaÇ3es pagãs da A.frica e 
da A$ia, a escravidão era. um ins· 
tituto geralmente admitido e adota
do. A Grecia herdou do Oriente 
esta tra,d.l.çâ.o e durante toda a. his
'4)l'ia he1en1c'.a a escravidão exis
Uu, Roma, herdeira da civili=
ção grega, ta.m.bem conheceu a. ,ea-
cravidã.o. E' sabido, que por va
rias causas, e especialmente em 
conaequencia. das conqwstas, os ro
m!UlOS, que conslde1·a.vam escravos 
os prisioneiros de guerra, a.cre.sce--

. TaDl. tão desmesura.da.mente o nu
mero dos e:icravos, q,ue nos merca.
!lQ8 ·de Roma um homem chegou a. 
eQStar menos q,ue um rouxinol. 

Com os primeiros a.lbores do 
Crtsttan.12mo começou a luU lenta 
da. Igréja. co~tra. a escravidão. N~
mei-osos era:m os senhores que li
bertavam .seus escravos, em vida 
ou por te8 uunento, para expiar 
seus pecados e dar gloria a Deus. 
Sobrev1.Ddo a Ida.de Media, o des
UD.o d<IG escravos !oi sendo J<:-nta
mente melhorado, e por t!m, a. es
~vidão cessou inteiramente em 
terrttotio europeu. Pela primeira 
v~ na H.latorla, um continente in
telro deixou de ter escravos, para 
s6 ter homens livres. E este tmen
so fenomeno de elevação social se 
verificou _ como ulteriormente no 
Brasil _ sem 8.'l perturbações tre
mendas que a llberta<:ão dos escra• 
v-os trouxe nos Estados Unidos. 

A ReiiaScença foi uma verdadei
ra ressurreição do pag:\Ilismo, 8 

trowce consigo umà ressurreição da 
8S')i'a.Vldii.o. O homem cupido e pre-

1 

p()tente do Renascimento restau · · 
rlJU em terras da America o cati
veiro. Lutando obstinadamente con
tra este fato a Igreja conseguiu 
evitar de um i'nodo geral o ca.pUvei
ro dos ~dios. Mà.s nií, o chegou a 
entar o dos negros. 

Ficava, pois,' ::i. nodoa. E.ra pre
clfto apaga-la. 

De.1e;Jooo de precipitar o desfecho 
ela luta abollcionlsta, .Joaquim Na· 
buco tlellberou pedir, em npoio d:, 
caus::i., o prestigio e a influencia d<> 
Leão XIII. E aténdendo no pedido 
~o grs.nde brullelro, o Santo Padre. 
escreveu uma Carta Enclélica . ém 
que se mostrava favora.vel ã llbert::i.-

~ - 41!1erl!" .. ».O iBt'Mll-: 

1 

1 
J 1 

1 

l 

Costuma-se interpretar o gesto 

de Nabuco como· sendo destinado 

especialmente a fazer pressão sobre 

a Princeza. Imperial, catollca mode

lar, afim de conseguir dela o gesto 

de llbertação final. O fato ê que 
qualquer palavra do Pontifica te
ria por ~rto a maior :reaonancla 

junto i.. Prince=. :Mas se bem que 

esta pudesso sentir uma ou outra 

hesitação quanto â oportunidade da 
medida o fato é que a causa abo
Ucionista jâ era causa vencedora no 
nobre coração d.e D. Isabel. Nin• 
guem ignora que ela era abolicio
nista de todo o coração, a tal ponto 
que no proprlo Paço Imperial seus 
filhos alnda pequenos confecdo
nava~ um pequeno jornal aboli• 
cionista que circulava com grande 
irritação dos escravagista.s. 

De fato, a ca.rta. de Leão XIII te
ve um alcance a.inda maior. Nação 
profundamente catolica., o Brasil 
sempre foi docll A voz de Pedro. O' 
vlgor da opinião catollca se atestou 
no Imperio tão claramente, por 
ocasião do "caso" de Dom Vital, 
que nem ê necessario · insistir sobre 
isto. A pá.lavra do Pontifice colo· 
carla na caudal do movimento abo
llcionlsta a imensa massa. catollca 
do ~- No pi.ano puramente poll
tlco, eate efeito da. Carta de Leão 
xin talvez ainda não tenha sido 
devidamente aprecia.do por noSBos 
historiadores. 

E veio a abolição. Leão Xlll q,ulz 
dar aeeste proposlto, um testemu
;.~ de sua paternal admiração â. 
nobre princesa que ~inara o de
creto, e de aplauso ao povo que 
tão bem o recebera. Dat o enviar 
o Pontifico á grande pr-lncesa 
orasileira a: "Rosa de Ouro", o 
mais alto testemunho de apreço 
que o Papa dá aos membros de ca
sa reinante. 

F...;ui. joio. de inestimavet valor 
põe, portanto, ern foco, a figura · 
de Leão xpr o da grande Prin
cesa Isabel, e evoca. uma. pagina 
brilhante a um tempo da HJsto
rla da. Igreja e do Brasil. 

DR. DURVAL DO u .. 
VRAMENTO PRADO 

Clinica de moléstias dos olhoe 
- CirUrgia ocular - Qons.; 
Av. Ipiranga. 313 (8.0 auciar> 
-- Tel.: 4-4581 - Res.: ·A-•
Anplica, 1408 - Tel.: 5-9275. 

O Santo Padre Pio Xll 
(Conclusão d.a 1." pâgiml.J 

de quruqu1:'x mu.n.eira. Estava. o 
lvuvor dos 3.lerru'.ies er,o. todas as 
l:Íoeas, de ma.ncira que se d.is-- · 
tiuguü·a.m .ité eutre muitos po
vos, 1u·&.:.isalllen te q u.amlo se 
ve.uel'ava eut.r-e o vosso p-0wo a 
Ig1·ejal a .w.ãe de vossa cultw,a 
e de vos.sa formação, e qua.ndo 
se harmonizavam os sacros e 
fielmente respeita.dos d.irei.tos 
da lgr-eja, dllllla maneira Le--
1.ls.suua e est.a.vel, com OS COS-· 

tunies ci vicos. Os alemães es
ta. vam acostumados a restituir 
ás coisas quebradas o seu an
t.g, e.splen<lor, qu.an,do depois 
<lt- se ter etne.ndado dos vicios 
as trouxeram <le voltu e volta
r.w1 para os prindploe. Po.i.· 
isso lllio se deve desesperar,· se 
os Alemães confiarem em Deus 
e cultivarem a antiga virtude 
d.a· qual. eonhe.cemos mtritos 
testemunhos; uq ueles, porem, 
que aberraram da verdadeira 
fé- se refugiem. em gr·ande nu
me1·0 junto á cruz onde reside 
a salvação e sirvam ao, Evan
gelho abonador da vida et.erna. 
Quanto a isso rendemos o de
vido louvor a ti, Nosso querido 
filho, e aos outros bispos da Ba
viera, Vós, que sob a influen
cia da graç-..a divina vos esfor
çms com sumo cuidado para 
alcançar com os vossos reba
nhos depois de enveredar pela 
real e sal u ta.r estrada da Cruz, 
uma paz sólida, isto é : uma 
paz baseada no fundamento da 
verdade e da justiça, que depois 
da extinção das inimizades e 
dos odios assoeiará os povos, 
sob a direção da lei de Cristo 
numa verdadeira união frater
nal. 

Enquanto, porem Vós tendes 
de aguentar aflições e aspere
zas, Nós tanto mais Vos aju·
damos com a nossa benevolên
cia e com o auxilio das NoSBa.S 
orações, quanto Nós· saberilos 
que Vós estais oprimidos pelos 
mais duros so(r:imentoo. Por 
isso, para favorecer a Vossa 
gente em conformidade com as 
Nossas possibilidades não dei
xa.remos de esforçar--Nos neste 
sentido junto á.s Nações uriida.s 

' aos Ingleses e Americanos, se 
bem que elee no despacho des
ses negocios costumem leva.u-
tar _muitos obsta.cu.ios. Porque, 
naturalmente, Nós desejamos 
muito trazer .. aos Vossos cida
dãos auxilio e eonfort.o, como 
as suas difíceis condiçÕE'a o 
permitem e exigem, por isso de
sejamos I principalmente ajudar 
os Vossos cativos, para que eles 
recebam noticias de suas fami
lias e lhes possam responder. 
Fazendo votos, eutão, para que 
eles co!'l'eSpondam de maneira 
generosa. com a paciente espec
tativa a Vossos eu.ida.dos co
muns elevamos os olhos ao ceu 
para implorar de Deus as luzes 
necessa.r.ias nas asperev.a.s de 
nossa epoca. BE2amos, para 
que ELE lhes ·conceda cada vez 
mais força e, impelidos por 
uma caridade espécial, concede
mos nossa benção a ti Nosso 
Filho bem-amado e tambem aos 
outros bispos da Baviera, como 
a todos os fieis~ para cujo bem 
estar vigia a Vos..<ia diligencia 
pastoral, principalmente aos 
adolescentes nos quais deposi
ta.mos muitas esperanças, e 
áqueles que de qualquer manei
ra. antigamente sofreram inju
:r.i.as por causa do nome de 
Cristo. 

Dado e-m Roma, junt.o ao se
pulcro de S. Pedro, no dia. 15 
de Agosto. de 1945, setimo ano 
de Nosso Pontifieado. ;_ · 

PIUS PP. XII 
<Aeta ~ Sefi91 ai-X~) 

NOTAS Ã MARGEM DO PROJETO CONSTITUCIONAL 
A ORDEM SOCIAL NA FUTVBA CONSTITUIÇAO 

Da1mo Belfórt de Mattos 

(Conclusão 4a f,a pag..) 

. rumos. a segui:r. . . .. -
D.e.saparecido o reghn.e do "Est3.- · 

do Novo", trata-se â_gora de gizar 
os passos do Pais. De traçar-lhe as 
diretrizes conatltucionai.s • 

O Projeto Constitucional, no en
tanto, parece não satisfazer á$ le
gitimas esperanças do publico, no 
que concerne a. estrutura ~n.omi
ca. 

Herdeiro da estatolatrla getulis
ta, agravou-lhe, a.inda, o matiz so
cialista. Acentuou os pendores :lli
tervencionista.s, esquecendo os· di
reitos naturais do Individuo, da. 
J!,ami..U.a e da Proflsaão• 

Senão vejamoi,: , 
Não se tala em "ordem" e sim 

em "d1reit01! soclais,. (Capitulo IILº 
ut. 164), 

Faz bem o leg;dador constitu
cional em modificar, neste pont<ól, 
a redação da cà:rta de 37. E' que 
falece ao Projeto· qualquer criterio 
organico-sistematico. Os trinta e 
llove paragra,!os que se seguem re
velam úra tendencias mandatas, 
ora socialistas de Esta.do. Algw;ts 
itens são georgista.s. 

Apenas uma <tiretr.i2 geral: e;i;• 
tender, ao tnaximo, a 1nterveb.ção 
estatal na Economia., e socíallsar a 
produção. 

Com efeito: - o direito de pro
priedade, assegurado DO art. li9, 
n. 0 21, sofre no art. 164 f 4.,0 ,. a. 
seguinte restrição: 

"0· ueo da propriedade seri. 
condiciona.do a.o b(iui estar so-
cial ••• " 

Até aqui, texto multo aceitavel, 
e conforme ao eapirlto das encfcli
eaa papais. Continua, porêJn, o 
projeto: 

"· •. de modo que permita a jWr 
ta distribuição dela com tguaJs 
oportunldad es para todos ••• n 

As ultlmas palavras deste inci-
llO, ou são · vazias de sentido, ou. 
(como naturalmente o foram) :re
imitaram de trave 1Dftltra9ão ~ 
lista. 

Leão XIII ensina, com efeito, na 
"Rerum Nova.rum" que os sala.rios 
devem tornar possivel a.o opera.rio 
trabalha.dor e honesto, - o •a_. 
so â propriedade". 

Muito diverso ê assegUrar a todÓS 
· igualdade na. oportunidade de dis
tribuição. • • Marx a. garante, •• 
tomando todos os bens de prod\i• 
çã<;i, e distribuindo (teorica.mente) 
oa lucroil .iob a for.ina de ilalartos 
goveniamel'ltaúl,.. lil não ê Uido, 
Diz o § 6.0 : 

"A lei regularâ a. nacion&llz$.Çã.o 
progressiva. dos bancos de. deposi
to, das empresas de seguro e de 
capitalização, e outras de fins ana
}ogos, em todas as suas modali
dades •.. " 

Flcarâ. pois, ao criterlo exclusi
vo da lei ordinarla traçar os limi• 
tes desta desapropria.çã.ó progres. 
slva. Somente ele poder-nos;.a. d1• 
zer onde e como se deter<. tal mar
cha p~ a '!ngerencia total do E-.
tado no campo banca.rio, 

Dir-se-á, talvez, que se trata., 
apenas, de um setor - que a D&
cionalização dos bancos a.pe&IM 
atingira a Alta Finança.. 

Erigano. O Plano "De Man", 
apresentado em 1935. na. Belglca, 
pelos neo-marxlstas, inclula, em sua 
fase inicial, apenas a. naclonali
za.ç[ o do credite. Obtida esta, o 
Estado, atravez de emprestitiJ.os 
onerosos de ·descontos e redeaeon
t09 dirl;iria e absorveria progres
stv:i.mente o Capital - tornando-se 
enfim o Patrão Unico de Marx •• , 

Os catollcos da "Jeune Belgi• 
que" denunciaram, então, esse pla
no, como etapa de pensamento co
letivista. E esse plano figura, agora, 
em nosso projeto constitucional ••• 

.Ainda ha ma!s: --

· Auto-Viar.io ... 

«-as terras aproveita.veis · ·para. a 
explo).-.a.çã.o agrJ.cola. ou pecU:aria., • 
~ ~roveita.das", élJapõe o § a. 
nas zonas. de maior densidade de,, 
mogratica, bem como as terras be
neficiadas por obras de irr.igaçãc 
ou saneamento, PODER.ÃO me
diante lei CSJ>CCUÜ, SER DESAPRO
PRI.ADAS pàra o fim de sua divi
são, nos termos Qtte as condi(,)Õe\S 
desta exploração a.conselha.rem". 

Combate ao la.titundlo, dirão. 
Equivoco. Tn.ta-se de socialismo 
agrario, em sua. mais completa ex-
pressão. Dispõe, COllJ. eleito, o in
clso, 1D. ftne: 

"Precedendo a. 
serâ estabeleci.do 
anos, o Imposto 
~vo •• ., .. 

desapropriação, 
pelo prazo de 5 
territorial ~ 

'i'al qUàl reoom.enda Henry QeQi'o 
~ para o ~gulamento da pro-. 
prtedade imobillarln. 

E pouco acima, o i i.o declara, 
"due o poder publico tem a obri

gação de assistir e amparar as em
presas, em sua funcão . social". 

Ainda aqui, rtcarâ a.o criterio do 
legtsladO!I' orõinarto, . esmbelee<er 
quanto de que maneira, e a. Q:1MI 
preço ~ presta.da ea!la asslstea-
cla.. . 

.li: Wl:1a. porta àberta facultando 
futaraa 1.ngerenclas tlo Poder Pu-
lSHco - como o foi na. Alema.nba. 
sob ~ . egide do nacional sociali&o 
mo, - como estâ sendo na .A.rgen-
tlna. de Peron, ou o preconiza. a. e. 
G. T_. francesa., em nome do soda-
lismó revoluclonario . 

Aos constituintes catolicos izl~ 
l~utnbe, agora ,ardua. missão,_ Com-• 
bater estas inovações perigosaa. E, 

,a.o znemno tempo; assegurar a. per
i;::m.a.nenclá, na· Constituição futura, 
-;..tas legftlmaa conquistas soclaiil 
, '.(descanoo domfnlcal, sala.rio JlUilO. 
,.terias remuneradas e outras), daa
('\"\o~lhes o verdadeiro cunho, tk 

legitimo equlllbrio entre o mterea-i 
• ID41T14Wll e o eoletbo. 

i,, DR. DURV AL PRADO 
IW>ICO OCULISTA 

. &na Senador Paalo E&tcUe, li 
-1.· aDd. • Sala 512 • 13 • K. 
(Egq. da Rua José BomfêcioJ. 
Coas.i 14,30 às 1'7.30 ~- -

Tel.: Z-7113 

A e -gemuna vocaçao 
da mulher ' 

(<:Jonclúsão d_a 1.• página) 
que precederam ~ ·era cristã" 
,"O divorcio -e a. iúiíitação ãz.tii, 
Ciail da Cóneep.:ião - ou a chamad 1 

paternidade planejada - destroe.,.1 
a. dignidade da. mulher e a santf. 
dade do lar. Em mUit.os lares pa.. 
rece qUe ha mala gatos e cães do 
que fiU:l.oe. Desencadt,0u.se uma 
curiosa exaltação das mUltl-espo. 
Sl:ls cujas aventuras são narradas 
pitorescamente ~ imprensa dia
r.la, Em militas cl<lades a propor. 
,;:li.o de d-ivoretos e matrimonlos é 
de tres para um. AumEenta tanto tt. 
trrespons®llldade d08 pais de fa
milia, que presentem(,nte crla,mos 
lllDà geração que já começa a co
lher Cll!i fl'Utos deste descuido. se. 
Bundo revetam as aterradoras es
tattettcaa da dellnquencla infantil. 

1 para as suas Viagens de Bragança à Capital e vice-versa alr· 
vam-se dos contortnvets onibu~ da mPREà.8 AOTO- 1 

VlAÇAO BRAGANÇA - o ~urso • te1t,o em três oora.s 
PAR'l'IDA.S OE BRAGANÇA. PARTIDAS D.e.. SAO .PACJU.. 
DiaE uteis: l.OC e 16.16; ao- D1aE ute18. 6.4'> e 16.4!> <10 
m1ngos e rer1aaos: 1.46 e 18. aúng06 e rertact06 6,4b e 14,ló 

Pont.o em Bragança: Pont.o ezr São PaU!o 
PRAÇA'RAUL LEME N.0 10 BAR li:STRELA - Rua Ma~ 

'l'ELEFONr 108 n.• CSSO ~ TEt,EFONE 4-690õ 

ASMA BronqultM, Prlll&o de venue, Dor de eobeçn ~ 
ea, ·coHtea, :rn.~nla, Ch&re i:aell, Reafnatla.mo Clatl
ca, D~-h:no, Maala \te -leldlo, ete, Tratamentos 
garanddo,,. - S4 po;,. eontJ-ato. Mecl.lelna Volfltiva de 1 

eom'oate tcs ea11J1a.• e nAo :tos tdatom_.._ Tratam.ente.- por p-.
r:ipld°'" pnra todaa, a.. MOLESTIAS -INTJilBNAS,. NERVOSAS, MENTA.IS 1 

e pU'll .. da PELlil de ea1µ1a blterna_ 

DR. ARAUJO LOPES 
Raa Hareonl, 181 - 8.0 - saia. 804.5. Das 14 As 18. A.oa ....._, ! 
daa 9 M i:. - Ji'-1 4..:1:11118 e 15.s:1':- .- Reli, 1 A v. Porup6in, Nl8 - lo P. --
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ANO XIX São Paulo, 14 de Julho de 1946 

MEMORIAL SOBRE OS SANTOS LUGARES 

Esclarecimentos e 
Publicamos· hoje o XII.º capi

pítulo do "Memorial sobre os Sau
,tos Lugares" elaborado pela Or
lletn Franciscana: 
· A questão ~s Santos Lugares, 
l}UC foi eX1,)0sta aas suas fases his
toricas e· consi<lerada nos ocus di
versos aspetos, se apresenta hoje 
dividida em três partes· nitidamen
k distinta.s: 

a) A questão propriamente dita 
dos Santos Lugares, que compreen
,àe os três Santuarios contestados; 

b) A questão isolada do Ce
Jláculo; 

e) A questão da Custódia do, 
p.antos Lugares. 

1-ª questã0, que é a verdadeira 
porque a':.range todas as discus
sões que houve em três seculos 
wl>re os Santu.arios, da Paíestina, 
r: vá.ria. complexa. Nessa contenda, 
!l*UC surgiu em Jerusalem entre os 
1.cregos dissidentes e os Francisca
;tOS, tem entrado d.e fora tantas is-
1:<rigas naciolistas, tantas reivin
tdi,caç,ões -dinásticas, tantas amb> 
~ imperialistas que tem compli
~do e obscurecido uma ques.tão que 
·11e per si é clara, e simples. 

E necessario pois simplifica-la 
llOS seus aspetos e livra-la de to
il:a.s as $Uperfetações que se lhe 
acnmulara,n1 nas costas. Muitas coi
sas dos séculos passados desapa
receram·: desapareceram os prote
torados de algumas Potencias sô
bre as moorias cristãs no oriente ; 
<lesa:pareceram as rivalidades co
merciais para ter a preponderan
cia nos mercados do Levante; de
. saparece.ram as influ<c;acias poli
ticas na Palestina. A Potencia 
r,1a.:idatária assumiu o governo civil 
militar e administrativos de toda 
,- Terra Santa. (123) 

No estado atual das coisas, a 
questão dos Santos Lugares se a-
~ pois, des,pilda de tôda 

competição politica e de toda in
get"e:i:iicia estranha, A questão se 
·reduz simplesmente á conte-:ida rc
~ ~ a Igreja é os<lissirnknteS 
ori~ataw. sobre a proprie<la<.i-e e o 
mto oo S. Sepulcro em Jerusalem 
do ~io de Bekm e do Sepul
µo da Virgem no Vale de Josafá •• 

A Ordem Fra.=ilseana, mandata-

Nova 

ria Ofa:iaJ da Igreja Catolica aos 
Santos Lugares. reivindica para :si 
a primazia historie.a e juri<lica s0-

, bre os tres Santuarios contestados 
segundo - statu quo" apresentado á 
Sublime Porta na nota oficial de 20 
de maio de 1850 pelo General An
pik ::ia sua qualidade de represen
tante da França e das outras na
ções catolicas da Europa (124) 

A mesma Ordem F'fanciscana, 
:nessas ·suas reivindicações, não prc 
tende de modo· nenhum i:wadir ou 
lesar os direitos que as outras co
munida<l,cs dissidentes gozavam du 
.ante os s-eculos anteriores a.o con
flito sw:gido em 1600. Assim ru> 
interesse da paz, está pronta para 
il:rata.r pacific:une:ite a qwestão, 
co manimo compreensivo, afian de 
chegar a uma justa e definitiva so
lução da à.ependencia secular. 

l 

b) A .~nda questão que se a
p.resenta é a do S. Cenácµlo; é 
uma questão á parte. indepe:idente 
daquela que foi descrita mais em 
cima. e com a qual na.da tem que 
fazer. Seria portanto uma iojus- i 
tiça jurídica, qu-erer juntar o Ce
náculo com os três Santuarios con
testados pelos dissidente orie:itais. 

Em si a questão do Cenáculo não 
apresenta graves dificuldades por
qu,e não existem pretendentes á 
sua posse. Entretanto. esta que5-
tão tambem deve se despir de tôda 
prete:i-são dinástica que não tem 
mais razão de exis-tir, e deixa-la 
livre como pura questão religiosa. 

Os mulçtmnanos, que estão na 
posse do Santuario, sabem muito 
bem que a pretendida sepultura de 
Davi, no stósolo do Cenáculo. é 
uma pobre lenda antiquada, priva
da de tôda con.sistrocia histori-ca 
(125). 

Como se tem fcito para outros 
Santuarios da Palestina, não deve
rá oferecer nenhuma difi.culdade 
religiosa que o Cenáculo volte ao 
seu estado primtivo de lgTeja cris• 
tã (126). Afim de que a questão do 
Cenáculo P= ser facilmente re• 
sw.vi<la é occcs.,;:i.i-io que a deixem 
livremente discutir entre os ver
dadeiros prvprietarios os Francis
canos, os atuais ocupantes, os mú
çulmanos sem que elementos ea-

Marca 
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prop·ostas 
tr.anhos se possam intrometer para 
oom:plicar a s:olu«;,âo. 

e) Qua.-uo á Custódia da Terra 
Santa. não existe questão nenhum;l 
que possa ser suscctivel de mudan
ça ou reivindicações. Aqui só se 
faa nela para obviar possíveis cri
ticas· futur.-s da parte de pes-soas 
que ignorem ou mal wnheçam seu 
estado atual juridico e de fato,. 

A estrutura jurídica da Custódia 
é baseada a:ites de tudo sôbre a 
historia de setencentos anos. Desde 
sua O:rigem ela é composta .de ele-

mentos franciscanos . escolhidos 
entre todas as nações catófi,cas, a
iim de que representasse melhor 
cos Santos Lugares a universalda-. 
de do Cristian~o. Como a lgre• 
ja Catolica tem um caráter eminen 
temente inter:iacian:al ou melhor 

SlJíPra.Ilacional. 
A Custódia da Terra Sac"l.t.a, por 

sua posiçã~ e sua imoprtancia para 
os Santos Lugares, este sempre na 
dependenci direta da Santa Sé, a 
a qual sempre procurou dar-lhe 
uma legislação particular e uma fi
sionomia própria. Os Sumos Pon
tífices desde Gemente VI que lhe 
criou as bases juridicas com a B·u
la "Gratias agimus" de 22 de ao
vembro de 1342, até os ultimos, in
teressaram-se sempre diretamente 
pela organização da Custódia (127). 

Realmente, ainda atualmente 
ela ocupa um lugar esp,1cial e dis
tinto na hierarquia da Ii,rreja Ca
tolica. (128) 

Os previlegios que os religiosos 
de algumas naçi5es europeias gpzam 
oa Custódia não dependem de quc.s 
tões politcas, mas simplesmente de 
fat.os históricos. A posição 'jurídi
ca das varias naconalidades tem si
<io sempre determinada pelos Sumo 
Pontifke e ainda hoje tem por fun 
<lamento a Bula ~ln supremo" de 
Be:ito XIV, de 7 de janeiro de 1746. 
tl29). . 

O governo da Custodia da Terra 
Santa está nas mãos do Custod-eo 
da Terra Santa, VigaTio custodia] e 
do Procura<lor geral que fomam a 
autoridade suprema. Ao lado des
ta, há cinco Discretos, como con
selheiTos, que representam, as lín
guas prndpais do Ocidente, Espa
lha.doo, depois, em todo o Levante, 
h os Superiores locais, os Pa'focos 
das Igrejas, os Diretores dos Cole

_ g:ios e das obras de assisle:i.cia, 
escolhidoa i.ndistmtamente ~e-
t.odas as nações. · 

FÓl':l da Terra Santa, a Custó~ 
dia tem, nas principais cidades da 
Europa e da Amerien, 65 Comissa
riados, p;:u-a o desempenho dos 
seus oegócios para a colheita das 
esmolas para os Santos L11gares.· 
Assim, quer no Oriente, quer nos 
Estados . do mundo cristão, a Cnstó 
dia da Terra Santa se apresenta 

• 1:a como uma organização . sólida e 
l:ocpacta na sua estrutura jurídica, 
para acolher os eleme:itos e as exi
gencias de todos oS Esta<los civi
lizados. 

123) Official Gazzete of Palesti
ii:ie, ll• 155, de 16 de janeiro de ~-

124) De T-esta, op. cit; 1, III, p. 
229, 247, 250. 

125) Nallino, Sull'i.nfondata leg
genda della "Tomba di David" 
sotl:ostante al Santuario del Cena
colo di Gerusa,lemm Torino 1919. 
(nas Atas da A-cad-cmia das cie,;
cias de Turim, vol. 54.) 

126) Giannini, L'ultima fase, etc , 
P• 333. 

127) Golubovich I Frati' Minori, 
etc. p. 52. 

128) Annuario Pontificio, Cittf. 
de Vaticaao. 1944, p. 581. 

129) . Benedieti XIV, Acta, ed. 
De Martinis, p. 287 e seg. 

130) Famigle religiose della Cus
todia di T. s •. GerUiSalffllllle, 2 ·de 
set. 1937. 
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AGASALHOS 
par a homens 

COLETES de lã cachemira, com bo
tões, artigo escocês, tonalidades sobrias. 

Cr$ 620,oo 
PULLOVERS de lã cachemira, escoce
ses, com mangas, cores lisas e discre~ 

e.ri. 480,oo 
MEIAS de lã, artigo importado, co
res lisas ou fantasia. Par: er; 65,oo 
~IANTAS-DE-VIAGEM 

ou double-face, 
Cr$ ~o.oo 

lã, simples 
gem escocesa 

de pura 
padrona-

e 85000 
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NOTA INTERNACIONAL 

O maior perigo ~a ~om~a atômica 
Raros fatos historicos têm causado tanta impressão e suscitado 

tantos comentarios como . o aparecimento da bomba atomica. O 
ilumer.o de opiniões, artigos, conferencias, previsões cientificas, etc. 
sobre a descoberta, o funcionamento, o poder, os perigos e o futuro 
da nova arma, que têm sido feitos, é incontavel. Poucos exames 
no entant-O; para não dizermos nenhum, têm sido feitos sobre a 
im1>ortancia da nova arUJ.a para os interesses .da Igreja. Não fal
tam, mesmo entre os catolicos, quem comece por menosprezar essa 
importancia; afinal, a diferença entre a explosão de produtos qui
micos e ade áto1nos não reside meramente na sua maior ou 
menor intensidade? E' verdade que, como instrumento de morte c 
des"truição de grande . poder, a bomba pode influir nos destinos dos 
povos e civilizaçõe::i e como tal interessar a .Igreja, mas o fato desse 
instrumento estar ,nas mãos de uma nação pacifica como os EE. UU. 
não se torna até num instrumento de paz e uma garantia nas mãos 
dos ocidentais contra a ameaca russa? 

Pata o nosso ponto de vista, a bomba atomic~ veiu trazer uma 
grande vantagem imediata para os interesses das civilizações ÓCi
d_entais, e portanto para nós catolicos e veiu, por outro lado, ini
ciar uma nova era de graves problemas e perigos até agora des
co~l:ecidos, para a Igreja. Dos resultados da expériencia de Bi
qum1 depreende-se que a bomba atomica não é uma arma capaz 
de matar toda uma cidade ou destruir toda unia esquadra. Acom- · 
panha~do os eomentarios sobre os efeitos das bombas lançadas so
bre o Japão, nos jornais americanos, um artigo no penultimo nu
mero de •:seleções", procura mostrar que ·os terríveis danos causa
dos em H1roshima e Nagasaki, são em grande parte devidos ao fato 
dess~ cidades serem muito densamente populosas, construidas de 
madeu-n e com poucos predios de concreto armado; o artigo mos-

1 tra tambem que um bombardeio em massa contra uma cidade como 
1 No~ Ycmc, • ~elhante aos desta ultima guen-a, teria causado 
1 mawr destnuç~: mortandade que .uma bomba atomiea. Um fa• 

l
i ~· ae entanto, e mepnl: a bomba atomiea é uma arma de poder 
~ bnpar trae, numa pena, quem a tivesse em seu poder, teria 
1gualmcmu. a eAriea de s;aa vitoria, Esse fato é a grande vanta
gem __.._ da ,..... d11uat..: eam a INmlba em sea poéler, os 

te rttaar -. ,.... .._. 
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r o. dolocosos ~ -.. 
\~ em Trieste na semana 
J)88S8da. confirma nossas asser
~ IIObre a. preciriedade do qu" 
illobre o problema. adriatico se re. 
~ na conferencia dos "quatro 
jgrand•". Trieste passou a aer ama. 
~ do Jdnguem•, - que oi, 

~ tudo fuell1 paza ao,. 
fpallllar • llltaaçio. 
'DlllleraaC111~qae--
'31M:iddll4- de ocupação DOZ'te-arJS6-
~ estio procara,ndo a.tiva.men
te GS eaipaaos pelo aseassinio ·118 
~ liOlCÜ!,d.Os ya.nkees. Sera ver
·aaae? Admitamos que a polic'la ame 
r.ieaDa. a.cabe por · encontrar os 
calpados, e que. estes sejam agentes 
oflciais do governo sovietico: o que 
farão os Estados Unidos? Revela
rão ao mundo a descoberta? Para 
que, se sabem que a URSS prova
velmente não lhes darâ satisfações? 
Para sofrer a humilhação de uma 
resposta. insolente? Ou para reagir, 
e levar o mundo a guerra? 

... 
ln1'elizroente, outra asserçã.o des

ta. folha. se confirmou. No que diz 
respeito á Italia., a proclamação da 
Republica implicou num verdadei
ro desencadeamento de dem·agogia. 
Fervem as greves e agitações so
dais por toda a peninsula. E não 
admira., desde que se arrasou hn
prudentemente um principio moral 
de Ol'dem e de tradição, como a. 
JDoDanluia.. precisamente no mó
mento em que toda. a maquina. es
tatal sofria. o embate 4e violen-

· tas 'forças'~ d~ ·-
Se ô '81!. De Gasperi pensou de

.armar a. demagogia., sacrificando
lhe a. coroa, ha. de andar singular
mate deéfiudido. Pelo menos, 
~ ele a lição que os fatos 
.-e iDeambiram de iDffigfr a ta'D-

(CoDclue na. 2-a pag.) -

·Trá..'lScorreu no dia. 16 PP. o an1- <!o Cs.rm.o, na Liberdade• âs 10 
versa.rio natalicio e onomastico de J horas á rua. Tobias Ban-eto no 
sua. Eminencia o Sr. D. carlos ca.r- . Bairro da. Quarta Farad.a, sua Emi. 

~~.il!.J[~ncelos M9ta,. ca;rdcaJ · 'Jlen~ .Jl..~.idiu a con.Vite da co 
•• A.1&~-.. ~=---~~- 'ª'inlsSã:i5'-·o~ofk'i~"uiã1igtil'ítç'ã'.<5' 

moração á. '·ciata. mau~ou-se no do ambulat.orio anexo á Mà.triz de s 
dia 9 do corrente ~ sa!ao de a.tos Po,ulo. A' tarde no Pala.cio Pio XII 
da Guria. Metropolitana. um iretra. . . . 
to a cleo de SUa Eminencia., que o Ca,rdea.I,-Arceb1spo recebeu cum. 
nessa ocasião foi alvo de expressiva. primetntos de diversas entidades 
homenagem. cat.Q]jcas dos fieis· e da. Confedera.. 

No ãia :W âs 18 ho~, o Qa.rdeal ção ãe Radio ~o Est. _de s. paulo . 
Arccbisp0 celebrou , a santa misSa Nesse dia nao houva expediente 
na. Igreja. matriz de )qassa; Senhora na eurta. :Metropolitana. ... 

As m1sso·es .na Africa 
'l'ra.lulcrevemos do · "Lar catoli

co", • IIElC1dDte carta, em que o 
:ma.o. Revmo. Mons. N'oeer, s. 
:V. D., da JaOtloãas das dUlcal4adee 
ec11D que tem ·caoe lutar .. ..._ 
~eJtva. ApoatoHca• 

eoutribuiçã.o financeira. que -

proporcionoú, tanto mala, aprecia.• 

Vei :llgOi"a que OII tempos. são . JliO-

~ - bamDdo CODVeD• 
to paz:a, as Irmãs· com a esperaaç& 

Os horrores de Ravensbrück e Mauthausen 
( CoDtinua.c;;ão) 

11.m outro Woeo. o ~i. ~ rtr:--
41enaék, para aa lllulheres em esta~ 
!IM> ~~ @ para a.s mães com 
~çu pequeuaa, Era wn espe-
1:acQio pmagwite o desaea pequemG 
;ii>QII de ~ mJ&eravel e nqw
ao.>. Dil daeml:lio de 1944, ao 
~ mo Neeblam mm I&eli:üawn 
P,Plemento ãe :&Umentação; co-, 
':iiaiam, eoaDO 114G, A!Omente couves. 
~o ú enaaças, elas t1Dham cU
;;NMG a am poaeo de leite ea4a dl&. 
~ QQ8 mllito poUCOQ desses 
~ ·Pil4eram viwr ma. de aom 
!ii1'i ~ IDOIKilS• Om dia todo ._., 
ii@ M wacuaão. Não sei que fim 
~ essas mulheres. EDtre e.s
i-. ~ mães, boave J)l'OTIMII to
~ c1e aolldarieciade, devota. 
~ e aJ>Degaçi.ol 'IUli.a dela.s a.pe
• ele eaa. fraqueza. alem do seu 
~eutava o ft1ho de uma de suas 
íalmPIIDheiras que morreu no nas• 
ieimento da criança. Ela perdeu lo- , 
có o filho e voltou para a Belgiea. 
ettq. - tal eatado de tra.qu~ que 
i.-o poade resistir ãs transfusões de 
twacae tentadas para sa1va-1a. 

11m Ravensbrack, como em to
lOB oe campos, o fol'DO crema.tono 
II/IIDdona"'-' noite e dia, e, a tal 
PGDto oe caãaveres Se acumulavam 
.-e oatro foi construido em ja.
illeilo de lff6, Quantos cada.veres 
:vlmCl8 · eepera.ndo no necroteno e 
-. ~ ele aer qaefmadol · Qaaatae 
V-.. 1'imoa ta.inbem a obeedaate 
e !lintstrQ. ..... de '1111. ftl'IHlhO 
,.,.,.,., 1,~11, oue fl'l•lfltfLtB i ~ 

, 1 '. ~ ~· ,, ( • 1 / 

mergulha.do na. obscuridade duran
te a cilamaàa da maDhã. 

Em Janeiro de 1945, as pe&soas 
velhas ou doentes, iDeapa.ze. d0 
trabalhar, foram removidaa para 
barraca.s situada.a a poucos quflo
met.ro!J do campo. Esse lugar, 
eha.Jna.do .. Campo da juventude'', 
porque tinha senid.o aié emtão dia 
ju'9elltudes nazistas, devia. ser, de 

aeo.rão com :aa promessas hipo,, 
cr1taa doas. s.,· UD1 lugar de :re
pouso, de bem estar, e sezn easaa 
mter:minaveia chamadas· que eaa
ta.'1am a 'rida a tantas mulheres. 
Apesar de tudo muitas dessas bife
~ a.creditaram nessa.~ menti
:ràs ••• e nenhuma. voltou! Qual foi 
exatamente o fim que tiveram? até 
agora, tem()S poucos dados para, 
saber, Algumas tendo volta.cio ao 
campo para. trabalhar depois ãe 
algumas semanas, nos fizeram unia 
descrição horrorosa da. sorte reser
va.da ãs infelizes que lâ .tinham sido 
atiradas; o aspecto delas confirma~ . 
va. o que diziam! ·As pobres mulhe
rem tinham sido despojadas de 
seus casacos, e deviam "posar" 
duas v.ezes por dia, durante varias 
horas. A alimentação delas era: 
peior do que a nossa., e não :reee-, 
biam senão · raramente· café quen
te. Nada de medicoa, nada de enfer
meiras, nenhum cuidado pelas 
doeot,es. Qaantaa mulheres morre
'r.li:m T Pode · _. ·qae · ..n»amoe ma , 
dia. o qae é certo é que um sraa
de Dall!MeG • •••ninado -
~ 

, de-que venham quanto antes para. 
esta. estação missionaria.:. 

OIII preços dos materiais sã.o exor-
bit.11utes., .. e·IIOl" oatr& parte é imp'os

-'"1 aãqQlrHos. Nossa obra. adian• 
. ta, apeAr ãe Di.o' ter recebido no~ 

:vos :missionarios desde. quatro anos, 
pelo que jã. começa. a. ser dema.sla.

«lo pesada. pà.ra. D6s. O numero das 

esta.çõe.s fi.Ua.is quasi se duplicou. 

Naa escolas aumentou considera.vel• 

mente o numero das matriculas. 

As.sim compreendeis que s.'.lziD.hos 
iw podemos levar adiant@ a obra. 

em m1n1ma. escala. Assim mesmo 
podemos l1a.r gra.ças a Deua, poi.11 

a maioria. dos no.ssos Padres' vã.o 
llom, amda. · que os quatro ~Olil 

pa.uadoa ~ tropical tenham aba.la.• 
do um pouco sua saude. Necessi• 
tamos ·de um deacanso. 

Nosso grande problema é o ensi
no; ·segundo o novo regulamento 
legal estamos por hora insufli.aien• 
temente equipados. Acrescenta-a& 
a. isso, ·que o ordenado dos mes• 
tres é elevadissimo, e sem ajuda. do 
governo é quasi impossível ~char 
meios de os pagar. Não sabemo& 
ainda.. como sair desta dificuldade. 
:Espera.mos que a Divina Providen
cia. nos tire dela. A população em 
geral nos é tavoravel, porem, não 
esta. em condições de ajudar-nos. O 
povo está longe de ser "primiti
vo"; os do interior se convertem 
com mais facil1dade do que os da 
costa, porque ainda n_ão estão coh -· 
taminados pela "cultura m~rna"' 
e a sede do lucro. 

BBpero dar quanto antes, uma 
· tntormação ~mpleta sobre a lWs
lli.o e lhes envtaret uma copia. 

Lembrai-voa de n6s aa santa 
, :Missa e em vossas preces: esta. es• j 
, mola 6 ainda mais necessa.iia que 

a doa beDB ma.teria.is. Novamente, 
malto agradecido, fleo aempre •eú ................ ~ 

' 
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inquebr~ntavel da 
PALAVRAS DO SUMO PONTIFICE 
XADOR DA ffiLÁNDA. JUNTO. A' 

AO EMBAI
SANTA SE' 

CIDADE DO VATICANO, 18 
(NC) - Ao receber o primeiro 
Embaixador Extraordinario da Ir
landa junto á santa Sé, Dr. JosepI1 
Patrick Wt-\Jshe, Sua Santidade o 
Papa Pio XII elogiou a fé inque. 
bra.ntavel dos irlandeses, e sua ade 
são ao P<>ntificado. , 

Ã gloria resplandecente da. Ir
landa foi sua qualidade de filha de 
vota da Igreja, e seu zêlo missionarlo 
que aõriu <>s caminhos da. verda.
delrã Te a otib.'ol! povos -'- di,sse o 
soberano Pontltlee. 

Ao citar dados da Sociedade de 
Propaganda Fide, que em 1625 dL 
z1am que a fé da Irlanda havia sido 
implantada mil anos antes, o Papa 
comenwu: "Esta é uma homenagem 
eloquente a êste povo, 0 mals fiel 
ao Pontific(' Romano". 

Recordando depois, as palavras 
de Leão XIII ao Arcebispo de 
Dublin sôbre a. fé. de s0us fléis, re:
pctiu: "Prcfiriram com fortalez::i. e 
perseverança cristã, sofrer as maio
res atribnlai:ões a abandonar sua. 
antiga rellgii:,o ou· a,ostatar <lP- ai. 
guma forma sua veneravel adesi:.o 
á Sé Apostolica . ., 

Outras nações podem ser mais 

O martírio dos 
católicos rutenos 

A revista mexicana "Chris· 
tus" informa: 

Quatro membros da Hierar
quia Catolica do rito ruteno 
faleceram na prisão sovietica 

de Kiev: D. André Szepty
ckyi, Arcebispo de Lwow;' D. 
Gregorio Chomyszyn, Bispo de 

... ,:~ta:Jlisla~.;,~."'Jl...,J.o.ii,Q __ l.4!,ty-:. 
sevskyi, Bispo .Au:idUar da. 
mesma Diocese:. D. Gregorio 
Lakota Bispo .A.U%ilia.r· de: Pre· 
zemysl: · · · .. ·· : 

Um tal Dr •. Kostelnik, · preso 
so ao mesmo tempo que . D. 
André Szeptyckyj, ap0$ta.tou 
da fé :catolica., mediante a pro
messa de ser nómeado :Metro
polita (cisma.tico) de Lwow, 
caso conseguisse arrastar os 
catolicos para a. igreja. russa 
cisma.tica. Ao Dr. Kladochni 
foi oferecido um B~ ;naa 

mesmas eondlçGea. 1 

ricas em valores terren0s - acres~ 
centou o Santo Padre - mas ne
nhuma soprepuja a Irlanda d.:,s SaD 
tos, de cuja abundancia de riqueza, 
C'Spiirtuais ~z:iram outros povos: 
seus emigrantes continuam a apos. 
tolica. tradição dos sissionarios de 
São Columbano. 

Finalmente o Papa, 3<, expressa? 
sua alegria ante o futuro brilhante 
da lrla.nda., agradeceu a s~u povo 
por sua generosa cài:idade no au
xilio ás vitimas da guerra. O Em. 
batxador Walshe, acabada a au.. 
diencia orou diante do Santisslmo 
8acramento 11a BasiUrn de SãOà 
Petl.ll'O, e desceu á Sopuk.ura ·do 
Santo Apostolo. 

-----~--~·---

N 
- ,,. , 1 ., 1 

,ovo v 1aano beríl 
'W . 

Na reunião do Clero, reafü.::i

da no dia 8 pp., Sua Eminen
c~a o sr. Cardeal Arcebispo 
eom1micou a nomeação do Rev
mo. Sr. Cgo. Luiz Gonzaga de 
Aimcida para a alta fun~.ão de 
Vigario G,era.l especialmente 
encarregado da A. C. 

O ilustre Sacerdote, que foi 
Professor do Seminario Cen, 
tral, e ha varios anos é Viga
rio de Santa Cecilia, vem diri, 

gindo a A. C. na qualidade ~ 
.Assistente Geral, desde 1945. · 

s:· Excia·~ Renna~ continua., 
rá nas funções de· Paroeo ~ 

.Santa~.'. , 
1 

NOMERO AVULSO 

Memorial. sobre os ·Santos _lugares 

.. , 
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9R~A:IIAKIU VA'l'OLWO C'OM 
A.t'llO\' A(;AO E()l,J;JS1A8'l'lCA 
-d11çlio e Ad•lalatraelie 

Fone: a.S4812 
J.ar~o de S, Beato a,• llG • aa1a t 

vaba 1•oeu11 147-A· 
Slo Pa1110 

Numero avulso ,. , ••• 
W• Rio ........... . 
Numero a.Lra?.ado . . . . 

À.Jlo •• 
ilxterlor .. 

Cri O,tO 
e;,, o,8'1 
crs 1,00 

CrS %5;00 
crs .o,oo 

Rngnmoa ao• no•so• a••lnanu•a 
eomuukurem a mudança •• •e•• 
endcr.,çoa pur11 • Cal.sa, l'uatal 
H7.,l. 

Aauacloa 
Peçam tabela um oom~tuo, 

Ntlo publlcuaao<r c-e&aborafllO .. 
pc,oone eatraJlliu - ._ "ªª• 
àru da, red1itonL 

CONTI

NUAÇAO 

da l." 

L1.., . .__ l:,d1~la:s ing:cnuos, isto P, que 
di..1ute tla den10.g0g-ia, só ha u1n.1 
a.titu<!c que núo ~eja tola is1o é a 
rtal:à1.l. ;:-;1n1 ~ rl?aç;ão, a legitin1:1.. 

defesa ír,JJ'._,d, ll(~eiara<la, o~_te,iu;iv.J., 
e uL~olutarnente tiio Pnergica' Quan
t,1 ·l propl'i~t cl1.:.•1Y1a:;ogia .. E:-:;ta -deye 

s(•r a P•)liLica de 10.ios os gné', em 
qu~l!c.p1t:r elas~e snl'iül, Ll1:•,.::;eja111 

~L!V<.1l" <.l ei,·iliz.:1çã.o. 

. . . 
J:nq U;l uto un1a. granclc e _g]prln· 

E,\ ncic::in catolica como ::i. Italia so
f1·c n~~i1n ela circulatü.o elas Íoxin:1.s 
r,•,nn unista~ cm todo o s~n · 01:ganis .. 
010 os rnu,;ulmanos se e,,truturam 
,a,!~ n,z mais fortemente. ~os ul
jn10H di:1s, tiver::nn a auclacin c.h, 
,-,,nm· par::i o mundo ocidental 

:u1n n idt•ia de unt -t·overno p:ilc::..

lni:lnu nu exilio, a funcionar no C,Li 

0 . E' uma vei·clndeira dec::Liracii.,, 
le guen.;. cllplomatica ao Ocidente. 
& agorn, 1nals recenttm<.:.inte, t_iv~ 

. rtnn o bom senso ,Je combater com 
eHergia o co1nunisn10, l'esolvenüo 
expulisa-Jo do seio das nações mus
sulmanas. 

Em o u t r o s termos enquan
to nós catolicos nos ' debilita· 
mos com concessões, no,;sos adver
)'Jarios se. orgu.nizan1 . 

• • • 
E não se pense que exag·e1·amos 

Mo ·1mportancla_ ela questão mussul· 
mana. o sr. A uee, que está fa.
&endo no Oriente a política crimi-
11osa que o sr. Chambel'lain, fez 
.11a Europa criou com a retirada 
dos l>l'itanicos da India, prob!E>mas 
.111i~sionarios gravissimos. Assim é 
que Portugal começa a se agitar, 
com receio de que, saindo os ingle
ses, o movimento pan·hindu se vol
te contra as posse~sões lusas da 
India. Nessas •possessões, Portuga.l 
f-ez florir cristandades• vigoro= e 
pujantes. lia. uma. explendid:;i vl
õ& religlo~ na. India. portuguesa, e 
uma verda4eira. aastmilaçáo da, cul · 
tara lwsa pelo elem.ent.o local. :Mas 
tado istO ca1ni. inevltavehnente, 
ileede que a.eaim o entenda Oha.nàl 
"ôellde qw.e o q_u.eiram. oa chefes 
-Lip.uabe. 
~. problema.a wsslon:u-los jâ 

estão começan4Q a. se evldenclar. 
!G,o ~ m11ito, que a.pareçam 
1ambem as ~~es interDaclo11a.is, 
o atnto eaae o aeo-arablsino, de 
aaetra.lhadQN. .a P11Jlho cootn. o 
Oc!dente c!ht0t6o, aaarq_ul!ado, e.x
tellQado. 

Nesso ~. o mando maldirã. 
:.Mtee <'om.o hoje aaldlz Chambel'· 
IIIID. Mas serf. tMiile. ,. 

r1i1:R i: PKOPAGAB O 
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I 
E' DEVER DE '1'0D08 
OS CATOLICOS 

·lledlcacâo aas:.illu -., tnta• 

I IMD&o ...... \.~--------------

LEGIONARlO 

A deflação 
l't-nso que não ha, em todo o Antigo Testa

mento, principio mais intimamente hgado ás 
conce1>çôes do "Legionario" sobre a civilização 
em geral, e particularmente sobre a civilização 
cristã, do que o do psalmista: "enquanto o Se
nhor não edificar a cidade em vão 'trabalha· 
rão os f!Ue a edificam". Escreveu Pio XI que a 
unica civilização verdadeiramente digna deste 
nome é a civilização cristã. Parn nó.,, que nas
cemos na glo1·ia e santidade dos ultimos fulgo- · 
res dessa c_ivilização, tal verdade é fundamen· 
tal. A' medida que a trageclia deste ime11so 
crepusculo espiritual se vai desenrolando a nos· 
sos olhos desolados, lentamente se vai esboroan
do a civilização. Não para dai· lugar a uma ou
tra ordem de coisas, menos boa quiçá, mas en. 
fim u uma ordem qualquer. A sociedade de 
aço e cimento que se vai formando por toda a 
parte 11ão é uma ordem nova. E' a metodiza~ 
ção e sistematização da !!!uma ,lesordem. A or• 
denf é a disposição das coisus segundo sua nn . 
tureza e seu fim. 1'oéias as coisas st~ vão dis
pondo gradualmente contra sua natureza · e seu 
1im. Haverá quiça neste mctalico infe1·no uma 
organização rígida e feroz, como rígida e feroz 
e a ferrea hierarquia que existe entTe os anjos 
da perdição. Durará esta era de aço até que 
as forças intiJUas .de desagregação se tornem 
t.<\o veementes, que nem sequer tolerem· mais a 
organização dó mal.. S~rá então o estouro fi
nal. Outro desfecho não haverá para nós, se 
continuarmos nesta marcha. Porque, para nós 
batizados, os meios termos não são possíveis. 
Ou voltamos á civilização cristã, ou acabaremos 
por não ter civilização àlguma.. Entre a pleni
tude solar da civilização cristã, e o vacuo abso
luto, a destruição total, ha etapas passageiras: 
não ha., porém, terrenos onde se possa construir 
qualquer coisa de durnvel. 

Claro está, que não somos fatalistas. Se, 
para o suicida, da ponte ao rio ha ainda a pos
~ibilidade de uma contrição, certamente iam
bem existe para a humanidade, no resto de ca
n, ·· uhv que vai de seu estado atual para sua ani• 
quila-,.ão possibUidude de ari:epeudimento, de 
Nneuda e de ressurreição. A Providencia nos 
espreita em todas as curvas desta · ultima e 
mais profunda espiral. Trata•se, para nós, de 
ouvir com diligencia a sua voz salvadora. 

Esta voz se· faz ouvir, para nós, na multipli
ce e terrivel lição dos fatos. Tudo, hoje em dia, 
nos fala de desagregação. O castigo divino es
tá fumegando em torno de nós. Estamos no 
instante providencial em que, aproveitando es
te pouc.o de folego que a paz nos dá, podemos 
instruir.nos com o passado, e considerar a ad• 
vertencia deste futuro de que nos aproximàmos 
com terror • 

"Se hoje ouvirdes sua voz,• não endureçais 
vossos coraçõ,es". E' este o conselho da Escri• 
tura; Abramos, pois, · de par em par os nossos 
corações, á dura lição dos fatos. Examinàr com 
frieza, com realismo, com objetividade inexora
vel o mundo atual, sondar uma a uma 'as suas 
chagas, abismit.r o espírito na contemplação de 
seus desastres e suas dores, é um dever. Por
que Deus nos fala pela voz de todas estas pro
vações. Ser totalmente otimista diante delas, é 
fechar os ouvidos á voz de Deus. 

* * * Penso que a crise eoonomica por que passa o 
Brasil é muito instrutiva a este respeito. Fa
la-se muito conti'a a inflação, e certamente com 
razão. Mas, dita a coisa com toda a franqueza, 
nosso maior mal não é a inflação monetaria. E' 
a deflação elos caracteres. Se houvesse mais ho
nestidade, a situação financeira seria muito 
melhor. E' o q\le todos percebem, e poucos têm 
animo de dizer. 

Não se pode sustentar, nem de longe, que a 
alta alarmante dos. preços se deve exclusivamen
ti, à grande quantidade de dinheiro circulante. 
Tfldos nós sabemos comJ se chegou· a este ex
tremo de carestia. Faltindo coin a guerra al
guns generos que importavâlhos da Europa, su
biram eles natornlrnentf' de preço. Os importa
dores que possulam ainda alguns "stocks" anti
gos, aproveitaram a ocasião, e cobraram muito 
mais elo que a j,ropria · raridade da mercadoria 
jm-tificava. O artigo era necessario: o infeliz 
consumidor não teve remédio, e acabou pa
gando. 

Este primeiro sanpe vertido na arena da ho-* PLíNIO CORR~A 

nestidade excitou em todos os campos da vida. 
cconomica novos touros. Começaram a "faltar" 
s<:1n qualqu{;r razão plausível; . certas mercado-
1·ias. Por meio de uma organização perfeita, 
t•r.lm elas compradas do fornecedor, armazena
.das, e 1>or vezes, segundo parece, até destruídas 
an1,•s de chegarem ao publico. Pouco depois, 
o:.; 1>rl'<,os subiam vertiginosamente. E a merca
doria invadia o mercado, mantendo·se entretan
to nos seus novos preços, já injustificados uma 
vez que a carencia do artig·o cessara. 

Evidentemente, esta manobra deu lucros. 
Ou11os tentaram imita-la, mas de modo diver• 
so. Subiam os preços gradualmente, alegando 
que a materia prima de que se abasteciam ia 
encarecf'nllo. O que pode saber o pobre consu
midor, da· alta de não sei que misterioso·s pro
dutos importados de misteriosas regiões deste 
11laneta? Aos que reclamavam, a excusa era 
esta: que, quer, meu caro? A Sueciu. já não en~ 
via material. Sou obrigado a comprar em 'l'o-
ronto e em Sevilha. Os produtores de lá estão 

cot>rando cada vez mais. Aqui subo tambem. 
Ouvindo falar em coisas tão alucinantes quanto 
Toronto, Sevilha, Suecia, o consumidor se ca· 
lava, mudo, perplexo ..• e pagava. 

Tudo isto provocou um encarecimento geral. 
O p1etexto era sempre o mesmo: se a vida su
biu, não subirei meu produto? Claro que sim. 
Subindo os produtos de todos, subia u vida. A 
inflação seguia gostosamente o ritmo desta 
marcha. E chegamos onde chegamos. 

* * * Afinal, o Brasil está hoje dividido em duas 
categorias. 

Ha os nababos, os felizardos que entraram na. 
caudal dos nego_cios e das negociatas: compram, 
vendem, revendem, ganham düerenças astrono
micas levantando ·os preços tanto quanto lhes 
i1grada. Enchem·se e depois gastam. Os bo
teis, as estações balnearias, os cinema's, os tea• 
tros, estão cheios destes ilustres desconhecidos, 
ostentando joias vistosas, casacas mal ajambra
das, penteados· estravagantes, usando nomes dos 
mais val'iados confins do globo, e pavoneando 
por toda a. parte sua pequena educação e seus 
grandes lucros. Um cheiro de deshonestidade e 
de deseducação impregnou tudo. E' a. atmos
fera social e· psicologica dos "lucros extraordi
narios", uma atmosfera. hibrida, de cortiço e 
guichet. . 

Do outro lado, estão os parias, os que ~o 
conseguiram meter a mão nos negocios, e vivem 
de ordenado, ou rendas. Nada sobe para eles, a 
não ser as despesas. Seus ganhos são fixos, e 
enquanto os patrões encaixam cifras a.strono
micas, vegetam eles numa parcilnonia vizinha 
da miseria. Quanto aos funcionados publicos, 
empregados do mais avaro e displicente empre
gador que é o Estado, nem é bom falar. E' esta, 
a. parte tosquiada da nação. E' o rebanho es
poliado. 

* * * Mas, dirá o leitor, não haver~ remedio para 
isto. Por exemplo, se se fizesse uma comissão 
fiscalizadora, não teria isto algum arranjo? 

Digamos que se faça uma . • . coordenação. 
Não ha meio de evitar o termo. O que sucede
rá? Parà. que perguntar o que sucedel'.á? ·Não 
basta lembrar o que sucedeu? A coordenação 
comerá á mesa dos magnatas, e tudo terá sido 
dito. ., . . ,. 

O "Lrgiónario" jamais teve qualquer espeeie 
'de demagogia, ou de democratice chula. Se es
tamos falando contra esta situação, não é por 
rspirito baixamente igualitario. E' que nada 
ha de mais demagogico, do · que o sistema eco• 
nomico para o qual caminhamos. O Br~sil es
tá ficando o paraiso da "cafafinagem". E o in• 
ferno de tudo quanto representa trabalho, tra• · 
dição, honestidade. 

Por que isto? Porque a deflação dos carac
teres é mais terrível do que a inflação mone
taria. 

E o mal só é um: a moralizacão do Brasil 
(que, diga-se de passagem, não está. pior do que 
o iesto <lo mundo). 

Chavão, dir-se-á. Não para nós catolicos 
que sabemos que de nossos esforços, nossas ora
ções, nossa mortificação, poderá vir a restau
ração moral de nosso pais. 

Não é urna lamentação esteril, est"- que aqui 
fica. E' um incitamento â reação. 

DE OLIVEIRA * ·xxr:ax:rxn:xxo xxomxmrmunxnxx xxxxxxxxxx xxn:,:x:x:xrxnxxxx:n:xxxxxxx xu> 
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COMENTANDO ... 
ESi!A' CERTO • 

O LEGIONAIUO n.ã.o pode Cleis11 
:x.ar de louvar um ·decreto-lei, re-i 
centemente promulga.do .. peJo.. Pre
sidente da. Republica. ,pelo qual o~ 
direitos de sucessão hereditari!l. f01 
r:i.zn estendidos a.os cola.terais até Q/. 

qwu-to grau. Para que bem · co:1n1 
preendamos o · alcance desta pro-a 
videncia, é nece.ssa.rio um retros,., 
pecto. 

O artigo I. GU do Codigo Civil 
estabelecia que. os cola.tel'a.is a.til! 
sexto grau tinham o direito de her~ 
dar Col.l.terais do sexto gra.u, se-, 
gundo o modo de contar de noS20. 
Codigo, equivale a.o q1.1e, vulga;N 
mente, se chama:w. "primes em se .. 
gundo grau". Isto queria dizer 
que, falecendo uma pe$lilüa., Slilm 
testamento, e Dão haven@ outro,;; 
pa.renteo; mai2 pro:umoa QS iseu~ 
pri.:mos em segwulo grau e.D.I.J.·a.riatl\ 
:ua posse de seus beDS. Se, po1·em. 
llem .primos irmã.os ue encontras
sem, estes bens Ileriam. a.djudlca.~ 
d.os á ta.zenda. publica, pois jíi. nii,Qj 
.1Aa.is ~ve.rla. (Ure1tQ '1e herança •. 

AsSim se praticou correntemen .. 
te entre nós, até que vew. a. fale .. 
cer um . g1·ande ca.pit:ü.ista. estra.tl., 
geiro,' selXI. d~ de.sc~entes -11,em 
~eJldentes, mas ~ p~teil 
colaterais 1·emdentes na. Euroijl!,,. .Pe. 
la disposiçu.o legal a.cima. mencio
na.da, toda. a. copiosa. fortuna. des .. 
te capitalista deve.ria. il' para. o Ve--, 
lho :Mundo. O Governo, eJ1tão, baj,• 
::i:ou um decreto-lei, com efelto z·e
troati vo, restringindo a.os irmãos a. 
capacidade de herdar. Ora, o ca, .. 

pila.lista. em questij.o nã.o tinha. ir-i 
mií.os, ma.s sobrinhos. Desui. for~ 
ma, nã.o mais havendo herdelrOtt 
legais, a sua fortuna. ioi recolhid~ 
aos cofres do Estado. 

Posteriormente durante a. pre• 
sidentja. Linhares, preya.Iecenão 
uma. orientação mais juridica, aque
le decreto foi reformado, para. es.., 
tender aos colaterais do terceiro 
grau, i2to ê, aos que estão entre sl 
como Uo · e sobrinho, o direito de 
h~ça.. Finalmente agora. o P~ 
sidente Dutra deu mais um passo. 
acrescentando mais um grau A au• 
cessá.o heredita.ria. 

Salta aos olhos o acerto desta 
medida, pois vem eatimular oa l&
cos familiares, com' as consequen• 
tes repercussões beneficas sobre to
da a sociedade. Uma. das manlfesta
_ções concretas da. vida. familiar, em 
que se pateJltia a união que enla~~ 
os membros de uma familia, ê a co
municação reciproca. dos bens. DG 
nada adiantam as ma.is belaa es• 
peculações sobre a esta.bilida.de da. 
familla., se não existem, de fa.tt1, a.e 
condições ·concretas em q'ue a fami
lia toma realida.da. A familia ~ 
muito ma.ill do que um teorema, 
é um agregado vivo de pai,. mãe, 
filhos, tios sobrinhos primos, etc.; 
e é nestas relações quotidianas de 
parentesco que a. familia tem exiis
tencia real. Ora, tudo isto esUi. 
condicionado por uma. serie de eh ... 
cunstanclas ma.teria.is, entre as 
quals Se contam os bens· de for
tuna; sem a 'presenóa destas ctr
cunstancta.s · foue allAs ili.o· são as 
unlcas) as melhores dislJoslçGea le
ga.is sobre· a. familia aeabarAo por 
se tornar letra morta. Da1 a fmpor. 
tancla do nóvo decreto-lei. 

DR •. DURV AL DO IJ. 
VRAMENTO PRADO· 

Clf.nlca de molêstlas doa olbce 
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P d ·, 1 d novo. Um dia, Pio· XI, amargurado, exclamou numa, au_ regan O e marte an o diencia :i,os Bispos alemães: - Eatou velho e ;tá vi cnlr 
o primeiro Rei"11 .• , "Vi caJr o •er;undo... o tereelro ••. 
E o velho Papa sacudiu a cal>eça... Cairú tambem: E ( COXCLUSÃO) 

aqui ora· acohi pelo mundo, E empre a YÜ. csperan,;;::t 
de um abalo no frono pontlfklo! 

Já. não vam-0s lona-e. Quero apenas lembrar os i:a. 
tos de ontem. Qua·ndo os se·nhores do totalitarismo na. 
zista zomoavam do Papa e. ameaçavam a terra, _que voz 
se 1e·vantou contra eles al-ein da voz corájosa ·de.Pio Xl?. 

Bttl•r·.e.l'llu,...ollai.pareclam anunciar tambem a no. 
"'ª e·ra .Para a ci-vlli~açào. em que. já nã.o ha.ve-tia. .Juga,r. 
~ra. a llrr:eJII 'e J'el'Ul! Cristo, po'rq ire · a for<.:â · ·do sangue" 
• u ..,._ •enc•rlam o_ 11,n,iyers".'.•. ~.a· Alemanha se fala- · 
- ~ ~ • ..S\ealo .. u qual ,o ~•11.re.r serl11 o novo ·--· ...... ····~-~--·-

caiu de modo tão trag!co. 
Onde as profecias do filosofo Rosemberg anui:lclan_ 

do n era da Grande Alemanha em substituição à era 
de Cristo? · 

. . Por ar se vê: o forte dos ·inimigos da. Igreja nlto é 
n. ·profecia. 

.profetizem tneus a.níigos incredulos o que quiserem, 
. si.m, m';ls nil.o sejam ridiculos e nem se exponham a fa
. · zar ó papelão dos gorados profetas deste vinte seculos 
'ae· Cristianismo. E' multo arrisca.do anunciar a morte 
da IgreJa,., . 
~. \91!1 ».«-M,1 ..... _. .... "-~- --

VAT.IOANO - Três Sacerdotes 
cat.olicos que haviam. sido eruc1fi
cado pe]oo rJ&SOs na. invasão da. 
Lítuanla. puderam ser agora ident1. 
ficados. T.rata,..se dos Padres .JW
tín Da,brila, Vacouvlas Belsys e pa_ 
t~:ika. A unica. aeusação levantada. 
contra. eles foi a. de sua. Religião • 

Morre~ Portanto. para confes-
. ·_ sar a fé Prosseguem os trabalhos 

do investigação s<>bre os d<me Pa
dres assassinados pelos russos na. 
m~ ocasiãó e mais wt.ros ~ 
(!lie foram Ie9a4GII J81a o ~ --~-·· 



O 64rDLICISMO Nn. ff OL4ND4 
P~ Arlindo Vieira, S. J. 

ÂS '121tima.s eleições rea.llira.da.s na. 
!?,ola.nda. sã.o um eloquente atestado 
da. vita114a4,e elo catolicismo naque. 
~ país; Os resulta.dos :fina.is dão ao 
:Pa.rtidl> Catollco 1.466.510 votos 
-:(30,81'% dos vctos); ao Partido 
II'rab.alhista. L347 .664 (28,31% ). o 
Partido Anti·Revolucionario obteve 
61,1 .177 votos e o comunista •••• 
<i.f,2.935. 

Ante esse resultado a rainha 
Guilhermina teve que c~nfiar a um 
eatolico, dr. L. H. N. Beal a or
ganização do novo Ministeri~. No 
Partido· Trabalhista ·(que assim se 
chama o antigo Partido Socialista> 
ha muitos elementos conservaà.ore; 
e mui chegados á. Igreja. ·Não ad
mira. que alguns catolicos influen-

. tes tenham pleiteado a uni[o dos 
dois partidos para maior e mais 
eficaz combate ao comunismo. N':lo l 
coiu;entiram nessa fusão os bispo:i 1· 

holandeses, e con1 muita raz[o, p.:iis 

o soc.ialismo tambe1n é condenado 1 
Pela Igreja. 

• • • 
O Partido Anti-Revoluciona.rio <, 

!onstituido pelos pi-otestantes con .. 
1ervadores, decididamente ant!
tomunistas. 

O elevado numero de eleitores 
eatolicos é índice seguro de qJJe na 
Holanda é coisa· que ninguem ad
mite, essa aliança entre comunismo 
e catolicismo. Catolico-comunista é 

um contra.senso, um absurdo. En
tre nós, onde é fato sumamente 
t:ontristador a mais desoladora ig· 
nora.nela religiosa, ha catolicos que 
pretendem conciliar sua té com o 
credo vermelho ateu e materia-
lii.ta. · ' 

A org;i..niza,;;ão dos catolicos na 
Í:lo!_a»dà pode servir de modelo 
para .. muitos·. palses. 

Nas regiões industriais procuram 
os catolicos pôr por ·obra IUl enci
cli_cas de Leão XIII e Pio XI. Os 
operarioi; catolicos, vendo todos os 

· ~eus cUreitos respeitados, niio se 
deixam embair pelas promessru1 
mentirosas dos comunistas o socia· 
U$"éas. 

Demais, tiveram eles uma apu
Tada formà<;ão religiosa em cs.:-olas 
C&.tolicas e têm um santo orgulho 
de sua fé. O catolicismo vai ga
nhando terre_no de dia para dia na 
culta Holanda. Dentro de alguns d.:
cênios ·ser[o os cato!icos a maio
ria. Esse desenvolylmento do cato
licismo vem da propria vitalidade 
da Igreja, de sua elevada moral, da. 
proteç[o que ela dispensa á. fami
lia. Senão vejamos .. Em 1937 na.a· 
ças. e destlU!, foram batizadas na 
ceram na Holanda :!.70.220 crian
lgreja Calolica, 77 .H3, isto ê 
45%. Entretanto, a porccnt»gcm 
ilos catolicos era naquele ano de 
J7,32_%. 

• • • 
Outro fato ainda mais slgn1ílca

tivo. Em 1935 as. estatist!cas aprc
sentar·i:nr o éoüicfontc de nasd-
1_»cnt9s s_c,,;u11-dq ás. <;li versas ÇO!l

fissões· rc!Ígiosas: I.;ntrc mil senho
ras catollcas .. havüt. uma media de 
209 nascimentos; entre as protcti· 
tantes, 133'; entre as' israelitas, 85; 
entre mil senhoras · que não pro
fessavam nenhuma religião, apenas 
69 nascimentos. 

Aa seitas protcstantc3 n;'i.o só 
toleram as praticas anti-concepcio
nais, ma:; muitas delas as i1~ce11ti
van1. 

O divorcio, defendido pelos pro
testantes, ê outro grande inimigo 
da tamilia numerosa. . . . 

Na Holanda, como em toda a 

p;).rte, o protestantls1110 vai-se esfa
celando, vai-se desmoralizando ~ 

caminha para a completa dissolu
ção. Pode-se dizer com toda a ver• 
dade que hoje é o catolicismo tt. 

1 

confissão religiosa de ma.ior presU· 
gio na Holanda. 

Os protelltantes estão divididos 
e 110 norto do país 6 muito consi
dct·avel o numero de calvinistas que 
vivem completamente alheios a to
da e qualquer pratica :·eligiosa. 
Kem sequer batizam os filhos. 

Nenhuma confissão religiosa: con
ta com 3'8 % da população como 
sucede com a Igreja. Onde quer 
que haja plena liberdade ·e garan
tia dos direitos da familia na obra 
ed ucatlva, ,aí progride a Igreja. 
Neste particular, a. velha. Hola,nda 
pode dar lições á jovem Republica 
Norte-americana. Nas escolas do 
governo o ensino religioso é facul
tativo. As escolas livres são aber
tas por iniciativa de uma associa- .. 
ção particula1· que _goze. ele pcrsô
nalidacle jurídica (união de p1is de 
familia, paroquia, diocese, E:tc.). 
mas mantida,s pelo Estado. O go
Yerno dá-lhes edificio. luz, agua,· 
aquecimento, material escolar, nas 
mesmas condições que ás escolas 
publiC!l,S· Os seus professores são 
pagos com o mesmo vencimento e 
gozam dos mesmos direitos de apo
sentadoria. Os alunos pagam as 
mesmas taxas escolares que nos 
estabelecimentos publicos. A in's· 
pcção governamental versa sobre 
certas clausulas que concernon1 os 
programas e a competência peda
gógica do corpo docente. 'l'êm a's 
escolas livres liberdade de escoiher 
os professores de adotar os livros 
de texto e os ~et'odos que lhe:; pa
rAcerem melhores, de acrescentar o 
ensino da religião e de outras dis
ciplinas. Se uma escola publica ou 
livre, durante três anos seguído11 
nii.o conservar, uma. frequência de 
alunos superior a um minimo kgai, 
é fechada. Isso promove a concor
rencia. Nestes ultimas anos, cente· 
nas de escolas municipais cerráram 
suas portas, sendo substituídas por 
outras tantas escolas catol!cas. 

Tsso sim, que é a verdadeira de
mocracia! 

• • • 
Estamos ainda muito longe desse 

ideal. Xos proprios Estados Unido:-;, 
não obstante sua tão clecanlada li· 
berdaclc s5.o os pais .catolicos vitt
mas de 

0

f!agrante injustiça. Pagam 
elevados impostos para a educação 
da. mocidaclc e são !orçados a des
pendei· sonws av111tadas para man• 
ter as escolas catolicas que não re
cebem nc-nhum auxilio do l~sta,do. 

Oxalá o exemplo da Holanda de· 
mocni,tica. fosse imitado em toda a 
paÚe! 

Quanto mais se fala cm rJ<'m0· 
cra.ci:1,, menos respeitados são os 
direitos dos individuas e das ío
milia.s. 

EMPóRIO, PADARIA E 
CONFEITARIA PAR ANÃ 
· Gêneros 11limentícios, pães e 
IJíticoutos de todas as quuliclatles 
Apronta-se encomendas ()dl'ª 

casamentos, batizados, "soiret.-s" 
etc. 

AV. BRIGAUEmo LUIZ AN-' 
TONIO, 1197 - FONE: 3· 11i60 

Em São Paulo o Sr. 
Bispo de Kansas-City 

Procedente do Rio, chegou a 
esta Capital, no dia 15 p. p., o 
Exmo. Revmo. Mons. Edwin 
O'Hara,. Bispo de Kansas-City. 
Acompanham S. Excia. Revma. 
o sr. Charles Brcitung·, cavalei
ro da Ordem de Malta e da do 
Santo Sepulcro, e sua senhora. 

SNR. ASSINANTE 
Ao fazer reclamações, reformas ou mu• 

dança de endereço, queira enviar.nos o ende. 

reço completo conforme acha-se impresso na 

margem do seu jornal, inclusive o A. seguido 

rlé um n1,unero, · afim de tomarmos providen• 

, "rg-entes. • 

• 

~~~:,,·#~ .... 

JOIAS últimas novidades em JOALHARIAS .MODERNAS 
de óuro, rubis e brilhantes 

. ... •' GRANDE ·. ESCOLHA EM. OBJETOS · PARA PRESENTES 
J! Grande variedade em RELO<;IOS dás . , melhor~s ' marcas 

i CASA BENTO LOEB 
. 

su1ças 
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Pregando 
e martelando 

PROPETAS 

Os m:migo~ · da Igreja 
nunca fora:,n bons profetas. 
E sempre tiveram a mania 
pro'fetica! Com que facilida
de anunciam a agonia e o fim 
do Cristianismo! ·Nas san-
grentas perseguições dos dias 

Que bons 1 

profetas I / 

sa da Razão numa mulher pe-. 
cadora. Gritaram bem alto que 
em nome da LiberdaC:e já não 
havia lugar para a velha Igreja 
de Roma. Altar()-s derrubados. 
~acerdotes trucidados e exilados 
Era crime confessar o nome de 
Jesus Cristo. Anunciaram tam
bem a hóra fitlal . da Igre,ja e 

primitivos da Ig-reja, Dioclccíano julgou um dia 
ter banido da face da terra t nome cristão. 
Mandou ergt,er to(o orgulh)so duas colun~ e. 
gravou este lema triunfante. Nomine cristiano
mm, dcleta - Já foi apagado <io Imperio, o no
me cristão". Não tardou a nora em que no céu· 
se viu a cruz glorio:,:a e triunfnntE> da visão de 
Constantinc: ln hoc signo vincts. ~ saido das 
catacumba;, nunca mais o Cristianismo a elas 
voltou. 

Foi Diocleciano o primeiro_ profeta que a 
Igreja desmentiu. 

Depois o~ herejcs. Euti11u~!'. Nestorio, Ario, 
c:ividiram a cristandade e cada um deles anun• 
ciava a queàa C:a Igreja oterna de Rom.a. Pe-:-._, 
receram, e a Igreja aí está, v:::nccdora e eterna. 

LUTERO 

O 11m11r>m que abalou i·,odc: Europa um dia, 
quebrando ~ unidade relii;üusd dv mundo e lan-~ 
çando a cor.fusão social, apos haver atirado o 
protesto 1ue e tornou celebre, cheio de orgulho, 
e naquele rrimor" de Iinguagt'ln que o caracte-· 
nzava 1,n f~lar da Igreja e do Fapa, exclamou:. 
O' Papa, ::mt minha vida fui tua peste. Em mi
nha mor~P !'erei tua morte! i\c• verem as mas-· 
sas na apostasia, conventos dé,astaC:os, trot1os 
::italados, t·:rham todos a impressãó de que a 
vfcll1a lg ! f J.; de Roma estava e.oro os seus dias. 
contados. Pois já se passaram quatro seculos1 
Em 1946 o. Papa aí está vivo e imortal ·em Pio 
XII. E ,t nbra de Lutero? 8s1&r.cladà ein mais 
e.e trezentas seitas e mil e tantas .divisões e 
subdivisões ... 

E q·ie ta• a proferia de Lutero? 

os ENCICl OPEDIST.AS 

Houve um tempo cm qu3 a ciencit'!, orgulho
sa ,iulg011 ~ubstituir o Cristiai1ismo e realizou 
uma 'Jbra çle demolição como poucas, na His
toria do i:JP.r.rnmento. Voltairt" pontificav~ em 
toC:a Europfl nos meios culturai~. Zombava .da · 
fé, ria ·'le a:c gargalhaC:as do Cristianismo, da 
Biblia, e chamava a Igreja sm1ple:-:mente pelo 
nome de a Infame. "L'lnfame' Rousseau, Di
derot, ü'Alcmbe1.'t, anunciavam o fim da era, 
cristã. . Um cer.to dia em París J?elas aguas do 
Sena ia roC:ardo um. crucifix;). - O', exclamou 
um dora; En-:-íclopedistas, iá "e vai o Cr~to a ro
lar pelas aguas abaixo. Com Ele h-á tambem a 
velha Igrcia de Roma ... 

Voltai.,.P mnrreu no desespero da impeniten
cia final. o~ Enciclopedista;; são hoje pó. Quem 
hoje leva a serio a ciencia da velha Enciclopcdia? · 

E a IgH:j::, <;cmpre viva. E Cristo e sua, 
1greja .:t· foram? 

Mais urr. fracr,sso dos Profetas ... 

JJ RIWOLUÇiiO 

A obr.: · demolidora dos Enciclnpedístas vek 
a protjuzrr 11m dia trutos marõità~. , -4 Revoiu~ 
ç-+t e:ir. 1,r.m€ da Liberdade, Ig1,1~ldade e f!'~ter~ 
niáade ameaçou .abalar todo ó inundo e· oolocol! 
no Droprio altar de Notr~ Da.:ne de_ Paris a Deu-

.. 

do Papa. E a Igreja saiu triunfante mais wna 
vez. Venceu a Revolução. Tentaram substituir 
a era de . Cristo pel~ era do calendario revolu
cionario. E! no entanto estamos no ano .. de N. S, 
Jesus Cristo de mil novecentos e quarenta e 
seis... Os prof.;)tas da Revolução fracassaram. 

0. RACIONALISMO 

. Em nome da razão e do .pensamento no'\11 
mais uma. terttativa contra Cristo e a Igreja. C 
seculo XX se orgulhàva de ser o seculo das lu· 
zes, o secufo do triunfo da razão. Viu Comte, que 
em riome da Ordem e do Progresso e da nova 
ciencia e C::a Religião da Humanidade ia abalar 
o Cristian~mo até nos alicerces. Quem não sen
te o orgulho do homem profeta em toda a ~ua 
obra de um messianismo ridículo? A era do .~a
lendario contista nem hoje se conhece fora da.s 
igrejas positivistas.· A Igreja vive e Comte não 
pássa de um belo nome na :gistoria dos pensado
res e ... nada mais. \Jm homem, () pai do dile
tantismo um talento diabolico e sedutor, Re1111n, 
parecià marcai: uma derrota formidavel C:a Igre
ja e dos adoradores do Cristo.Deus. Assalariadc 
pelo Judaísmo e a Maçonl\ria, e~tre~ou-se a :u11:1a 
o0bra satanica - arrancar· a aureola' da Divi.p
dade çia fronte de Jesus Cristo e reduzir o Deus 
dos cristãos ás proporções de um belo tipo· d<!! 
homem filosofo. Surge a "Vie de Jesus". Ja
mais um livro teve , taniaµha repercussão e . f("'" 
.t,·t'nfo Í"uror num seculo. · - · · 

· .l\licbclet dizia após o haver lido: Dentro dl, 
eincoenta anos já não haverá mais Padres _para 
ministrar a· Extrema UnçãQ. Preparem-se os 
adora49res do Cristo • i>,ua uma. retirada do ce
nario da vida. O Cristianismo ficará sendo ape
nas . uma velharia do passado uma poesia talvez 
e ... Renan já. de ha muito deixou a terra e jt 
se p11Ssaram os cincoenta anQS d.e Michelet. Ha 
inÚito Padre no mundo ainda para a Extrema 
r nçao a quantos maus profetas a, pedirem arre· 
pendidos de tantas e tão ridiculas profecias ..• 
Nem Kant, nem Fitcbe, nem H~gel, nem toda a 
filosofia de desespero de um Nitche; ne1\t Man: 
com sua dialctica do materi~lismo historico, aba· 
laram siquer a Igreja de-·çristo. 

Nunca em tempo algum se esper~u o !im da 
.- ·· 1 . • . • . • 

Igreja como no seculo passaoo e a IgreJ a entror, 
lJela e tl'iunfante no seculo XX. ·· 

NOVOS PROF.li;TAS 

A mania das profecias continua. O moder• 
nismo, o anticlericalismo-maçonico, a furia. das 
soci.edades secretas, a guerra que assolou o mun
do e prometia abalar a Igreja através de uma 
dü)lomacia perigosa, . vieram encontrar .Roma dé 
pé ~- o t~ono de s .. Pédro :ca.aà vez ml;'iS pres
tigiado e amado até dos pagãos e dos mussul• 
1naµos que lcvant~ram uma ~statua gigantesca 
~ Be\lto XV. . . . . 

Novas i4éias, novas teorias, um mu11,do aba~ 
lado ~- llU\Ua tl"~mend~ anarquia· d'e p~l'lS~e~~. 
Nunca, ~1'~'iSaram :3.~ pe!seg;ui~ões á Igreja. ora 
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o Coração Eucarístico de Jesus Congresso Eucarístico 
"Vim trazer o fogo â terra e na.• 

éla mais quero senão que se acenda 
(São Lucas)" 

"Tendo amado os seus, amou-os 
até o fim, até o extremo". (São 
.Toão) 

A devoção ao Coração Eucaris- ' 
tico foi revelada pelo mesmo Sa
grado Coração a uma alma privi
legiada em Besançon no dia 22 de 
janeiro de J.l3G4, durante uma ex
posição de ador:Lçiio publica. Ela 
estava genuflexa diante do Sant!s
simo e Jesus do fundo do taber
naculo lhe apareceu de uma forma 
luminosa e assim a a.rrebatou para 
si. Queixou-se então que as almas 
piedosas que Iam lhe visitar não 
correspondiam aos 3eus desejos 
pois, lhe faltavam muito de res.: 
peito, de amor, de veneração a 
pedrn-lhe que se fizesse apostola de 
seu Coração Eucarist!co. Esta apa
rição assim como as subsequentes 
foram examinadas e apresentadas 
ao Papa Pio IX que aprovou esta 
devoção. 

o Coração Eucarístico de Jesus 
Co1 quem inspirou a Santisslma Eu
caristid., quem a ·creou, a crea e a 
continuará. a crear até a ,con,mma
ção dos seculos. A causa de todas 
a.s· obras divinas é o amor. "Deus 
é caridade, diz São João, e quem 
permanece na caridade, permanece 
,m Deus e Deus nele". 

Ora sendo a caridade difuaiva, 
Deus ~evelou sua caridade pelas 
obras, porque a prova da caridade 
está nas obras e não nas palavras. 
Visto que a fé sem as obras é morta. 
e só a fG que opera pela caridade 
santifica a humanidade. 

o que fez Deus para nos provar 
I\\Ue nos amava de verdade? Com'e
r.-0u pela criação "O céu, a terra.,'. 
u todas as cousas me falam dó 
: mor de meu Deus, exclama, Santo 
~gostinho". 

Contemplando a natureza, os 
11anto_s sentiam-se impelidos a runar 
,., Deus e tinham remorsos de não 
i;aber corresponder a este amor das 
criaturas que· nos convidam a amar 
ao Criador. Saibamos ver este anior 
de Deus difundido por toda a. cria
ção. 

O amor verdadeiro multiplica. as 
obras afim de poder provar a. sua 
plenitude. E assim foi. Deus mul
tiplicando ao infinito suas obras. 

Entre todas ha. três obras que 
nos revelam de uma forma especial 
o a.mor de Deus: 

l.º) A Incarnação - 2.") .A 
Redenção - 3.0

) A Eucaristia. 
A Incarn~.ão. o m.isterio da in

ea.rnação do Verbo é entre as c,bras 
clivinas uma das primeiras e mais 
primor~sas. A criação do homem, 
dos Anjos, da Imaculada Concei
ção sã.o revelações do amor divl
no, mas não do amor infinito, desse 
Deus. 

Na Obra. da Incarnação, pleni
mde de todos os misterios, Deus 
triou um corpo para seu Filho 
para poder por Ele nos provar o 
,eu amor. Em função do Verbo· In
=nado fomos · criados. Deus ha
bitava as regiões inacesstveia da. 

' 1<:ternidade o para se aproximar das 
criaturas devia tomar formas visi
veis, pois ninguem pode ver Deus 
e Viver. Ora, Deus por meio da 
Obra da Incarnação descobre Úm 
meio de permanecer entre nôs.· 

"Deus Pai falou â nossos primei
ro" pais por meio doa Profetas e 
3os Patriarcas, mas, em nossos 
ilias .falou-nos pelo seu Filho". (S. 
Paulo). 

Pela Incarnação, Jesus :foi cons
Utuido herdeiro de toda à criação. 
Ora., os homens, pigmeus, têm a 
':aragem de se levantar contra esse 
neus. Só uma ousadia diabolica 
pode explicar este atentado de 
querer tirar Deus da hu':tnanidade. 

A Redenção. O misterlo da Re
denção é a segunda obra aprimo
rada do amor de Deus. Éla sobre
puja a Incarnação porque por ela 
nos .tornamos membros de Cristo, 
templos do Espirito Santo, transfi
gurados no proprio Cristo. Somos 
(lrbi&ol 

Cristo total - diz Sto. Agostmho 
- não ~ somente o Cristo Jesus, ~ 
Cristo ~ n6&. Que maravú'.ha! De3ta. 

........ -- - o proprio amor 
de :s-. 

"&!Role-, -poNfUe 'me persegues?", 
... t'l!'\lntR JE'SUS. 

São l'.Lu,o perseguia os cristã~ 
, ' porissü 1,,·"'"~ i:; .;1,._ o 1>roprlc:, C1'111t<>. 
Pe4a. R"",L~n~~l-:t tAmoe a rraca -., ... 
~nle, á - l~CM. a 
- elo!•~ à Vida .,_.._,_ .~.~-

A ·e I C t"e 

------ ~ ...... ---.,. ;, ......... . 
' 

de seu amor crlador, e assi~::ea-p":: ~::::d~ ~ ::unhâo Provincial de 
lizon o mlsterio mais amoroso e frequente! Meu Coração pede amor 

Campinas 
mais Perfeito: o mlsterlo da Eu- como um pobre faminto pede pão • 
caristia, sua obi:a, prima por exee- E' meu Coração Eucaristieo. Fa.- - Missões ·nas paroquias da Diocese lencla. Na Eucaristia temos O zei-0 conhecido e amado. Propa-
proprio Jesus todo inteiro, com sua gai essa devoção!" 

Toda.s as paroquias da Diocese de 
Sampinas, vem sendo missionadas 
pelos Revmos. Pes. capuchinhOs e 
redentoristas, em preparação a.o 
Congresso Eucarlstico Provincial. 

ÁltJ mfsSÕes na pa.tOqtda. do -
fim tTveram in1clo dia l'l, obedeceQ. 

carne Imaculada. Que abismo de 
amor, meu Deus! 

N'ão so compreenderia esse ex
cesso de amor se não se soubesse 
que êle é infinito. O amor mais 
extremado, mais fino, mais deli
cado, mais divino 'e santo de Deus 
é o amor do Coração Eucaristic~ 
de Jesus. 

Sto. Agostinho dizia que não po
dia compreender como os homens 
se conservem indiferentes quando 
cercados. por toda a parte de tanto 
amor e quo a desgraça da cria
tura é não saber amar sendo tão 
amada por Deus. 

Nosso Senhor aparecendo a Sta. 
Margarida Maria queixou-se da in
gratidão dos ·homens diante do seu 
Tabernaculo. 
não houve aparição divina maior 

Depois da Incarnação do Verbo, 
d~ que esta á Sta. Margarida Ma, 
ria. 

Qua.l a. cai'lsa. que inspirou Jesus 
a instituir a Eucaristia? Nas obras 
do Deus vemos três atributos: po
der - sabedoria - amor. 

Na criação da Eucaristia vem0t:1 
o predominio do amor de Deus. 

Todos os 11,t.ributos de 'Deus 1,stã.o 
ao serviço do amor. ·· Ainor habet 
ra.tionem primi doni", diz Sto. , 
'.l.'omaz. O amor de Deus entre to- ' 
dos os dons tem a precedencla. Só 
p_orque ama, Deus manifesta suas 
riquezas Para com os _homens. De
vemos ter uma compreensão do 
conjunto perfeita das coisa.<i de 
Deus. Este amor russombra não 
somente a nós inteligencias fracas 
débeis, obtusas doentias tardias' . ' . mas até . as lntel!genclas mais as-
som brosa.s da terra. e do céu. 

Sto. Agostinho falando da Eu~ 
caristia, disse: o Coração Eluca~ 
ristico de Jesus é centro de uni• 
dade, vinculo de caridade, sinal de 
pa.z e de concordia: Centrum uni
tatis, vlnculum caritatis slgnum 
pacis · et concordiae. ' · 

a.) O Cor-.tção Eucarlstico de 
Jesus é centro de unidade, porque 
Ele é o centro de toda a verdade 
e a quinta-essencia do cristianis
mo. 

Devemos pedir a. graça de não 
pronunciarmos apenas palavra.a, 
:mas de sabermos asaimllá.-las,. vi
vê-las, pois, temos a terrível fra
queza de esterelizar a obra de Deus 
e de morrer de fome á mesa re

' pleta de iguarias celestes, o que é 
sinal d.e condenação -eterna. Saiba• 
mos, pois, aproveitar da palavra 
divina. Finalmente o Coração Eu
carístico de Jesus é centro de uni• 
dade porque é o centro de nossa 
vida espiritual, o farol de nossas 
inteligencias, a inspiração de todas 
as nossas obrarr. 

b) o Coração Eucarístico ele 
Jesus ó ,-inculo de caridade. Sera. 
possivel que vivamos â sombra do 
Coração Eucaristico de Jesus con
servando a nossa. personalidade 
sem nos deixar absorver P<ll" sua 
caridade? Jesus é o laço místico 
que nos deve unir; dele devemos 
partir para depois irmos ao nosso 
proximo, amando-o de verdade, 
pois 6 necessario que reino a. ca
ridade entre nós e no mundo intei· 
ro. Só por ela o mundo sera salvo! 

e) O Coração de Jesus é sinal 
do paz e de concordia. Se houver 
entre nós o laço da caridade não 
pode deixar de haver a pai e a. 
concordia. 

Para isso é preciso, porem, que, 
cada um de nós saiba destr•ir a 
sua personalidade mesquinha. E' 
impossivel o amor cristão sem a 
destruição do nosso egolsmo. 

Jesus falou aos Apostolos de 
paz, amor, efusão divina, sõ de
pois de ter dado a '.'!Jucaristia. «o• 
meu Pai, fazei que estes meus f1• 
lhos sejam um como nós somos 
um". 

Em vista de todos esses beneft• 
cios que são frutos do amor ao· 
Coração 1-~ucaristico do Jesus. ex
clamou Sã.o João Bosco; Faremos 
de tudo para que esta devoção ao 
Coração Eucarístico de Jesus seja 
oonhecida. ··E· o QUO pediu o JDCS• 

-·, Sagra.d o Coração Eucaristlco 
õeJ-. 
~ aJm~ me cere~m e 

1 1 

São est3.~ entre outras, as pala
vras tocantes dirigidas pelo Sagra
do Coração â sua serva de Besan
çon, animando-a por graças inslg
nes a. promover e propagar o culto 
do Coração Eucaristico. E desde 
então começou sua marcha triun
fal. 

Esta devoção ao Coração Enea-
ristico de Jesus tem por objeto 
honrar e glorificar com um culto 

especial de amor, de reconheci
mento o ?e reparação, o Coração 
amoros!ss1mo de Jesus, no a.to de , 
sua dileção· suprema ao instituir 
o adoravel Sacramentó da Euca
ristta para permanecer conosco e 
constituir-se em nosso alimento até 
a consumação dos seculos, dizia 
Leão XIII. Bento XV chàmava-lhe 
joia da devoção ao Sagrado Cora
ção de Jesus. A devoção ao Cora
ção Eucarletico tem por objeto o 
que ha de maior, mais santo e 
mais elevado na Igreja: o Sacra
mento do Amor. E como não amá• 
lo o glorificâ·lo? 

Na actedral, as missas tiveram 
tni_cio de 17 p.p. obedecendo O se
guinte horario: ás 5.30, 6.30 e 'lho
ras celebração da Santa MJssa. com 
pra.tlca ao Evangelho; ás 8,30 miSsáo 
para crianças; ás 13,30 · visita ao 
Santfsstmo sacramento. e a NOflSa 
Senhora; ás 14,30 pratica, e á. noite, 
recitação do santo Ter,;o de Ma.. 
ria, sermão e benção do santlssfmo 
Sacramento, ás 19 hor.is. 

Hoje será O dia co~ ã. 
Vfrgem santissfma; sendo O dia 25, 
consa.grooo ao Santissimo Sacra
menlõ e o dia 28 a.o santo Cruzeiro. 

Hoje, pela. manh5,, terá lugar .a 
solene comunhão geral das moças; 
dia. 23 será realizada a comunhão 
das senhoras; dia. 24, das crianças e 
dia 2l3, dos hpmens e moç0s. 

LER~ PROPAGAR O 

"LEGION ARIO" 
i!i 

E' DEVER DE TODO8 
OS CA'IOLICOS 

ASMA 
Bronqnltes. Prfaao' de ...entre, Dor de eabeea eront

. ca, Coutes, lnaollla, ChGro facll. Jteuf)aatll!lmo Ola~ 
ca, Desanimo, Mania de 8llicidio. etc. 'l'rntamento~; 
~nrnntldos. - . S6 por contrato. Medicina positiva de 

com·ontc fts eanNal'il e nflo n.0:-1 sintomas. '.rratamentos por proeessos 
ra1,ldo,i pnrn todas ...,. 'MOLESTIA.S IN'l'ERNAS, NERVOSAS, MENTAIS 

e parn 88 da PELE ele causa interna. 

DR. ARAUJO LOPES 
Rn,. Mnr..-onf, 1:n. - 8.0 - Sala,. 804-5. na. 14 às 18. Aos sabndoa, 
dn" li ás 12. - F'ones: 4.2::08 e 5.6'71'2' - Jle11.: AT. Pompéfa, OZO - S. P. 

~X'.XUXXl'.XXXXIXXXXXXIIXXXXXXXXXX·XIXXXXXXXXXXXXXXXZ"J: 

os MELHORES PREÇOS 
E A ·MELHOR QUALIDADE 

e PRESUNTO 
BISCOUTOS e 

FRIOS .- VINHOS FINOS. FRUTAS. 
BOMBONS - G~OS ALIMENT1CIOS 

EMPóRIO MONTF.NEGRO 
RUA AUGUSTA, 1559 (Esq. B. Lui2 Coelho) - Fone: 7-0035 

r:-:~r-~~ 11 ~ t t\ -~ v~~ID A 
A V. BRJG. LUIZ ANTONIO . 2098 (Em frente à Igreja 

Imaculada CGncetçâo) - Fone : 1-5453 
ONICOS DISTRIBUIDORES DA 

MANTEIGA "BANDEIRANTE'' 
.rn:nXXiXXXXXXXXXXXXl$XIIXIIXIXIXXXXXXXXXXXXXlllli 

do a.o programa segutnte; 5.30. 8 
e, "l horas, ce~bra.ção da. Santa Mia. 
sa com pratfea pelo Evangelho. As -
9.~ mlssão para. ae c:rianças; ãa 
13,30 visita. ao Santissimo e á Nos
sa. Senhora.; ás 14,30 pratica.; e la 
nolte reeita.c;ão ao santo T~ 
'Sel:1?lão e ben~ do Sa.ntisSlmo sa,. 
cra.m.ent.o. 
AVISOS PARA AS MlSS6'ES '11:Z,, 
DEN'l'()ltISTAS, NA VILA INDUS. 

TRlAL E NO BONFD'I 
NesteS mas das santas ~ t 

preetso: . 
1 ._.:. OUVir a. pa.bma de Dell'l'.;. 

ae:sistmdo as prédieaS. 
2 - c,onetdar todos a M1sllão -

Fazer uma. bSa confissão. 
3 - ()rar pela. conversão dos pe,. 

cMOreS-
5 - Trabalhar em prol ãas M,is.. 

sões por meto de convites, ~ 
e bom exemplo. 

6 - ESforça:r-se por conseguir a 
casamento reilgioso dos qoe ·:nãlJ 
estão casados religiosamente; com. 
Jl()l' in1mJzades e remover esean<)a... 
los. 

_ Todos os fle!s. ao· OUT1rem. fid 
21 horM, o Sino da Penit:.eneia. de
~ reza,,- 5 Padre Nossos. A-.,e ~ 
rlsa. ~G16ria patrl em lotm,r .dtl!! 
cinco ChMaS de N. Sffl:hor 'pela 
conver~ifo dos pecadores. 

EXPOSY~AO. MARIANA 
R,ea.tlzou-se, na. Sede da Federa

çí-,0, sOb a presid~ncia daS Reveren.. 
das Irmãs Franciscanas. uma reU• 
nião prepara.tona. ela. Exposição Ma
riana.. 

Ficou deJ1berado que as pias 
Uniões da. cidade concorrerão com 
trabalhos Para Q seguinte plano: 
1) Nossa. snra.. no Antigo Testam.ent.o · 
2) l)eVOç6es a. Nossa snra.; 3) Vir. 
tuaes ae Nossa. sra.. no Novo Tea. 
tam.ento; 6) Festa.s de Nossa. Sma. 
)'7 santuários · de N~ Senhora.; 
8) DeVOtOs de Nossa Snra. 10) OS 
grandes mnagres de Noissa snra... 
11) mttíismáttea; 12) I,a,da.inha.s do· 
N. sma. 13) Grandes Antifonas.. 

o 

PRAÇA DA S! N.o ta 
SÃO PAULO 

~dado em 191'1 

DACTILOGRAFIA 
TAOUTGRAFIA· 
Melhor 

Jndispensavel para Diretores e 
membros de Diretorias de CC. MM. 

. / 

Lider Mo ria no"',•·· 
PUBLICADO SOB A DIREÇAO DO PE. WALTER MARIAUX.. 
S. J .. E D:ZSTINADO ESPECIALMENTE A TODOS QUE AR· 
CAM COM RESPONSABILIDADES NO MOVIMENTO MARIANO 

* ''º Líder Mar)lano'' 
CONQUISTOU EM POUCOS MESES A ESTIMA E CONFIANÇA 
DOS CHEFES MARIANOS EM TODO O BRASll... 

''º * Lider Mariano'' 
DA' ORIENTAÇAO SEGURA E ABUNDANTE MATERIA PARA 
TODOS OS SETORES DA VIDA MARIANA. 

* Lider Mariano'' 
PUBLICA-SE EM 5 SERIES: 1) VIDA RELIGIOSA; 2) FOR

MAÇAO; '3) FORMAÇAO SOCIAL; 4) INICIAÇAO MARIANA; -
5) ORGANIZAÇAO E TÉCNICA. 

''º * ·Lider· Mariano'' 
E' BARATISSIMO 
POR ANO, 

- ASSINATURA DAS 5 SERIES: 

A' VENDA TAMBEM TODOS os NUMEROS ATRASADOS. 

Colegio São Luiz' Avenida Paulista n.0 . 2.324: São·Paalo. 

-

_____ .... 
- entre.·~ 

__________________ ..__ _______ _ 
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Federação das CC. MM. de S. Paulo 
.-..»ANHA l>AS VOGA.(lOES 

SA CE~DOTAIS 
ae. eatiu-se 41k bmlbo invulgar a 
~ das ~çõec Sacerdo-
lms realizada ~ São Buüo. de , 
.flJ6cleJanbo, 

Desde o dia 20 de Maio pr<>xi
,_ melo. o atual diretor da Fede
jllaçio du Coogregações Maria.nas 
;ftiU Yiaitamdo os diversos· setortes 
lie ~ Marianas da Ca
jpital. promOYendo reuniões de Pre
~CS e Imtrutores a fim de ex
J>Ôr' aOs marianos a organização da 
~ elas Vt01eações. dando-lhes 
lidéias e entusiasmando-os a traba
lhar cam a,uor aessa campanha de 
~ sacerdotal- Na aludida 
jllelnana todas as Congregações M.a
liam,s cJa CapiQJ clist.ribuiram de 
pllta em Poda. aa cidade e nos 
bairros. cerca de 300.000 boletins 
ftlembrmdo á. familia catolica a 
grandesa do Sacerdocio. Hou.,.e 
lambem .sesgóes especiais nas sédes 
4lias O>ngrega<:ões, seodo organiza
• grupbs para comunhão diaria e 
siecitação do !erço diario nas fami
lia:s, campanhas pd:> jornal e pelo 
IWlio. 

A Semaaa. das VCcaçõe& encer
~ c:cim a :realização no Teatro 
M:mric,ipa,I, de uma Sessão Sole:ic, 
precedida de uma concÇ)rridissima 
Concentração de Congregadbs Ma
rianos na Praça da Sé e de Um gra,'.l 
~ desfile em direção ao Teatrot-
. A sesd!, Solene qae foi p=ii- , 
ilida por S. Eminencia o Sr. Car-

Pm2a aos cêus que a Semana das 
Vocações Saccrdo1:.aaE Seja o inicio 
de um movimento gran<OOSO e ama 
semente la,nçada 00 coração gene
roso das familia,s,, doooe ~ 
brotar muitos ímtos pam. a MeSsc 
~ senhor. 

A Concentração Mariana. do dia 
16 de Junho toi um desses aconte• 
cimentos que fazem época na. Tida 
de uma. coletividade que clareiam 
a. atmosfera, que d~terminam l!ll
mos certos, que enfeixam energias 
esparsas e as impulsionam para 
1rm idea'.1 definido. 

Em linguagem elara., concisa., 
,.U,rantc, o sr. Cardeal-Arcebispo 
expôs o que para a. Igreja Bra3ile1• 
:ra. toda. determinou o Episcopado 
Nacional a respeito da. Ação Cato• 
nea.. E, frb:ou S. Em., ttcou assim 
reservada. aos Congregados Marla.
nos a. insigne honra. do serem os 
primeiros a ouvirem a exposição 
das resoluções toma.das pelos E:!:• 
mos. Srs. Bispos ao eoncluirem a 
Semana. do Ação Católica. no Rio de 
Janeiro. Destaquemos na. medida 
ent que nos ajudar a memória. al
guns tópicos mais notaveis desse 
memora.vel discurso. 

mal mna retlra4a. oa memno a per.
da de ama. bata.lha. mothada.s pela 
~- obediencia âs ordens 4o 
comando, do que uma esplendida e 
tragoroisa. ~tc§ria alca.nsa,da. eom. 
at.ropelo da disciplina e ela subor-
dina.ção ãs autoridades. 

Em resumo, concluiu o Sr. Car· 
deal, é preciso união, oração·e ação. 
Mas não basta., como não basta, â 
vista de um campo ubertoso e fér-
151, pedir fervorosamente a Deus, 
mas de braços cruzados, que faça 
brotar e amadurecer abundantes 
searas. A ação eatolica. dos leigos, 
de todos eles deve boje concorrer 
para. suprir ; dolorosa falta. de sa.
eerdotes. ll'alta que os congrega.
doo tanto sentem e tão ardente
mente ise consagram a remediar . 
por esta Campanha. de Vocações. 
Pedir 53.Cerdotes, sim para o futu
ro mas no entanto, trabalhar e tra• 
ba.Ihar para compensar a deficlen
cia presente, a.tnal, d<l'S Ministros 
do Deus. 

CONCLUSÕES: Nestas palavras 
do Sr. cardeal estão as normas ge
rais para. a. ação dos Congregadoi,. 
Por enquanto, continuando, na. Vida 
particular, e associativa. de Con.. 
grega.dos, a. sua vida de oração, de 
proprla. formação e aperfeiçoamen~ 
Vidades ás ordens dos Revmos, 
to; e, na. vida publica as suas a.ti• 
Pa.rócos e Diretores, agu:µ-dem, 
com o coração alerta. e espirito de• 
cidido, a. palavra de ordem para a 
ação desd~ o ,Primeiro instante que 
ela fôr da.da. pela Direção da. A~o 

··· Ca.tolica. -. 

- NOVIDADE r--;,d 

"Nossa Senhora do SSmo. Sacramento» 
(M~ pua o Mês n Maio) 

~ Beato Pedro Julião Eymarél 
O titu1,o diz o eonteudo do ~ o ml3l nos apresenta Ma
ria em suas relações com J~ Cristo no ss. Sacrament.o. 
Relações de Mãe verdadeira: "Maria, da qual nasceu o Cristo. 
que se chama Jesus", que nós adoramos presente debaixo das 
especies eucaristicas, com. seu Corpo, Sàngue, Alma e D1· 
vindade. Relações de Adoradora, de Mãe e Mestra dos Ado
radores. Relações de Medianeira universal de todas as graças 
divinas, que da fonte ine:xgotavel 'do Coração Eucaristico de 
.:Tesus, correm sobre nós! 
Considerações originais, nascidas da inteúgenefa e do cora-, 

ção de um Sant.o! 

NOSSA ~"HORA DO SSMO. SACRAMENTO: "Nome novo 
de uma coisa mutt.o antiga, como se expressava o Beato 
Eyma.rd, apresentando pela primeira vez esta devoção aos 
seus filhos espirituais. • 
Eis a devoção que todos os Adoradores do SSmo. Coração Eu
caristico de Jesus hão de conhecer, estudar e glorificar em 
suas Virtudes e obsequios, mormente durante o mês de Maio; 
pois não é possivel adorar como convem a Jesus Sacramen
tado sem Maria, Nossa senhora do SSmo. Sacramento, que 
no-lo deu, que por primeira adorou e glorificou a ss. Eu
caristia no Cenaculo, e que enfim formou as falanges dos pri
meiros e mais per!:a,itos Adoradores, os AP<>Stolos, e os Cri$,, 
tãos da Igreja nascente, 

O livro eneontra-se á venda na Igreja st;a. 'fflgenia, Lgo. 

·crcruid ·s "agttaS!JI -ir.JS ap 
PREÇO CR.$ ~.oo 

1 

. ideal-An:ebispo e por fumas. auto
lridades civis e militares. te-voe o 
illeguinte programa : Hino das Con
gregações Marianas - Ideai,s Ma
rimos, alocução do Sr. Prof. Dr
Joaquim A. Fonseca - Entrada 

Triunfa1 do E.mo. Sr. Cardeal
Arcé-isipo e Autor.idades - Hino 
Nacional e Pcxntifi01h - Saudação 
:ie Exmas. Autoridades pelo Sr. 
Dr. AJíredo Buza.1d - Hino de 
Nossa Senhora Aparecida - A s,i
h&mid.ade d'o Sacerdócio, palestra 
-io Prof. Dr. André Franco Mo:i-

A Autoridade Episcopal preten• 
& acabar de vez com as discu~ões 
sobre o que iseja. ou não seja. pra
tica.mente a. Ação Catoliea.. A Hie
rarquia., colocada. por Deus para 
governar sua. Igreja é a unica au
toridade competente pa.ra. ·fixar os 
objetivos do apostolado, seu -e dos 
fiéi"', para. <>.sta.belecer-lhes as nor
mas disciplinares bem. como para 
esclarecer as duvidas o resolver as 
dificuldades. E esta Hierarquia. re
serva-se a. si-mesma, com a ex• 
clusão do (lllalquer outra pessoa ou 
entidade, o direito do exercer o 
mesmo poder. 

··· 'Tiveram os Colilgregados a honl"a. 
de ser entre os mais, os primeiros · 
confldent~ dos elevados planos do 
Episcopado Brasileiro. Terão eles, 
Deus o quer, a generosidade de 
ser os ma.is dedica.dos, os ma.is en
tusiastas e oi, ma.is disciplinados 
executores dêsses l)lanos. Sa.tve 
Maria.! 

____________ ,.,_: :- _______ ...,;_§ 

toro - A1)(neose do Sacerdócio 
(Representação de um quadro vivo 
à Santa Ceia pelos ex-alun!oS Sa
lesianos) - Côro falado pela assis 
te:ieia - Hino do Congresso Eu
earistid). Os h<itnos foram acompa
!!hadoll pela Banda da Guarda Ci
?11, sob a regeneia do Maestro Ltrlz 
Rodrigttes Alves. A Banda do Li
ttfl s. Coração de J estts tocou ao 
desfile, 

O Teatro Mtcicipal estava eom
.r,1ctamente lotado. S. Eminencia o 
Sr. Cardeal Arcebispo fez um be
~ di:Seur9o, falando calorosa
mente sobre a premenda c!o maitr 
desenvolvimento da Ação Catoliea 
ftl!lédio ~te para os perigos do 
moment.o amai. 

A Ação Ca.t6liea, no dizer de sua 
Em., deve ser .. Catolica", isto é, 
universal, comum, da coletividade 
como é coletiva. a. ação de um exer
cito. Deve haver unidade de coman 
do, não se podendo tolerar ordens 
e vozes que :rtão sejam fieis trans
missões de ordens superiores. 

Nos suditos é indlspensavel a 
união e a disciplina. Traduz-se es• 
ta união na colaboração de todos 
numa tarefa comum, sem olhar a 
convenieneias particulares ou inte
resses pe~soais. A disciplina, por 
sua vez, na.o tolera criticas ou recri
minações. Os pontos de vista pi,.r
ticulares, por otlmos que sejam ou 
parel)am, quando C6ntra.riam as di• 
retrizes recebidas ou. delas dis• 

COl'dam, são prejudiciais. E' menor 

MOVIMENTOS PROJETADOS 

No dia. 27 de Agosto, Concen
tração na. Vila Zel!na, quo é um 
notorio foco de comunistas. O movi
mento sera organiza.do em conjun
to com a Ação Social e os Circulos 
Opera.rios, Em Outubro, grande 
romaria. a ITU', pelo jubileu do 
Apostolado da Oração. A pa.rticl• 
pação dos Congregados foi pedida 
pelo Mona. Viga.rio Geral, na ulti
ma reunião da Federação. Em De
zembro, concentração em Sorocaba 
feirtas jubilares do Sr. Bispo n: 
Aguirre. De tudo se dara a seu tem 
po, noticia completa, indicando a 
o~ção, a participação e de
ma.Is pormenores. 

.......... , ....... , .......... , ........................................................ ~ ...................... ~, 
j Representação em Porto A)egre - R~ G~ Sul -~ 
= Aeha-se a represen~ nesta· cidade a eargo do Sr. ; 
: Bastünphffo Costa. Rua Gonçalves,: Ledo n.0 2'18, Partenon, ; 
~ para tomada e refôrma de assina~ e venda avulsa. E 
.......................................................................... , 

Filmagem de:"Fabiola" 
Anuncia o "0s:sel'9atore Ro

mano" que, em Setembro deste ano 
tera inicio á. tllma.,-em do romance 
"Fabiola", conhecido em todo o 
mundo, escrito no seculo passado· 
pelo Cardw NlcoJa.u Wisemam, 
primeiro Arcebispo de Westminster 
na. Inglaterra. 

A fita. se fflma.rá. - tecnicolor, 
sob os auspiclos e orientação do· 
Centro Cinema.to~ C&t6Uco, 

com a participação de artistas ita
lianos e estrangeiros. 

A ~agem sera feita en_,, Roma, 
contando com a colaboração de his
toriadores que preparam as cenas 
com precisão até. onde ê possivel, 
de àcordo ·com a época dos primei
ros cristãos, podendô assim ver to
do o mundo as catacumbas p~,:.".
meiras basilicas e reliqulas · doe 
martires, como :nas peregrinações 
a. Roma.. -----------------------,----~---------------... 

__________________ __;_ __ 
Ro dJa 28 de agosto do ano ttn.. "°• sua 5antid.<tde dirigiu a seguin

te •C-a.rta aos EXmOs. Senhores Ar
eebtspos, BiSpOs e outros ordiná.. 
rios da Republica Tchecostovaca 
no 600.0 aniversario do nascimento 
de São João Nep0muceno". Tm
dazimo-la da "Acta Apostollcae Se.. 
dfs'. de 25 de outubro de 1945. 

Aos Veneraveis Irmãos Sa.Uda
:õee e a Benção Apost.olica.. Consi. 
~ que ~ntece provi<len
cl&lmente, que Vós, Venel'.8,vets Ir
mãos, e os fieis catolicos da Re_ 
publica Checoslovaca, festejais os 
seiscentos a.nos felizmente passa
dQIJ desde o n;i.sclmento de são João 
Nepom.ucl!OO, · en~anto. ul&i:rna-· 
mente, depois da guerra fulgura 
para Vós a lUz duma nova época. 
Desta nova éJ)()Ca esperamos mui. 
to, que traga consigo os dons da 
paz restabelecida e tnerementos Pa
ra a rellglão. POr isso não quere
mos deixar passar este feliz acon_ 
teetmente, sem auxiliar-Vos,. im
pelidos pela caridade paterna para 
Cffl\lOSM e cem Vosso povo, com 
as nossa sorações e os nossos votos. 
Se a guerra cruel, <IUe dali mesmo 
tomou a sua. orig~ despovoou 
nmitas partes do globo terestre pe
las funestas l'Uinas e . perdas. ela 
trouxe para Vós mmtos males, cuja 
,:-eeor,da.ção e mémoria desperta 
sempre em nós a trJsteiz;a. que até 
agora ainda não se abrandou. 
Nestas regiões e ta.mbem em ou
tras reinou o terror da ocupação 
inJmfga; gntpOS de homens, entre 
eles mutf:os clerlgos e religiosos, fo
mm agnTooa.dos, enviados para as 
prisões e muiros estavam expostos 
â morte. Em outros lugares havia 
comba.t.es fatais. devastações de 
casas, perdas de bens e eXilios, on.. 
de Quer que seja. haivla gemidos, 
~mas e luto. A tgTeja catollca, 
entretànt.o, em a.1~ regiões da 
Checoslov'ãlftlía a.Tem de expertmen
ta.T a inimizade dQIJ pOderes de 
~clm e de sofrer p0r pa.rte deles 
não y,oucas tnjurlas, foi a.tormen
ta.da a.inda t)Or adversidades espe. 
clats. E' "'lle a Arquidiocese _de 
~ e a.s dioce,.c;es de Budejov1ce 
Ceske e Bmo estlvernm \7iuvrus pe- . 
Ja morte de seull pastores muito 
Nnadm e ficaram por mmtos a.nos l 
--...-,...li.altlu:w,s S11CeSSO?'e:!I, l'ffl"-

CARTA DO SANTO PADRE 
ao Episcopado da Tchecoslovaquia, no 600.º aniversario do 

nascimento de São João Nepomoceno 
cruc '.N.Õtl, ~ do co~ :ln.\ 
taef:os lfons de ma.xtm:i imp0rtan
cia. isto é: a liberdade da Igre-

' ja e õvosi'l() proveito na ordem es. 
pirltual, decidimos omitir estas 
nomeações. Porem, a mudança dos 
temPoS, que · fot-ou dai tantas tris
tezas, produziu tambem mudanças· 
quanto ao estado de cousas, mudan
ças sobre as QUais os at.os de s. João 
Nepomucenô. que novamente de. 
vem ser medita<los, e a imagem 
deste Santo, QUe nos Induz pa.ra as 
co-lsl'J.G grandes, derramam mna 
luz resPlandecente e as tra.nsfor. 
mam em slna1s de boa esperança. 
Pois os s'ãntos estão sempre ligados 
pelos 11ames de amor mvencivel 
com aqueles que vivem na terra e 
0uando estes 5 e aperfeiçoam nas 
virtudes ele~ estão continuamente 
nresentes com oS seus ensmamen
tos e preparalll..lhes !l seguro ca.mi-
,.. • 10 da salvação e principalmente 
f'r.tão auando e1e~ se acham uni
dos c<>m aqueles pelo 1ui::ar, pela. 
c-stirpe e antes õe tuêfo ~a lingua. 

No atual . estado de coisas, no 
'1Ue diz respeito a Vossa. patria, es
i;es astro e padroeiro (S. João Nepo 
muceno), que õeve ser dignamen_ 
to homenageado, faz uma austera 
rxorlação que serve em todM as 
reuniões de vossa. gente como es
timulo o admoestação, para que 
eles se conformem com forÇas res
tabeleC'ldas aos sublimes preceitos 
co 1!:V'an1?elho dos quais se deri_ 
vam a vida eterna. a gcnulna · c1-
vilizacão e cultura o o vigor da 
P-ternà juventude. E 1sSo será de 
in-ande 'utilidade: si bem que não 
faltem os insignei:; ornamentos das 
flnrP!l. jsto é: insi~'M~ e generosOõ 
esplrltbs, excelentes pelo esplend_?r 
c!e suas virtudes, infelizmente sao 
nm1t'Os. ~ ~ se 'D!'eeii,imm dentro 

do lod~ doo v.letos o pe1ortl.ffl a 
sit'iíação da soeiedaed humana. ex
J:C?Jdo.a aos ma " duws castigos. 
Apareça., - então, como mestre opor
tuno S.· João Nepomuceno na vida 
_do qual fulguram de maneira ad
mirave1. a fortaleza e a brandura, 
a fil'Ill~ · e a mansidão, para ensi. 
nar aos clerigog com quanta fé e 
quanto zelo se deve df'sempenhar 
o minlsterio do sacerdote e que 
eles ante9 devem desprezar a morte 
d 0 que negligenciar as suas obri
gações. Quo ele (S. João Nepomu
ceno) ensino tambe:th aos fieis, 
que não existe nada ma,is p1·eeto. 
so do que uma conciencia macula
da, para que eles compreendam a 
verdadeira significação dos bens, 
para que o divno seja sempre pre
ferido ao humano, o celeste &<> 
terenó o eterno ao passageiro. 
Realmente é agora necessario pa. 
ra. os homens, sejam clerigog ou lei
gos, que eles se tornem msigne,,; 
pela forÇa e pelo valor com o qual 
eles ·se consagrem 8.() zelo despre
zando a sua comodidade e vanglo_ 
ria. E' necessario outrossim, 
que eles se entreguem ati'vamente 
á causa do bem comum com gran
de · constancia de maneira que s. 
João l'iepomuceno não seja apenas 
para eles um nomo venerando, mas 
antes um exemplo digno ae ser 
imitado. Sob os auspiclos c prote
ção deste santo reine em vossa pa_ 
tria a paz perene, não aquela que 
cotn um : term0 falsificado cobro as 
artimanhas duma perfldla esr,crta. 
mas . estas que se ba,seia na justiça 
ünidà c0m a caridade- E', que tu
do oue irifeJlzmente aconteceu em 
v~ ~- . foi seguido por in1m1. 
zades e ódios, que despertam a 
paixão da vlnganca. Para que esta 
excitação dos animos não pa.sse 
sobre 'boda a espeeie de direitos. ""WJ 

:!'all'..e o ~ de Vffl.'!tls ~ 
lhos, meus Veneraveis :trmãos. 
Não é uma verdadeira vitoria fi
car vencido pelá justiça e pela 
caridade? com os culpa.dos não se. 
jam :punidos Os inocentes e,· se 01:9 
culpados serão punidos, não .se de
ve ultrapassar todas as medidas, 
para Qtte a punição na éõrfflenação 
de homens violentos não seja ela 
mesma maculada pela violencia da 
mesma forma condenavel, afim de 
que, wna vez lançadas as semen
tes do ódio, a propria união do po_ 
vo não s~a prejuqlcada. Ai modc
:"C a ca.nâade, a coinpanhelra. da 
justiça, os cOStumes publicos e prl
,;-ados, ela, que aos disclpulos de 
Cristo é um nobre distintivo e um 
sina.1 mconfundivel: é ela mesma, 
cnre. depois de terem sido embota. 
dos Os aguilhões das iras e das 
vlnll,'8,nÇas, teva os cora()ões para a 

, moâeração. para a união e une os 
· cidadãos em mutua amizade. que 
fornece s<>lidos fundamentos ao 
Vosso Estado. que encontra a sua 
unidade na religião, probidade e 
concoroia. Floresça ai 3<) mesmo 
temp0 a legitima liberdade, esta 
c:ue seínPre exm-.e junto com a vir
tude e o culto do verdadeiro Deus. 
para não decair. resguardando 
apenas ·õ ~orne. em desenfreada. li
cenciosidade e tirania. "Desde que 
~ temnesta.de da. guerra. amainou" 
- ass1m aissemos na. festa de S. 
Wcnce~lan do ano pasasdo aos vos.· 
sos neregrinos, qoo vieram a. .Roma 

· -- "Vós l)Odeis. sem vtolencla de 
<>soecie al=a. com todos os direi
tos da !iberdadl'!.est8-beleeer s. '\"'Os
sn. roc!edade domé$tica. ettidar da 
educação dos Vossos ftlbos e dirt. 
f1ir as institirleões e cara.ter so
cial e oS vossos tn~itutos. natu~ 
ra.1mente, em conformidade com 

• - """"'.foram~-

tos ao globo terrestre tanto Pelos 
NOSSOs Predecessores, quanto por 
Nós mesm0s e que são radicados no 
Espirita e na doutrina de Cristo". 
com os olhos fixos no padroeiro 
celeste de Vossa patrla consa.,"'1'8.e 
de comum esforço, Meus Venera
Telil Irmãos, ãs forças e as · obras. 
Para que ela sob os ausi,iclos e a di
reção do Evangelho junte á a.ntiga 
gloria novo esplendor. 

Trata.-Stl da ca.usa. de Deus. e de 
VOSso PoVO; convem, que vós, - o 
por vossa iniciativa. e Impulso -. 
todos aqueles, que par lá são con
siderados ca.tolicos. afastando-se 
;de toda :i. espécie de preguiça não 
póupem .esfol"Ç()s e se entusiasmem 
para um Verdaeiro certame de em.. 
presas utels. ·.. . 

ffonrado com o nome do padro
,.iro celestial, ao qual Vós vos es
força.is, de prestar homenagens, é 
em Roma o Col@n Pontiflcio Ne.. 
pomuceno, o que a.gora não podemos 
deixar passar em silêncio. Flcamo..s: 
admil;'ados eom a ~ra de saeer~ 
dotes professores que o Colegio deu 
ao VOSso paiz. por Isso considera
m<>s sumamente desejavel que, sob 
Vossa Proteção, o Colégio receba 
quanto antes novas e num~ 
turm!lS de alunos, PaTa serem illl.. 
buido., em Roma junt.o as cinzas 
elos Príncipes dos Apóstolos com 
as ciências sairradas e com o zelo 
GP avr 5uma ma,ne!ra. cat-Olica. Pe
~hnos. finalmente. com preces con
tinuas a Deus, ,.em o (!ti<> l na.da po. 
demÔ!': e com qual, podemos· tudo, 
nue ELE Vos asista sernr,re e aos 
V~ trabalhos abranda1i.do as 
asperém . ., com o ·dom da mansklão 
evam?elica. renovando as coi"as agya 
<laveis por interce,.ssão de S. J\'âO 
Nr-U{'f!ll1lC<>no a. cujo patroc=ni,, rc
comenàamos tudo, que oplime . Nos_ 

· !<O e .. Vosso CO_E,Jl!i~<;.- ~ p.~1_1.!}or ~ 
dons celeste., po1-em, concedemos 
com benevol~ncia - a Vós. Venera~ 
veis 'J)mftOS. aos c1êr!gos e a multi
dâ,, elos fiPis em Nossa n-mMa 'R.e.. 

·publica Checoslovaca a ~~ 
Apostoilca. 

Dado· +>m R.oTnâ. :Ttmf,o s. e. ~. 
dro, no dia 28 doºme,,, d@ ~ do 
at'lo !945, sêtfmo ano d~ N<l'lm Jl(ln

. tffi«>~-



tEGIORARIO 

«Orientação Doutrinário- Um pouco de história sobre 
Moral de Leituras» a Festa deNossaSenhora do Carmo 
Pede-Slàe a "0. D. M. L." O 

seguinte noticia: 
"0 crescen_te progresso editorial, 

sendo um indlce cultural sobremo
do honroso, é tambem um· dot 
maJores males para. um povo, 
quàndo mal ort_enta.do ou indlscri• 
minada.menta inceJ)tivado. 

E', pois, necessaria uma atitud, 
de defesa c·ontra este movimento 
que tende a envenenar as Inteli
gências, para depois, ma.ta firme e 
comprometedoramente, prejudicar 
as vontades, o carater, o homem 
todo. 

EJntre as atitu4es de defesa e<>n• 
tr.i. a Influência da mâ · Utera.tura 
está o contrôle adequado'º e eticiEIÍi'
te das novas_publlcaçõe11. Isto e,ct•: 
gíria uma, grande e poderosa or• 
ga.nizacã,o de censura, quase im
possivel de ser conseguida.. Assim 
sendo a reação deve lllJrglr do 
outra' forma: é preeUIC> orga.nlzai 
uma orienta,;ã.o unftorme e segura 
de· leituras, destinada a. quaisqu!}l' 
leitores, .em geral, e aos e~,tollcol · 
em particular. ··· 

E' o que a Federação '.Ma.rta.n,a. · 
Feminina pretende fazer, em cola~·
boração com o Secretariado Nacj.~ 
nal da. Defesa. da Fé mediante a· 
publicação de uma. f~lha mensal, 
onde alem de rapida orientaçjiQ:, 
doutrinaria, haverá. sempre umi;, 
apreciação resumida e wna. co~: 
ção de obras antigas 011 rece~· .. 
-publicadas. ,: . 

Esta orientação de leituras visar~: 
o lado moral e doutrinarlo, sein. 
se preocupar predomina.ntementi'· 
com a parte !iteraria.. 

Dará, ainda, uma ligeira. orien
taç.ã.o quanto _ á categoria de lelt~ 
res aos quaJs a obra se destina ou 
recomen.da;. 

Visando, embora, qualquer: gêne• 
ro de publicações, limitu--se-â, por 
enquanto, â critica e cotação dou• 
trina.rio-moral de romances em 
português. Aos poucos, na medida 
de suas possibilidàdes,· extenderá. 
seus trabalhos . para outros tipos 
ie publicações". 

Publicamos a seguir algumas 
criticas: 
l. BALZAC (Honoré): Eugenia 

Grandet. Rio, PoJtgetil~ 1944. 
l vol. 230 pp. Tradução por
tuguesa. 
Romance moral e civieo. O 
a.utor descreve, com arte e 
primor a decisão de .um rico 
aenhor' avarento, deixando to
da 1J. fortuna a uma filha, ena
aioi,a.da, de um seu primo; com 
o qual, entretanto, não se casa. 
O romance é, em certos tó~
cos um tanto desrespeitoso 
p~ com a religião eut geral. 
Critica. (3. IV). Deficiente e 
pouco instrutivo alem ae peri
goso e deseducatlvo.· Desacoi.
,elhavel em geral. S6 permiU• 
do a adultos. 

2. BARBOSA (Domin&-os caldas): 
Viola ü.o Loreno, Rio, Ed. 
Impr. Nacional, 1944. 2 vol., 
180 e 200 pp. 
Poésias· ou cantigas de amor, 
um tanto levianas ed1tadu.s 
pela primeira vez ern' 1798. 
Critica. (3 IV). Como acima, 
:n.º 1. 

3. DOSTOIEWSKY (Frederico): 

,. 

O eterno marido. S. Paulo, 
Livraria Martins, 1944. Trad. 
port. de Violeta A. Carreria, 
1 vol., 228 p. 
Romance .de amor, um tanto 
confuso. Sentimental e bastan
te compassivo para com os 
oprimidos e sofredores campo
neses russos. 
Critlc:a. (4. IV). Suspeito e 
faisca.dor do espírito, alem de 
perigoso e deseducativo. Des• 

. aconselhavel em geral. Permi
tido somente a adultos de cri
terio formado. 
DOUGLAS (C.): O Manto de 
~- São Paulo, Ed. Univer
aita.ria, 1944. Trad. port. de 
Caio Jardim. 1 vol., 610 pp. 
Romance historico-rellgioso. 
Narr;i.-se a conversão e o mar
tirio de um leglonar~o romano 
que herdou o manto de Cristo. 
~equenos senões de pouca re
percussão doutrinaria ou mo-· 
ral. 
Oritica. (2. I). 
pouco instrutivo. 
é muito bom. 

Util, embora 
Moralmente 

Aconselhavel 
para: adolescentes em geral. 
PLACER (Xavier): Escolha. 
Rio, José Olimpio, :).944. l vol. 
239 pp. 
Romance religioso de J>Ouco 
valor Uterario. Pobreza de 
concepção e de imaginação. 
Narra as primeiras vicissitudes 
de um seminarista que livre
mente escolhe deL'.:ar o Seml
nario. 
Critica. (2. II). Embora pouco 
instrutivo e educativo, mor-d.1-
mente não é mau Contem, en• 
treta.nto pequenos senões dou• 
trina.rio~ ·de menor importa:n• 
eia. Aconselhavel somente pa,. 
ra. adultos. . 

A VISO ti 
:f., Esta folha mensal será. envia• 

da gratuitamente a quem o 
solicitar. Sendo, como é, pa.
trocinada pela l•'edera.i;ão Ma
riana. l<~eminina e . pelo Secre• 
tariado Nacional de Defesa da. 
Fê os pedidos podem ser en• 
defeçados ao DEPARTAMEN• 
TO DE ORIENTAÇÃO DE 
LEITURAS, Federação Maria• 
na. Feminina, Pr. da Sé, 47,-
10.o a. ou S. N. D. F., CX. 
2.890. 

2. Aceitamos sugestões. e peqimos. 
que· nos enviem recortes com 
apreciações bibliograficas pU• 
blieadaa em jornais catolicos". 

Desde a mais longiqua antigui
dade, os Carmelil:a.s festejam a sua 
gloriosa. Padroeira e Mãe, Nossa 
Senhora d.o carmo. (11) • 

As venerandas c encantadoras 
tradições ca.nnelitan.as repassada.si 
de pieda.de e singekza referem-nos 
com relevo O culto de amor e pro
funda gratid.é,o com que oS eremitas 
do Monte Carmelo honravam e fes
tejavam a sua excelsa Soberana. 

Não nos· podemos fUrtar ao desejo 
de citar algumas passagens dessas 
encantadoras tradições ..• "Quan
do :rio dia de Pentecostes, os Apos
tolos inspirados pelo diVino Espi. 
rito Santo, começaram a discursar 
em diversas línguas e a fazer nu
merosos milagres ~la invocação do 
augustisslmo nome de Jesus, con
ta-se que, muitos dlscipulos dos 
grandes profetas Elias e Eliseu, já 
preparados pel~ pregações do Ba
tista, reconheceram naqueles pro
<llglos, a verdadeira confirmação do 
Reino de Cristo na terra, e para. 
logo abraçaram a. Boa Nova encer
rada nas pregações dos Apostolos; 

A Virgem Santlssima tornou-se ·· 
então pari!, eles objei;o de entra
nh:a.vel amor e profunda venera. 
ção, E' que eles reconheceram na. 
Santa Mãe de Jesus, a mulher ben
dita que do seio da nuvem miste
riosa se revelara a Elia~ no alto do 
Carmelo. Guia.dos pel:, profeta do 
fog0. eles desde aquele momento 
haviam começado a venerar nas al
turas da montanha santa do Car
melo a futura Mãe do Messias futu
ro". Diz ainda a. piedosa tradição 
aue "eles erigiram uma capela ã 
Santi"8ima Virgem Maria no alto 
do Carmelo. e todos os dias ali se 
reuniam para orar e df·cantar lau
des em louvor da Heatlssima Vir
!l'<'ID Maria.. auotidle convenientes 
ritibus pi!s. 

0

-precationibus et lau
dibu., Beati~slmam Vlrgi.ncm cole
bant ... " (2) 

Com a difúsão do cristianismo, 
os carmelitas do Monte oarmelo 
escolheram para a sua · Ordem um 
dia solene de festa, afim de home
nagearem a Mãe de .T esus que eles 
consideravam como soberana Rai
nha da Ordem carmel'.tana. Diz a 

· tradlcã0 que foi escolhida a festa l do Transe glorlOSo da· santissima 

-Indicador Profissional 
Ã O V O G ÃO O S M É O J C O S l :.~; L~:1:1:1:.,.~:urro;!L, 

Dr. Vicente Melillo 2-2622 - Cons.: Rua 7 de Abril 
.Praça da Sé, 23 - 2.º andar 

Sala 215.. 

Dr. Plinio Corrêa 
de Oliveira 

Rua Quintino Bocaiuva, 176, 3.0 

andar - Sala 32= - TeL: Z-7:n& 

Dr. Francisco P. Reimão 
HeBmeister 

Rua s. Bento, Z24 - t.~ att.clff -
Sala 3 - TeL: Z-1543 - S. Paulo 

Dr. Carlos Morais 
dé Andrade 

Rua Benjamim Constant, 23 
\l,0 and. - SI 18 ~ TeL: 3-1886 

ENGENHEIROS 
Amador Cintra do Prado 

ENGENBEmo ARQUITETO 
~tetura religiosa, colegíos, 

resfdencias coletivas 
JJt13- J.}õ. Badaró, 641, - ~ Pa~ 

Dr. Vicente de Paulo 
Melillo 

CLINICA GERAL 
Consultorio: Rua Aureliano 

Coutinho n.0 109 
Das 13 ás 17 horas 

Dr. Camargo Andrade 
DOENÇAS DE SENHORAS -

PARTOS - OPERAÇÕES 
Da Benef. Portuguesa, da Ma~er

nidade de S. Paulo 
Cons.: R~ Sen. Feijó n.0 205 -
TeL: 2-2741 - Das 14 ás 18 hs. 

Sabado: Das 10 ás 12 bons. 
Res.: R. Rafael de Barros, t51 -

TeL: 7-t563 

í fR,tCOS •· 
AN~MICOI 

TOMEM 

Ulula ereasatat1 

n.0 235 - Das 2 ás 5 horas 

Dr. Reynaldo Neves 
de Figueiredo 

DO HOSPITAL DAS CLINICAS · 
E SANATORIO STA. CATARINA 
CIRURGIA- DAS VIAS BILIARES 

Cons.: R. Marconi. 84 - 3.0 and. 
- Tcl.: 4·8717 - Das 14 ás 16 hs 
ltesid.: Av. Pacaembú, 1.044 -

Xel.: 5-2625 

HOMEOPATIA 
Dr. Artur Rezende Filho 

Médico homeopata da e. A. P 
da Sorocabana. Diretor clinico 
do Ambuiatorio Bomeopatico do 
Carmo - Cons.: R. Sen. FeiJo, 
205 - Tel.: 2-0839 • Res.: 8-6'71 

!\larcar tiora, das 3 ás 6 ho
ra.; pelo telefone: 2-0839. 

/ 

Fr. ANTONIO O .. CARM. 

Virgem, qne os nmis antigos calen
dario_s registavam com o nome de 
"Dormitio" ou "Pousa.tio,. da. Bea
tissima Virgem Maria. 

ora.. sabemos, que a.utores d(> 
renomada santidade, como s. Ti
moteo, Santo Epifanio s. João 
Damasceno, Dionísio Aroopagita e 
outros, já atrlbuiam a festa do 
Transe glorios0 da. Sa.ntlssima, Vir
gem a propria era apO.'ltóllca, (3) e 
assim sendo está consentaneo com 
as tra.dições carmelltanas que di
~m que Os Rellgl.osos carmelitas 
honravam nesta festa., 'll,l1la das 
mais antlg9,g do crlstanismo, a sua 
Mãe e soberana Senhora. 

Passando a. Ordem para o OCL 
dente conduzida pelas circunstan
cias políticas e lu~torlcas ·a.o mo
mento, e mais . ainda pela divina 
Providencia que se servia &is acon
tecimetnos para realizar os seus 
adora.veis designlos, vieram os ca.r
melit.as â Inglaterra. para, dal se 
irradiarem por toda a. ~ Fo
ram a.rduac; as _ lutas .que tiveram 
os carmelit.as que. travar pa.ra. 
manter a; liobrevívencfa da Ordem. 
Os proprloa prelados da. Igreja 
t>uoiados · nas recent.es decisões do 
Concilio de Latrão rejeitávam aoel. 
tar a. familia cannelitana; consl
derando.-a como novldaidoe e:ttra
nha e nukâ prejuõfoial ã santa Sé, 
No mefo dessas lutas e angustias 
C1Ue como vat:!alhões de tremenda 
borrasca açoitavam a Ordem de 
Carm.., de tocfos os la.dos. é que a 
Santisslma Vi~m se digna apa
recer. na celebre visão de 15 pa.ni, 
16 de julho. a s. Simão stock, dan
dolhe n e~capulario e prometendo à 
Pel"!)etuacão da sua OrdP-m na. Eu. 
roPa · e no mundo atê os -fins dos 
t."'1Jll)('l't. A Ordem MtaVa. salva. 
VPnceu, imnfls-se na Europa. e em 
~" n ,,.,,,,,do 

A gratidão d<>s carmelitas para 
· com sua Senhora e salva.dora Mãe 
transbcrdava. 
- Urgia. po~tanto, provassem essa 
Imensa gratidão por uma festa que 
perenizasse e testemunhasse a. to
das as gerações futuras de Rellgio. 
sos carmelitas o quanto a Ordem 
do Carmo reconhecida. amava e 
agradecia a sua Soberar.a salva.do
ra. 

Pensou-se então numa festa so. 
l<'nisslma e especiallssima que pu
blicasse os louvores e as grande. 
za.s da, Senhora. do carmo, uma 
festa. que não tivesse o cara.ter 
universal da Assunção, mas sim, 

· um cara.ter especial e marcada
mente carmelitano. Daqui a ori
gem da "Comemoração solene da 
Beatlssima Virgem Maria do Mon. 
te Carmelo", como obsequlo de 
r,ratldf,o dos carmelitas á. sua_ Mãe 
Santissima, pelos extraordmar10s e 
~111:;:ularissimos favores ciela recebi
dos. 

Nas diversas provincias aa. Or
dem surgiu expontane.o e ardente 
desejo de consagrar á Santíssima 
Virgem Maria do Monte carme10 
,.ma festa especial, e seria a .. Fes. 
ta dos confra.des" que- até então 
era a festa da Assunção r1ortosa. 

Na Inglaterra foi ~ue ell} primei
ro lugar se eoncret1zo11 esse d~c
jo. Nessa provincia era. mais viva 
aue nas 0 utras a lembrança de S. 
Simão Stock quo ainda embalsa. 
n1ava com O perfume das suru:. pe-
regrinas virtudes todos os con- . 
ventos por lá existentes. os doeu. 
mentos mais antigas que temos rc·,: 
ferentes á "comemor!}ção solene 
do dia 16 de julho são todos da 
provincia inglesa. ( 4). 

Em vão ·tentou o . Geral da Or
dem Be111ardo Oléro conservar 
ne~;a provlncia, por 0 cas!ão do Ca.. 
pit.ulo geral de 13'76, a festa da /1.s
sum;ão coin.o a magna "Festa dos 
Confradts'': todos os Resllgiosos & 
rejeitaram, ao passo que, unanime
mente elegiam como "Fosta dos 
Confrades'' o dia 16 de julho, a. 
"Comemoração solene da B. v · 
Maria, do Monte carmelo" • 

O ca.len<larlo de Nicolau de l,in. 
ne de 1386, já consigna o dia 16 de 
julho como a maxima festa da or. 
dem. o breviario oxontense de 1399 
e o missal de Kllconne de" 1458 
tambem a registram como a. Fes-
ta. dos confrades" no dia 16 de ju. 
lho. Não obstante Isso, um ou ou
tro convento conservou como ,a 
principal festa da Ordem a Assun- t, 
ção e a. "Festa d<>s Confra.des" em 

16 de jnlho. com a. apn,. 
va.-c;áo do fuevia.rio carme1f1a,. 
no, foi ta.mbem aprorada, ~ 
1a santa. sé a. "Com.émcração ~ 
lcne" no dia 16 de julho COQlO • 
maior festa da. Ordem. & fegta J)Ol' 
cxcelencia dos confrades. (4) 

Em 1609, pelos ReligiosoS reant
d~ em Capitulo geral, foi unani. 
memente &!cla.rada. a "eomemo
ração Solene" no dia 16 de jtllhO. 
como a festa principal da. ordem. 
Em 1625, o papa, Urba.no XV1l1 
concedeu-lhe oitava privilegiada.. 

Só, porem, em 1726, & festa. de 
Nossa Senhora. do ca,Tmo, fol es.. 
tendida, ã Igreja urúven'al por~ 
ve de Bento XIII. expedido em 24 
de setembro daquele ano, sob rit.cl 
"Duptex major" com nove lições. 
Jã no ano anterior fôra essa gra.., 
c;a concedida. pelos mesmo P~ntifice 
aos Estados pontifícios. Em Portu. 
gal essa fàculda.de . existia. desde 
1679 alcanGadà pel<>s · rOgOis da ra.i
nha D. Marta. · Fra,Jlelsca. Isabel• 
Quatro anos antes ·(~ 1615) fôra 
dispensado !gU.a.l favor- a.o· reinos da 
Un~ria. Boemia., ~ •• ~ 
eia., Sloventa, · Kustrla. e -~ . duca.. 
dos de Sl1ésia, stlrla., carlntta, 
Camola e ao marquesa.do de Mo• 
Tãv1a. e maic: aos condadoS do Ti
rol e G<>rizia, cstado-s todos ess~a 
que seguiram O e-xemplo da ca.toh. 
ca Maria Ana da Espanha que em 
164'7 conseguira. de Clemente X 
a faculda.de de celebrar a mesma 
festa. sob o mesmo rito com qUe a 
.celebr<ivam os Religiosos carmell• 
ta! (6) 

(1) Daniel da Virgem Ma.ria. 
insigne historiador da. Ordem. do 
Carmo (UIBO) afirma que a fest.Q. de 
N. s. do· Carmo é "inviotabilis ~ .. 
tlquitatls". 

(2) D. Gueranger oons L'Annés 
Liturgique. Notre.Dame du Mont. 
carmel. 

(3) D. Gueranger qa.ns L'An• 
née Liturgique. L'Assomption clq 
la Trés sainte Vierge. 

(4) Anacleta Ord. carm. 
(5) Há quem afirme que o· ofi,. 

cio carmelitano foi composto pelo 
Cardeal Belarmino. Está fóra de 
duvida que a ese santo.Cardeal e ~ 
cc.rdeal Bona foi _entregce a re• 
visão de todo o breviarlo canne• 
lltano. 

(6) Conf. Anacleta Ord. carm.. 

SCIENT1·r:1
1tÁJVU;N:f B. 

ÂS SUAS-FERIDU 
• Pomada. secaúva Sãi sii.bas, 
tlão combate· ·ctênttflcame.nt4. 
toda e qtialauer afecc;ão euta. 
nea, coino seja-qi: Feridas e111 
~eral. Ulc,eras. , Chagas' antl. 
G"as. E<'zémas:· Erfsti,ela; ll'nel
Tt>il. Ra.rhas· ··nos· ·oê11 .··e .. ,1SO• 
seios, Es1m1b_11,s. . Remorr.olde•. 
Ou~lmad'!Tl!._1!. Erup~&~ii.--~~ 
das de niõsqultos ·e Jn~ectolJ 
veneno11_o·s, •· · 

Aut~-Viação Bragança-São · Paulo -
para as suas vla,gens de Bragança à Capital e vice-versa, s1r~ 
vam-se dos confortaveis onibU!l da EMPRESA A~ 

VIAÇAO BRAGANÇA - o -percurso é feito em três llQras 

_PARTIDAS DE BRAGANQ~; PARTIDAS DE SAO P .. QLO 
Dias ute~: 7.00 e 16.16: do- · Dias utets:. (),45 e 15,*5: do-
mingos e feriados: 7.4b e 18. mingos e feriados. 6,45 e lf.15. 

Ponto em ~: Pont.o em São Paulo 
PRAÇA RAUL LEME N.0 10 _B_AR ESTRELA ...,.. Rua. M.a1,A 

TELEFONF 109 n.(' <mo - TELEFONE 4-e905 
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Reflexões 
O ~ confere ~ que a ele 

:reconem a libeNade de se uni
rem. a outrem por novo casamento. 
Ma.rido e mulher, por ta.D.to, uma 
vês divorciados, podem trocar de 
teto eom absoluto consentimento de 
-.inbo.sj. 

Isto equivale a dizer que a es
posa dá o seu consentimento p[l.I'a 

. 4:Ue o - ma.rido venha a perten
cer a. ou~ mulher e que o marido 
tambem dá· o seu consentimento 
para ,que a. su.i. esposa venha a per• 
tencer a outro homem, enquanto 
qu.izerem, pois pela. mesma forma 
com que pela. primeira vez se se• 
pararain, poderão vezes outras, e 
até muitas usar do mesmo direito. 
B assim as separações e as uniões 
seguirão completamente livres, por
quanto, uma vês de acordo o di· 
't'Ol'W.O lhes assegura esta l1b;rdad'e. 
Concordar, p.;,rta.nto, mediante a 
11ua. aselna.tura em um "documento~ 
que a esposa se entregue a outros 
.bomens e que o marido a outras mu 
lheres ae entregue, eis o que signi
l1ca o divorcio. 

E desejar-se que i!ito seja uma 
lei! E dizer-se que isto vem resol
ver a situação dos casais infelizes: 
É afirma-se que com o divorcio a 
familia. nada se prejudicará e que 
a pãtria. não sotrerâ o minimo a.ba.-

lo moral! 
Ante essas consequencias Iogicns 

ainda mesmo que o divorcio resol
vesse a situação dos casais infeli• 
zes - o que i; uma utopia - ain
da assim jamais deveria ser dese• 
jado por meros motivos de dig
Jlidade pessoal. 

Pensando de forma diversa somos 
Corça.dos a admitir que o roubo 
tambem deve ser permitido pela. 
lei, garantido por uma constitui
ção porquanto pode.; tambem, re
so1,ler a sltua.çã.o de quem tem fo--
111e. 

Perguntamos agora. O que ê me
DOS deprimente; saciar a. fome 
rouballdo ou consentir em que a 
mwi.er se entregue a outros home.'.18 
e qllé o marido a outras muuiere. 
paza sair de ™ sltuaçíi.o desa&l1h 
clavelf 

Quando, em casos extremos, há 
separação de corpos, sem a li
berdade de uma nova união, o caso 
é diferente porquanto não houve 
o consenU~ento de ambos para que 
ambos a. outros se entregassem. 
Viverão separados sim, mas presos 
pelo vinculo que lhes assegura a 
dignidade pessoal. O consentimen• 
to de ambos foi a.penas para a s~ 
para.çâo e jamais para novos ca-
samentoe. Neste caso, tanto o ho
mem como a mulher, se Viverem 
honradamente, serão dignos pOl"o 

que a:penaa 11epa.rados por c:11" 
CUDStatlclàa extremaa. 

AlDC1a mala. Quando um OII 

outro abandona o lar a situação 
., que fica cumprindo com os 
- deveres, arcando com a res
ponsabilidade que deverla pesar so
bre dois nã.o ê llumllha.nte, ao con
tra.rio ê nobre. porquanto é ape
nas vtt:ima. de uma traição inomi• 
aavel de um crime que a lei d~ 
~' punir porque foi quebrado 
um ;Juramento expontaneam-te 
feito, um compromisBo assumtdo 
com pleno conaeutimento da 'IOll

tade e ela CODclenda. SofrerA 6 
certo o que fJca llOZinho no lar, 
mas há.-de sofrer valorizando-se 
porque Dão concordou, mediante a 
alia wina.tu- llWJI. "documento• 
CQJD o gesto de quem passou a viver, 
- lado de 011trem, em owro teto. 

Ji:JaU'ê o eoncordar e o Jlá\o OGD
eordar eom lUll procedimento, a 
üitetença. 6 en0rme, incomensura• 

· ..z. Jfo primeiro caso é um. eamptt. 
c:e e DO seg1lDQO lima vitima. 

Ainãa mala. A l!litllai;io doe ca
sala com filhos que se divorciam, 
se apresenta, tanibem, com ~
<1111éDelas tremendas e lamenta.veis.. 

Qual sed. o faturo de uma ti1ha 
· GU 4e \1111 filho que saoe que a AS 

1llli:e teve TIU:ios maridos e q- o 
Na pm teve varias esposas? Daz-
le-4 ele ou ela ao. trabalho de se 
casar paza depOis solicitar o éli
~o uma ou mais vezes? 

E Dão será diferente o futuro de 
DBl filho ou de uma filha que sa• 
be QUe seus pais, embora separa
dos, viVein honradamente e que 
aã.o lhes sera permitido outro ca• 
lll8m8Jlto? E no caso do abandono 
de um, o mau ecxemplo Dão será. 
compensado pelo bom exemplo elo 
outro? Ainda mesmo que o ma~ 
exemplo parta de ambos, o fato de 
saberem que seus pais estão colo• 
cados em uma. situação humilhan
te e que para. eles as portas dos 
lares dignos estão fechadas, jâ. não 
JW:astitue uma advertencla.? 

. Ao contrario do divorcio, .que 
1~ novas uniões, séjam guaa• 
1U forem, a. sepanção, sem a li• 
1t1nl1rM 61 .._. ..-o. ou à Ili· 

f!Ef;f01'A:RIU 

sobre o divórcio 
BEYNALDO CRUZ 

tuação de quem ficou honrada.• 
mente sozinho ou ainda o mau 
exemplo de ambos, não constituira 
um motivo forte, preponderante e 
decisivo para que o filho ou a fi
lhll. pense bem com quem vai ca-
su.r? 

m, assim, verificamos que muita 
razão tem quem atirmou ·que o 
divorcio é a destruição da. familia. 

rer para sua infelicidade, o _que se 
daria com a implantação do divor
cio. I 

Procuremos, sim, resolver a si• 
tua.ção de quem tem fome, mas, 
que não seja trabalhando para que 
o roubo venha a, ser permitido pela 
lei e garantido por uma constltul
çã.o... Santos - 1946 

·~:~:~:ve~~e poderâ ser lenta, DR. DURV AL PRADO 1 
E' certo, porem, que não de- ~ICO OCULISTA 1 

pende de nõs e nem do Estado a. Rua Senador PauJo Egtdlo. IS l 
solução para os casais infelizes. _ 5.• and. • Salas 512 •. 13 • H. 
Eles terão que construi-la atraves <Esq. da &ua José BonifácioJ. 
de uma. compreensão mutua 011. ' Cons.; 14,'30 às 17,30 horas 
de wn aresigna.ção perene. O nos• . ';rel.: z.7313 

eo:.,~d:•:v:e:r_:co:ns=iS=te:_:e:m:_~nAo=~c~o:n:c:o:r..,:__;;.=:::::====:::::: 

A Saude " o maior bem 
A Süilis é um grande inimigo da· humanidade, e, sob as 

mais variadas forma'tl, com os maiores sofrimentos, põe em 
ri.~"º a propria vida. A menor suspeita desse horrível mal 
res .:•iseas e das juntas, as erupções e feridas da pele; as in• 
proc.ute ouvir o médico de sua confiança. O cancro, as do
guas, as placas esbranquiçadas na mucosa da boca, as dores 
de cabeça. rebeldes, são alguns dos sintomas que devem des
pertar sua atencão. ·Procure o médico em tais circun.'>~cias 

"§afeng__~e 
que contem i&do, hidrargirio e plantas medicinais ativas, 
prestará &Juda, como auxiliar no tratamento da Sífilis. Usai-o 
hoje mesmo e colhereis seus beneficos resultados. 

--
(N. 152 EC) 
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• 
A Conferência da Paz 

(Conclusão da ültima página) 

lhantes e sem nenhum efeito mais pratico, como seja, a especifica
ções exageradas ~ indenizações e proibições, · ao invés de uma se
rie de medidas mllllS simples e mais praticas; Consequencia: foi di-
ficílimo ao governo de Bruennig, um governo bem intencionado, 
obedecer á risca_ a serie de quesitos e obrigações impostas no trata• 
do, ficando por isso numa posição muito fraca; permitiu, ou melho~ 
foi a grande mola que deu impulso ao nazismo, que o tornou simpa.
tico á massa e que forneceu ainda inumeros elementos para os 
"junkers" incitarem o povo ao rearmamento para a luta. 

4. ;_ As medidas economicas para impedir que a Alemanha se 
tornasse novamente uma grande potencia poderiam ser catalogadas 
em um folheto com o titulo: "Como fazer wn povo cansado de uma 
guerra, iniciar outra e fornecer a este toda .a riqueza e elementos 

necessarios para tal". O povo alemão teve de passar no inicio por 
provações, o descontentamento contra a Republica de Weimar e 
contra os aliados ficou enorme; enquanto isso os franceses ocupa
ram a Renania com tropas senegalesas, que praticaram toda espe-
cie de desordens e vlolencias contra a população, suscitando assim 
a. reação racista; loro que a Al~manha começou a se tornar econo
micamente forte os mesmos franceses, para obedecer o Tratado, re- · 
tiraram suas forças da área º"upa.da, deixnndo nas mãos dos ale
mães uma das regiões mais ricas da Europa; Impuseram, pelo Tra-
tado, uma divida ã. Alemanha, tão grande que nunca poderia ser 
saldada. Resultado: a Alemanha pagou muito menos do que pode
ria e os EE. UU. ainda emprestaram dinheiro para o povo alemão se 
reconstituir economicamente e !'$Si.ln poder pagar as indenizações; 
·finalmente todos os grandes "trusts" .e monopolios ficaram intactos, 
como a I. G. Farben, Kl'1Jpp. · etc. Consequencia: a segunda Gran-, 
de Guerra. : 

Esse tratado de Versalhes fqi estudado e confeccionado por 1llll 
grupo de nações em pa-z, amlgàs entre si e fc». o epilogo de uma 
guerra imperialista. ·. · 

O que este pobre mundo, ;:ferido . é cansado como nunca esteve, 
pode· esperar desta nova Conferencia da Paz, deste novo tratado, á 
qual concorrerão nações que nió·"foram amigas na guerra, mas sim
ples. aliadas, como a URSS e ,a "'~glaterra, e que hoje são franca• 
mente hostis? O .que se poderá.esperar de uma conferencia de paz, 
feita em um ambiente de desconfianças e lutas? Se não ha confe
rencia dos Quatro Grandes, duninte ·a quál não apareçam impas
ses e questões insoluveis, se nio--·ha dia que transcorra sem alguns 
protestos russos ou americanos ·é·· se não ha discurso de chanceler . 
de pequenos paises em que não existam queixas e ressentimentos 
contra as grandes potencias, perguntamos, que ideologias, que guer• 
ras, que descontentamentos, queo,,sofrimentos não irão surgir do se• 
gn.ndo Tratado de Paz deste ultraif it.ivllizado seculo XX? A. L, 

~----------------

Amanhã Abertura 
u nossa grande 

l~~ui~açãu Anual 
De acordo com uma tradição. 
de longos anos remarcamos 
quase todos os artigos do 
nosso estoque por 

Preços Hem Re~uzi~os 
Nos 
de 

poucos artigos fora 
liquidação concedemos 

10 º'º de desconto. 

Veíldas só a Dinheiro 
RUA DIREITA 162-190 

., 
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paz, na qual se traçarão os destmos dos povos europeus para u 
proximas dezenas de a.nos, façamos uma rapida 1'eVisão dos en'08 
de 'b'atado de Versalhes e suas eonsequencias, para termos ama. 
id~ da ~!>ortancia que terão as decisões e tratados que as Natões 
~das" :aao coneertar: . 

MEMORIAL SOBRE OS SANTOS LUGARF.S 

L - Reduzir a Hungria' e a Aastria, essas duas nações uHra,. 
cmlh.adas e pacificas, a nações secundarias. Anlbas essas aáêies 
perderam mais da metade de seus territorios e ficaram eeonomica,,, 
mente insubsistentes e postas á mercê do primeiro inimigo que apae 
lleCeSSe. ·Consequeneia. Cederam ante a pressão dos nazistas e_... 
naram-se seus aliados. 

1 Santa Sé como árbitro da questão da P~esfina 2. - Conservar a unidade dos estados alemães sob a éciiJe dl 
Prussia. Fazia só meio seculo que a Alemanha estava unida e os 
sentimentos regionais alemães ainda estavam bastante vivos para 
pttmitir a restauração da soberania dos estados outrora indepen,,, 
dent.es. Consequencia: o 'espirito militarista e pagão prussiano 1eftj 
uma preponderancia e gozou de uma autoridade igual. senão maior., 

, Conclui.mos hoje a publicação 
do :Memorial sobre os Santos Lo,, 
,:ares ~ 

Ente importante documento oon
élue por pedJr a arbitragera ela 
aa.nta. ~ 11a craw ~ ~ 
f1»;,. 

\ • 'ÕJM iL08.Al1 

/ fA: ~ dos samoo . 
Mbertã.da das comp~ ~ 
!titica e Sittip1iflcada nas. suas ~ 
_tes componentes l>Odezá sei' :awJil 
~ente exB111to8ds. · e ~ 
eom equllidade, sem encontrar · ~ 
'Ve!hos obstacutos e sem Pl'OVIJC3t' 
a. _$USOOl;ibll!dácfie dei nlngt:te!rn.. 

M~. quem poderá ex:atninal- uma 
~estão deste genero? e de qae 
modo J)Odera ser resolvi.da? 

Como acon;,eeeu na Coni'eren,.. 
da da Paz de 1918.1922, é de pre.. ' 
'Ver que, ta.mbem desta vez. os 
ftl.Jmbr<>s da C~erencla da,· paz 
mao Se resolvera.o facilmente a. en-- ;1 
ea:rar de frente e rar.:licalmente a 
"'1-testão dos Santos Lugares. E9-
tabelecer~se-·á então uma OomisSá,o 
e auiçá algumas subcom~ no 
estilo daquela outra vez. 
~ bom en~t.anto revelar, que 

!li. unportancia da nossa. quesmo e 
a necessidade de res<>lve-las esca.. 
!l)am aos· homens potittcos ma.is ha.. 
bitua.dos a. tratar de fronteiras ter
ritoriais e de qoostõeg d-e naclona
liaaões do que da propriedade e jtL 
:rlsdição sobre edlflcios sagrados. 

A sorle dos artigos 13.o e 14.• do 
Manãat.o sobre a Palestina.. e das 
eomlssões e subcomissões pr0jeta,.. 
das na oú"fra Confm·encia da pa,z. de
monstra'Ill claramente a impossibl. 
!fldade de resolver assim a grave 
l}tlestão religiosa. 
· '.A Ordem ~~ ooma., :i,o!S, 1 

a liberdade de tndica.r a.os ernmen- ) 
tes home~ poUticos o camtnbO 
CfUe _iulP."a mais just.o e sereno para 
a solucão de longa pt>ndencfa. 

Dado que, como se demonstrou 
em clma. a questão dos sa.nt.os Lu
gares se renuz simplesment.e a uma 
'qtlestão ren!!'losa. é evidente a ne.. 
cesidade de trata-la de acordo com 
as a:oto:rtõa.des eele,dsticas das duas 
Y)Odem a.vanar a !m.porta.neia &Jl!I 
:latas bfstorlcos e pa.s~:.a.dos e das 
atnais nostções jm'!dteas CJt1e ocu
pam em cada. Santaa.rios em d1S. 
eu..<:São. 

Como ato prelim!nar se toma, 
!)Oi~. necessaria a reunião das duas 
!l,arles mte~: os franclsca,
llOS de um lado e oS gregos e ar
mentos de outTo lado, para um en. 
ten<1imento fraterno e uma profleua 
ít!1SCU!'l~ da materfa. OS~ 
!noS, da sna pa.rte. estão an,~ 
t!a. mais larga compreen...~ a respei
to · dM ssplni,<:6es das comunida.. 
daõe~ dissidentes e es'iic ptontos 
para 1r jlO encontro deles 11a sa.iva
zuarda dos tnteresses redr,1"0é00• 

Os pontos contrnveitidos da, 
troe.c;tâo ~ Ve?J de serem levados 
~ante a~ tffl'la \}O'fil-Sm'J ei...n que 
)!'"a.o cons~1ri9. decidir a eontro
'rer.<ia rellgloo poderiam ser defen 
mõos á Santa Sé ao mE!OOlil 4!1se0.~ 
ctdos com ela qaestão. 

A ssnta Sé, par seu eand.rer tn.. 
!émaclonal e snpemactonal:. JlOI' 
lffi8o naturez:a de póf,enela re,tgiosa 
lil pela fm-paTCiant.'iade edstã ~ 
il€'!IlP1'ª -usa em todas as suas _... 
it'l5€s. e ee.rmmeste a Yifi'!CS psoa ~ 
Jl()(le reso1veT a peéiencla ~~ 
tos Lngares. A.., J)l'Ol)rlss -·=J
i:,iss!d~tes tnte:ressaê!SS. qae élQ. 
weeem a paterna benevolencia que 
B Santa Sé tem 1)8:ffl com e1BS, ~ 
iiiiOS fflle serlio llStillfeitas de €(1» a 
"~ geja remetida. aa ~ ~ 
~o da rel'l.~ão ertsti. 

A ~f!Tll Franciscana eDl nome 
.fttl, Cl!t.o1ic'J.dade .. dtrl.i;,:lndo.se &OS 
l!eR'l)()IlS8.vets -pé1e. ordem~ =»d~~~ giip+lf»-

'l'emdrimrios, asstm a 'ptlbttcaÇão 
i1c snbstancfoSn memoria.l qne a 
Ordem de s. Francisco apresenta
rã a ONU. sobre os Santos tuga,re~ 

Um denso st1fficio pai1'9,, na im
prensa, no efrcu1'0s JJOTftleos s<J1)re 
o ~ erlmão de.,i l)l'Ob!emaot 
!>Ir-se-ia. a jn.lgar pela.s noticias que 
os lugares de maior sfgnfflcaç!'i.o pe.. 
ffl o mundo catonco santificado pe
la Vtda. Pa.fxão e Morte de NOSSO 
IBenbor Jesus Crlst.o onde eacfa rio 
íea.da monte, cada eldnde, traz con
dgo almtma recOrdaeão sagrada 6 

ama "terra ningnem" ã qffll,1 86 os 1 
arabf>~ e todeUs teem dtrelto! 

l'nf1>lizmE>nte. ê foreoec> reconhe-. 

E qtte a O'l)frulo eatoltea tem sldO 
mna h'l.dtte,enoa deleDl"'il•--fteiité flSSlmto. . . • 

M'lwa~P'~J\.-.. 

·--

• que :uites da guerra. . 
:.. -, Fazer uma. serie de ;pequenas e:dgeneias ao povo, ~ 

-AMARRA 

e HEGOU,,- :mats. alvtçarei.r-o do que nunca, o 
esperado momento para a realização de boas 

eompras! Para quem conhece a ex.celencia ?OS 
,Artigos M~pp~ para aqueles que lhes avaliam 
~ i.nst:lper;tveis dotes de qüalidade e bom gôsto, 
a inauguração da nossa Liquidação Semestral 
~nstitue., ~ ·efeito,· · em pleno coração da 
~dade, um acontecimento de ~antissimo 
jra~I 

wdas nas ~ etiquetas, wle a pena ser 
~adrugador" para aproveitar, quanto antes, as 
felas amplas ~uções de preços agora demons;. 

<Oonttnua na '1.a ~ 

~!_;ENSACIONAIS OFERTAS 
w ~ CJe:) 

Modas para Senhoras • Roupas brancas • Calçados • Roupas para 
crianças e Bebés e Retrozaria e Meias, Luvas e Lenços • Bôlsas, Cintos e 
Ecbarpes e Sedas, Lãs e Algodões e Perfumarias e Roupas de Cama e Mesa 
Moveis e Tapeçarias • Abat.jours e Utensilios Domesticos • Porcelanas e 
Cristais e Tmjes Desportivos • Artigos f"mos para Homens e Rapazes. . 

'fedes ~ ariigos não ~eailos .(ç;eepio os protlntos Elizabeth .Amea). t.çDl des«»nto de 10 010 , 
----· -

.CASA AN6LO BRA5JL€1RA 
~~ 

• 



'\ 

.. ~-- ,...,.' 

/~-------- .-....,- ... 

1''olgarnos em elogiar o clecreto
lei i:•clo qual o Presidente Euric,• 
;Di;tra acaba de eisLahC'lccer. a f.it:lln 
J)e:·manente, as cape)a.ni:rn nas fnr
eaos n!"macla.« fio pr'.í~. 
· Ha pouco ü•mpo ,ti\·emn" opnr-. 
tur1 ic1ft<l o <10 · rer;ir.:t rn r-, t ·1,n. 1)0m e> 1 n

ç1"011 m 0nto, o (1p0re1n-]pi µd,, qu·d 
aie oxt0nd<'1, JH)V!1'!1'1PT11 e :1 su 0 P~sâo 
ller-f'<lf~~rfrt. 0n1 ~:g:.u) cte ine~i~tPnci,"'l 

ele 11°<'<>nden•0ia on .élescendentcs do 
taiecido. O "Lei;ionario", jornal 
/~onc1a.hnOllL8 aputu.u:tl., Vt,n.d\.1 

Jiestu. znediéÍU. UTn ll1t,W de a.s.,Cg'1-

rar a estu.Lilidade " pujança. Ja 
~ndl!a, nü.o poderia 1·egatear :seus 
aplausos ao Governo. .8 0s Jf'L< 

~ sincera ~atbfagií.o. 

• • • 
Isto nos anlma\íormuhr uma. 

i-ergunta. Quando,.::chegará. o cJia 
em que o Prcsidenté ha de revogar 
a atual lei eleitoral, que tanto e 
tanto dificulta a interferência dos 
ea.tolicos na politlca, e equ!val<> 
para nós a um verdadeiro titulo 
de inferioridade . em relac;ii.o ao~ 
eutros cidadãos? 

• • • 
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centená, io' ntivida~es missionárjas ~a • pr1me;ro 
P ri n ce29 1 z a b e I ComPan~ia de Jesus na Ci1ina 

A carta que a seguir publicamos 
foi diYl1:g:::da pelo Rev. Pe. Ramo.n 
Angel c_;rcz, S, J., irmão do m;s. 
sibnario missivista, na China: 

Venho por me:o desta contar.lhe 
algumas :10ticias sobres a~ missõe; 

SIENHSIEN 

ckt a dia; boa parte ci'Os ~em!:narls
tas foi enviada á Mlseãc. vizinha de. 
Kieilgsien; os comunistas ocupa. 
mm o Semil1ari0 e o Colegto no 
mês de Stcmbro. Deixaram so
mente desocupados a casa do .3;s_ 
PO, on'de se insblaram como puje
ram Os seminaristas menorc,, que 
ainda ta permaneciam As amea
ças e os pie res prognostico;, se 
multl1>licaram produzindo um ee. 
tado de alarma até o dia 13 df' De
z.t"mbro. Entretanto fo~am envia
talaram com0 puderam o5 s~mina
rlstas restantes. parte vara 'ls:ent. 
sin e parte para o Vicariato de 
Pabt!gfu. Os comunistas ocuparam 
a casa de· campo .levando consigo 
tudo que . encrntraram. l'ara eVL 
tar coisas piores Mons. Tchao foi 
a Tientstn pasi;.ar algum temno. 
Assim ficou o· Pe. Charvet a rrente 
da situação. O 13 de Dezembro co
meÇoU éom uma pilhagem da TD
sidencla dos Padres e da. casa de" 
.Exmo. BisPo, A pilhagem durou ~· 
dias, durante os quais a chusm: 
aproveitou para levar tudo que er: 
centrou. A dispensa e i:.. roui;arir 
ficaram· vastas. ficando nossos P.'.\.
dres 5omente com o que poHsuian 
sobre o corpo. Nessas circuusut:1, 
elas, com o perigo ele morrer r1, 
fome e de frio o~ SuiJ(,riores de 
terminoram que só fica:,.sem cm ca. 
5a Os necessarios. Rc'c-é'iou.se· qu, 
os comunistas m0t-.-:sse1~1 no carcen 
todo~ os estrangeiros '7 obrl~n5serr. 
n tocos os chine~~ a se alistarem 
no exercito VPTmP!ho. 

FUGINDO 
Decidiu-se ~t.ão que aproveL 

tando. a obscuridade da noite pa.ra 
; (Oonclue na 2 a p:1 g · 

I. 'NO~~~RO 
l 

AVULSO 

CrS 0,40 

Na católica Navar ra 
. HOMENAGEM DA CRU• 

1 

L ZADA EUCARISTICA lN• 
1 

(lbeg-:ido rt Espa.nhn, PscreYcu
... o Revmo. PC'. Ccrn!clo c1P. 
Ji>roença ~igauél, S. V. D., urna 
carta muito interc~santo sohre ~ 
mentalidade e N>st,m,e;, éln gJnrio:;a 
Navarra, cidadela rla l~reja na pc
llliPsula. iberica. 

Trata-11e ue uma d<.:scd<;iio v,, .i 
e i,c.rspl.caz, da .~tmosfera psicolo
gica. de uma região. em que a!n<la 
Vivem numerosas e ~ncan,.adul',...._
tradii.i:ies popula.re~ e cristã.;. 1)1:,a 
publicamos alguns toplc.os. 

•· A vida catolicn :,q111 na Nrivar-
:ra, é · multo inten:sa. .., o. ·amtuen, e 

~iliar e publico r, impt'e~nado de 

ea,toUcismo. Vod' /> oi,. :nÓ:c<S(')fl r:t 
pazes. do L<>giona r\o ;;e .;,,e;nt_;ri:cm 
encantados· cte viver nest.e · ·l'im
b1ente. Uns peqnenc,s quaãrÓ~. !\o;i 

.GUag· dtY festa, a.nteii quf' o siol na~" 
ça, reunem-se· em .dois coros 0&. i 
homens e as· mo~as das aldcin» .1 

1 
1 

para cantar a "aurora". g· um~ 
alvorada, ·com cantos , ro!ie:ioso• 
:i,proprlados ao nin, e que »o s..
ca.nta1n naquela mactrugatla, Pnr- 1 

eon·em toda.<i a.s ruas do arraial 

acordando com este canto a popu
la.ção. Na Quareema, fazem-no 
todos os· dias, canh1ndo um convite 
ú penitencia,. 

Antes de r.asct!r 1J Slil. r·eilnC>1n· .
1 

&e todos na tgr•).ia. o sc•l cs en
eoDtra rezando o Ícos:-,rio C'm co 
11num. 

Antes do cortar 0 pão, um pii.0 
grande e redondo, o pai de fami
lia. traça sobre n codna com a fuca 
três c.ruzes em honra r1a Sant!ssima 
pedaço de pã·o. heijam-no cem 
Trindade. E se cnl no chão um 
aquela oes1,roocupaóa lllmollc1claáe 
das cc.ls..w proíunaas o ,;inceras, 
Nas ,·.,1ape1·= dn. prnncil'a sc•xt,1-
feir~ w<lo .nuudo 1:1e confe,.s:t par;,i. 

eomungar no dia seguinte. Os jor
llais con·iiü.:.m ·.>r. catolicoa ú. comu
allio ;i;oparadora.. Nü..'I -proeiasõe .. , 
G9 ho~cma . '1o&fUam 1,. ~ m1.&lh,,.r,,., 
fonn:un Al:l.:a nt»liltinCio. Qu~(' ~m 
n'1a f'lmlUa tia nli.;1 ... ~oi. ;;ia ,,.,,

hf• ~,r, &913:\ 2QQ.009 M~Ua;1,- ,. 

tos 0 10.D'10 Sac0r,lotcs e T:<.:l.;;;lo
sos espalhriclos pelo. mun,Jo. ~" 
Sernlnurlo dos Padres Rcpitratlon,~ 
em 1 ·u,.·1ice Rr·;·Ha .n01·1·ct1 ,l.f ;,;.td., 
un1 r1c,nf•10 er.1 t.:1:1·i f'xrnrsãc. n 
:superior foi visitnr n familia m?Jito 
afliLv. ü !Ji.d. '\ cud v .a aúi<:ã v J.v 
Pa.dL'e, t-,1. la n1vri.e d" 1nenh10, lhe 
r·0ospon<leu: não se preocupo Pa
dre dlr<'tor. eu tenho mais 'outro 
filho rncnor¼inho, no Etno que nira 
oln nntl'ar:l. em ]urrar do que moi
reu. F. o ns~1mto <>~tnva l!qnld,iclo: 
As farní1t:1s qflo numeroRRq. 'remos 
um mn11no, filho maif' vell10, <'om. 
doze anos <' qdt> tem oito !rmfwzl
nlwR menores. A pureza cto pnvo ,; 
surprcendentA .. l\'i.o é rnro encon
trar ra.pazcA que conserva1n sua 
inoccncl.i bo.rlsm:il <• cbúgam nn 
ca.s:.trneuto A ao s .... c..:,.::'!rctocio Netn 11 rrt 
des!lse. ~e11te-~d ~quí, na. frescura 
desta 1·uça., no Vi'1U <lvs lllt'runos, a 
ben<,;ii.0 tl:.1 c:.i.stiébde. Nossos semi
naristits st,o e2 ,ca2,tadorcs. E"· vei·
clad 0 q:..1ci- ~C~o ~1.:Jec·iunn,düg, ~1'1as u 
proprll) (:It.:n~Clltc) Uc (tUC cl.c~ :-sa0ni 
é otirno. 

São Ü!;ObO:,J - f u ,101nc·. 'J:e1c: 
YiVRCidctde S::tlltü, são · alegre::;, 
cheios elo Ba~das i1nvrüvi.stas t nu· 
turids, o b~1.11cn tes e su rna1n ent E 
a.cef;~ivc::3 aos 1n(,tivos S<Jbl:t:::r.at!.i 
rais. r:,. pormenor n<,tavel. Ob;,c r· 
vei (1t!c ,~ariús n1eninos •. de 11 0u 
12 anos tinham falhas nos df:ntes. 
J?entcs, alirts. Qlvos, ~ortcs ~ ;.)cn1 

distribuidos, sem e:n.ric. Aqu:lo me 
intrignva. J)orern :iu tnc .:.~onfonna ~ 
va 0m snher que •tpPsn.r drt r1e;;i'10 
calcn.rea e dn pure?.a do. ~aTiguE, os 
dentPs tamhr,m ~qul ,-,e viio dete
riorandn, Hrt pour,o, porem, os tnf' 

ninos me contaram <rne tlnbam ido 
ao denti'lt!l til·Ar U'1s il<>ntes porqu" 
os novn'l ps,tn.vam ne1sccniJn., D<'"
cobri que temoA uma porcão r1~ 1· 

garoto!'! ji\ grand->s, com dPnt<>s dP 
leite ainda. Falta aqui '3m tudo a ! 
precocldadn. Mas na ·.i'rna nrolon- 1 
gadQ lntancia e meninico, · '.:>11 ga. 
rato.i go:znm lon~amonto da d<tsPrf'· 
o-aupação a da pureza. O am~i~te 

1 i •tl.U'i\!ó\0 41 i;al;!Qti\oá"11. & 

n juveutud~ comunis!~ ~erpetua na !iemt 
nha o íanatismo da juventude· hit:erisf 

E' fato notorio que o m0nmc-11t•' 
Hazif=1a ~e n1a.nteve cm grand0 p,n:
tc grac;as aos adeptos que ~-lltlC'i' 
rrangeou com a formaçfto de &U'.l 

·famosa "juventude hitterisla'·. or-
gani;m<;ào espalhada por todn '.t 1 

Al0m,1nha e onde se prep:iraYam 
i<l colo;.:dca 1nente a8 nova$ g-r-roçf,r~ F

nu sentido nacionnl-socialista. 
'l'er1ninada a guerra con1 a der 

rota do nazismo, vemos que tnle
lizmente não se fará/ a dest:.jada 
rceducac;ão da juventnrle alemã 
afim de extirpar de "eu cs11in·o a 
infe<)<;ão ne10 cl<.:ixadu pelo ra11a
tlsmC> racista e wtalitario. 

Estâ. se realizando apenas uma 
substituiç!'l.-, de idolos. Com efeito 
!\ u11ioa organlzn~o dn juvent1,1d? 
em aoentu:i.da ativ1dado por t<.>d\i 
a Alc.rnanhn ê a "J1.1senda1i's,;;chu1,;;·· 
ml&,ll'a~a, ilalQ.11 CllltnUl'\Ü\M 8 ;'1J• 

mnfüt nos moldes do no dolo • E: c,i 
somul" d;i zona de ocupação suv;.. 
tica. 

Um correspondente berlinen:se <1, 

jornal inglês "C'hnr<'h Times" n,-
centemente descreveu como ee d<o-
sc11r0Jou uiúa as:;ernbléia da ··Ju 
g('nd~LtlS8chuss·f. na <1ual os urinei. 
pais orn.dorcs fnram Horn0ckfT 
membro do Comitê Central do Par-
tido Comunista alemão, um .. jov'3m 
lidcr comunista'' chamado ·Kessler 
e um "social dem,:,cratn" cujas uni· 
c,1s nnlayraic, forllm <1P Joi1vor ''"ll'l'l 
l'ieck, ll<ler dos comunistas aln 

Para se ter uma amostra da "to
lerancla" e do "alto esplrito 1emo
crat!oo" doQ .novos 'lonas .da Al<'l•. 
manha. transcrovnmn11 abaixo um 
inol~o <J.i. reportai,;cm i:eita oor ~hl! 

(Oo~i,n,u, na f,4 \IM,~ 

1 F ANTIL AO SR. CARDEAL 
i ARCERISPO 

Aproveitando a data onomastlca 
do sr. Cardeal Arcebispo, a. Cru
zada Eucaristlcn., vasta associação ' 
da Arquidiocese de São Paulo para 
meninas e meninos catolicos, apre
sentou a Sua Eminencia, no pala-

· cio Pio XII, as suas cordiais e res
peitosas felicitações, o seu preito 
de homenagem e obediencia. 

Cerca de duzentas crianças, nni· 
formizadas e com os vistosos dis 
tintÍvos da associaçã·o,. repre-SPn
tnndo muiios triilhares de seus CO· 

legas, d!stribu!dos por 147 nucleos 
em !grejas e colegios, ench:am 11· 
tcralmente o salão nobre do pala· 
cio, no dia 16 do presente mês, e 
~cccbiam a Sua Eminencia com es
•ontanea sàlva do palma.'l. \.com
·mhava.m-nos numerosos D1r11sc-,n
·~ e Zeladores. 

O R. P. Fernando Pedreira de 
·,stro S. J. · saudou o Sr. Cardeal, 
.,•escntando-lhe a homenagem do~ 
'" pequeninos diocesanos e ofer 
·1do-lhe. pelas mãos de um doe 
.·ninos, valioso. <esouro Pi:<nirituc1l. 
mposto de Comunhões e outrns 
•l'as mcritor!as. Era o total iJ o 
,,,rc;o aturado de varias S<>ec;l';c "-

.\ Crnzada Eucaristlca Infantil. 
ddadosamente anotado em ar•is• 
'?O pergaminho. 
Sua Eminencia àirigiu, então, 

t>nndosamente, afetuosas Palavra:! 
'los seus '·cruzados" externando 
1 uanto prezava :1.q11Pla man!testa
çiio carinhosa das crianças, e dJS• 
correndo com oaterr,al desvPI<' so. 
bre a Eucar!,;,t!a e a necessldad<> "1<1 
fr, e amor - no 1ivlnc sncramen~n. 
S,5 a!'sim ~stnri,im 'lptos os c11•nll
c,1s para enfrentar ' inquletac;ã/1 ,,. 
as dificuldades atuai~ da SOC!A<lade, 

0 avUJt!lâO grupo d., l'.lr!an,~as, <VI 

>:t!astar-eo. jubiloso. do paJnoi<' 'Pi,:, 
XIt, levava nos corn~lles <:1.lnd1 
ine,<p'er!PntN!, Jm novo al.onto par.t 
alil e\laQ eiclii-uaP 1 u tas e nnrn 011 ;·,, 
4\lot ;om'tl.i\.Ja G\.i l1Al1.J1'C' 
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. tr;, ,,!-, ·interPRSes nacionais, e á ~
vor da L:RSS, dentro em pouco •, 
comunismo estaria repudiado p 0 la 
itPinlão publica da Europa inteira. 

O<> varios Partidos Comunistas 
&imulnm, pois uina tal ou qual 
adesão ;;. ca\1;a do pais em <111e 
!\lnciona_caãa um ... no fundo pn
l'tl melhor i,ervlr a URSS. .... 

J:;st::1 observação nos õéve serv<r 
para ac-ompanhar a· inu'à\c:ão rlo 
eon.unlsmo lncli~ena. 8' po1,1sl\'e, 
que. dia mais dia. meno". o Px-ca
pHr.o Pre~te!-1 promova alguma mn • 
nlf Pstação patrioteira nn Consti· 
tu!nte, J(l. eaberemrns. entretanto, 
q\te não ,;,e trata se.não dP ,n::rnobr,, 
•-pour êpater les l;)curtreo1s" . . . 

Exem i,lo ca 1·acte1·istico dess:i :i.r• 
dil0sa 1->ulitica foi o discurso <lo 
"le:1cü,r" c,01nunh1rn no parlam.,nt<.> 
itnlfanc,. Ol;rigado a detfn!r-st' ;;',· 
bre a polltic,i intei·nacional do:t 
coi-rt'llglonarlo~ li\Ei'U~ p~tricio~. ad

vt1gou (:úln todas tt.9 fort;:f1.s urr,u P1~ 
li< !e-a de neuu-a!idude entre a U r:i,;,;; 
t: ú l:>lvc-o das dt'lnocracias, po1it.ica 
e/.Sta (1., que segundo ele a ltana 
tt.•ft;1 u~ JLHlÍvre~ bt:•11eflc\os a. t-"fo\· 

1-;,·id<·ntemeute, vê-~e que ele n:lo 
ce,·t· e•1rag-en1 üe chegar att' o fir!"'. 
e c.ie dizer as cvisas com clare,:;,. 
l\.·eun·~lirlade? Como assirn, se no 
ccnario internacional a L'RSS pa 
recE> ter assumido a empreitada cle . 
dt-:--rü·;-rnbrar a ltalia e de a urra ... 
zar·{ .Xü.o foi .-.\Ioloto!f L1Uern lnsjs
t1u pela anexação de Trieste á. 
Yug1>-Slavia? ~ão foi ele que pPdiu 
L intervenção do$ aliados na lla1ia, 
para. evitar urna onda de reação 
u,t!-eornunlstu, a que ele (de acor
llu com. o velho cha.\'ãO) chama 
Jnda de fascismo? . . . 

Re~istramos com desp1·::uer as 
Imensa» va.nta&·ens que a URSS ob• 
te.ré._ no tl.'$-taóo de p~ com a F!n• 
l&Dõ.la. Porto no Mar Ba-ltlco. livre 
wrnunicaçil.Q' com est.; 'y)orto atra
H.1i clQ teriitorio fin;andêa, desrnl
iit.artza.cã.o quase total da Finlan
Ua. Enfim, ]i'Qi;-ltkala- Ud sera uma 
~~ SQvieUc:& 110 Mar BalticQ. 

!' • • . 

2c1mpre 'l'l4 os comunistas silo 
1erTOtaaoe ded~ que ·aa eJej
plee to~ tm\14\llentas. ~estes 
lllUmoa dN, ~ olei. uma 
hn:Ota. ~r.lça. =s elelcõe:3 
turcai,.. _'l.'allto w,.stou par que a 
!mPNJlA ruaa llimesae qYe M 
~ t~ traudulentfl,11 ..• 

~ ... 
A conbed,t,'la. petrolelra. espanhola. 

tt-astonaria. telQCrafou a.os Dolou.e· 
1118, manif4let.anclo seu pezar 11or , 
111.1.e a E,t'pWlba. continua eiscra.va º" 
Fnneo e aeu ga.u41o ••• pe~ 1'· 
lwerdad; .d.e que goza a. P1Honia! 

Sem com-.tados. 
• • • 

.Re(U'Uc:tescem na China 3.s hostili 
da.ó.e$ entre c<>muni!-ltas e anti-co
mumatas. No ·Egito e na Ind!a, " 
Qllda de J1aclonalismo estã. cada di.i. 
:111als iJ:npetuosa. _:..::,. Pa.lestlnn. <' 
&lentado ao QG '>rltn~!co deu .. ma 
sra,viõ!!.de sem preC'c,1e--11tes, ít ·,,,a 1 

j,QÜtk~. Todu a A~,a e8tá em a:.:, 
ai;ão, e 1,sta q_e:it.11.:;i'to se estende á 

Afrl<'k do Nort.-. 
l:'or Wc.lll- a parte < 0 paganismo 

1oe l\'.a.ise~ .~·c!nli•)::: r!ur ~<? organiza 
) \e,·:.Jnta n 1.•nl•f~,::1.. :·1n di:.1 ver~
't;OI! "'- !tnt:n«:1 -,r.1.\'idn.<lc das com• 
#ÜCS.<::õ"s. que isto- u-ar(l, para o 
-Gc;lderile. 

.,..n·i.,ll"' lf',..''l • l)-E'vi~~o ns que t 
OJrl" n·, " ,,. 1 ,1 ,_ n mos elo pi:~ l 
...,. m"'"""' Jc na-li·J:~" 

Uma glória da Igreja, na História do Brasil 
Transcorrendo agora o pri~eiro centcnario 

da, l:'rinceza Isabel, é da maior conven.enl:ia 
· '4ue sé' -pbnham cnr relevo alguns aspectos de 
sua personalidade, qu~ a Ópiniào ainda não co
nhece devidamente. ', _·'. 

Não vale a pena analizar, é claro, as mil t>e· 
quena1, calunias e nütldades com ~ue a pro1>a· 
:;·anda republicana procurou, durante os u,timos 
;,1.11cs t!a monarquia, açulur contra a he,deira ua 
cor,,a. a 01>inião publica. "Mentez, 111.:)ntez, il 
restera toujo;urs qul•lque chose", escrevia Voltai
re. O caso da Princeza Isabel constitue signi
ficativa exceção á regra geral. Hoje em dia, 
não ha quem perca tempo em discutir os leit
motivs da p1·opaganda anti-isabelina: todos ti
Vt ram a vida efcmera dàs mentiras mal COll
tadas, e se desacreditaram por si. 

Enü et_anto, apesar de tudo isto, a figura du 
l'rinceza Isabel ainda não é bem conhecida pe
los brasileiros. Os compendios a a1,re.,en,am 
tao someutc como a libertadora da raça escra
va. Ela emerge da sombra dise~·eta ela vida 
do lar, para penetrar na grande Historia em um 
momento fulg·urunte. Assb1a a lei de abolição .. 
Vvlta, depois, á vida de familia, numa penum
bra que o exilio, pouco depois, ainda tornará 
mais densa. E nesta penumbra se extingue 
docêmentê;- e quase sem ruido, a sua vidu ter
rena, numa época em que sua figurn já tinha 
sa,do inteil·amente da atualidade polltica. Des
t;;. vida familiar transcorrida numa nobre dis
creção, se desprende perfume da genuin;i vir
tnde cristã. Reunindo estes escassos elementos 
informativos, o quadro :(:\sicologico da . Princeza 
parece c.qmpor-se facilmente: excelente dama, 
que ,·ive,ú sempre para· o 'lar, e que teve a feli
cidade de assinar em dado momento a lei de 
emancipação. 

Por certo, estes traços gerais são vcrclacleiros, 
e eles li:istam inteiramente para justificar a 
gl(n·ia 4,&tRedentora", Não ha duvitla, entretan
to, de · quê , uma analise bistorica mais pormc
norizadª-.__enriqueceria. muito, com novos e belos 
~t~t,t ctos, esta noçíio que, se bem que bela, é no 
fundo bastaute i.wnaria. 

* li> * 
Antes de tudo, é preciso compreender bem o 

que significa, em regime monarquico, a vida de 
far.,itiari de uma Princeza. Não se pense que é 
uma vida privada, com sua agrodavel irrespon
sabilidade e doce despreocupação. A função 
sociàl ,da familia reinante é subtil, e dificll de 
tll·i'b.it. Nem por isto, deixa de ser muito real 
e importante. 

Para que tenhamos disto alguma idéia, é 
preciso considerarmos o exemplo inglês, a suma 
~ten<.ão com que a opinião de todas as cama
das s.ociuis e correntes partida.rias acompanha 
O!!i g1.,Hos e feitos da familia t·eal, e a importan~ 
eia Mie a.trlbue a qualquer acontecimento que 
ocorra neste terreno. 

A familia reinante devt>, a um ti>ntpo, ser o 
esp.-U,o e o modelo cio ideal familiar e social 
do p:.us. Espelho, no sentido de que deve pos~ 
suir do modo mais acentuado e autPntteo, o qu<! 
a mentalidade domestica· e social do país tem 
de Upico. A familia reinante deve ser como 
que a concretização simbolica do espil'ito nacio-
11:il. no qu~ diz respeito á vida social e familiar, 
Modelo, no sentido de que cabe á dinastia a fun
ção discreta de tlirigir a evolução da mentali
dade nacional, no lar e na sociedade. Munida 
do prestigio social inherente á sua categoria. 
pode a familia reinante, sobre a qual conv('rgem 
todos os olha1·es, por meio de seu exemplo, fa
zer cair . em desuso os costumes menos bons. e 
os subst~tuir gradualmente por outros, f'xercen
do assim sobre o espil'itQ publico umn funçio 
pedagog-ica de imensa importancia. 

Foi este o papel social com que dt•parou a 
Pr.ncc>2a, desde seus primeiros anos. Digamos 
desde log-o que ela o desempenhou modelar
n,en t l'. 

• • * 
Se investigarmos bem a fumlo as . razô<'s ,ta 

poµ.ih1riclade que a Familia Imperial_ consnvou, 
meim10 depois da Republica, veremos que residi> 
em boa pai-te, no exlfo de sua tarefa social. O 
VI" ho Imperador, com a grande respeitabllidn
de de sua figura, seu porte grave e afavel, sua 
lnnga barba precocem~nte encanecida, repre
sentavn bf'm o tipo ideal do excelente pai de 
familia brasileiro daquela época, coluna do lar, 

protetor suave e varonil dos seus. Os costumes 
privados do Imperador eram sabidamente ex
celentes. O Imperndor era como que o tipo 
exl.'mplar que concentrava em si ·as virtudes 
que cada brasileiro estimava em seu proprio 
l'ae. o mesmo se poderia dizer da Imperatriz, 
nona Teresa Cristina. Era italiana, da Casa de 
Bourbun Duas Cecilias. Adaptou-se a nosso am· 
biente com a naturalic1ade com que o fazem os 
dt' sna tPrra. Feia, boa, acolhedora, era ela mes
ma o prototipo da dama brasileira, algum tan
to desinteressada nnqul'le tempo, dos encargos 
de representação, mas eximia em tudo quanto 
dissesse respeito aos d<'vercs do lar. Todo o 
mundo, consciente ou inconscientemente, se 
s1·1Ítia um pouco parente daquela familia-tipo. 

Cabia á Princeza Isabel, sustentar esta tra
dição, reprpsentar ela mesma a geração em que 
nascPra, com a exatidão <' fidelidade com que 
seus pat•s h,.wiam lograc!o enc.1rnar a geração 
anterior. Incumbia-lhe aliar á rPpreseniação 
propria ao regime monarquico, a simplicidade 
ele que os brasikiros sempre foram tão ardentes 
apreciadores. A' clelicadeza, essencial ao verda
deiro ideal feminino, a fil'meza de pulso, pro· 
pria a uma herclt'ira da ·corôa. Em uma. epoca 
cm que as nmlherps viviam tão arredadas ·da. 
politica que nem tinham llireito de. voto, ela, 
a Princeza Imperial, - se rncontrava bem no 
amago tla vida. política, onde devia ·agir de mo-· 
elo a ins1>irar confiança aos homens, e evitar a 
antipatia elas mulheres! · 

Até que ponto foi bem succdicla em tudo ís·
to? Não lhe faltaram c1'iticas. A alguns. pa• 
recia excessiva sua simplicidade, seu desinte
resse pela vida de sociedade. Por uma contra· 
clicão muito propria á política brasileira, este 
ponto era explorado, não pelos altos círculos 
sociais . . • mas 1>ela propaganda republicana. 
Outros receavam que, como clama que el"a, não 
tivesse o pulso forte que deve_ ter quem carre
rega o ccptro. Mais uma vez, foram sobretmlo' 
os republicanos que se a'larmaram com· à idéia 
ele que de futuro o ceptro não fosse m:i-nuseaclo 
com. suficiente força, eles que queriam a queda 
do trono, precisamente para evitar os _ excessos 
elo pockr. Mas é 1>reciso tlizer Que não foram 
só os re1mblicanos que se desagradaram por ve
zps com rste aspecto ela atuação da Princ('za. 
l\lesmo em circulos monarquicos, estas criticas 
causavam certa impressão. E alguns elos mais 
fervidos defensores ,da coroa eram os primeiros 
a achar que o trono exigia mais representação 
e mais forca. 

Até que ponto estas criticas foram fundadas? 
A questão se prestaria a· um muito amplo des
c•nvolvimento. Ela pertence sobretudo ao domi,
nio da historia dos costumes, capitulo complexo 
dá 1;1·ande Historia, que não se tl'ata t·azoavel~ 
mente senão com um amplo desenvolvimento dé 
1·pf'lexões e um grande -r·cforço -de fatos t~ - do~ 
c·umentos, coisa f!l!P. evidt'ntement<!, escapa aos 
limites de um artigo. 

Uma. eoisa, porem. é cel'ta, A Pl'ineeza. Im-, 
}leria! se conservou muiio popul;i.r du.rante to
cto o tempo da monal'quia. e esta 1>ormlaridade 
perdurou :ité S!la morte.-~ Quando da faJecPu, os 
jornais pubHearam com destaqnl' a s1Ja foto
grnfia, os brasilf'iros fitaram comovidamente 
sua figura de anciã maternal e veneranda. A 
h\i dr 1:! eh• ~?aio j:.i r~~tav;i l·H1fÇC\ ,, a todos p~a,
rccia tio natural ouc não houvesse escravos 
no Brasil, que ning1Íem sentia mais a sagrada 
t>moção do dia da abolição. O pesar que sua 
morfo causou foi para todos, um pouco -como o 
da morte ele um mr-mbro de sua propria fami
li:t. Ern uma populari<lade pessoal. que lhe vi
nha df'. sttas virtudes. vistas sobretnclo dPste nn-
1:-ulo fundamental: a P1·inceza soub<'ra, ela tam
llem, encarnar perfritamente o que havia de 
melhor entrf' as bra"'ilPiras de sua geração. Era 
o tipo da grandr dama brasileira de seu tempo, 
nobre. mnternal, bondosa, oue sabia fazer-se 
resneitar sobretudo pelo amor. 

E' possivel que algo pudesse ter sido mais 
nel'feito no seu modo de tlesf'ml;ll'nhar. o papel 
r<>pl'esentativo de se11 eargo. Somente bojl', co
mecam os historiadorf's a podf'r pronunciiar-se 
<>obre o assunto com isenção. E n. questão ain
cla prnde de estudo. De um modo ou do outro 
em linhns gerais é inegavel que ela acertQ\1: a 
sua duravel popularida<le prova-o de modo 
claríssimo. 

PLiNIO CORR~A DE OLIVEIRA * 
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C:l:.isa-nos extranheza que em 
1 · ,:-,:'.\ :ens5.o internaeional o Ingln• 
t,-!T,t haja, res:ituido ;l Yugo-81a
via todo o m.ro - coploso. afüt:;, 
- que e~ta possui:,. no Banco- de 
Londres. E' ou1·0 que entra lndi-
retnmente para os cofréa di>, URS8 
para prepa~r o. proxlma guerra. 
Porque esta devolução? 

• • • 

ser, condenado á morte, pediu ao 
Santo Padre que interferisse en,. 
seu favor. O feroz gauleiter da 
l'olonia Oriental, que mcreecri:1 
c-<'m Vl':>:es esta pnnir.ão, se cur\'ou 
nssim diante da Igreja. e esperan· 
do da imensidade de sua miseri
cor,Ua. pedl\l ao Vigarlo de Cristo 
que ~e apied,rnse õo verdugo dof' 
cri~tãni,, 

sarnente no coração peclregoso de 
um bandlõo, atendeu paternal ~ 

b0nignnmente ao peclldo. 
. Tocló o mundo se Nlific:1rá, por 

certo, com tamanha clemencia, 
bem prop1·ü1 a quem é na Terra 
Vigario - ele Nosso Senhor Jes.us 
Cristo. 

Teclo o mundo, sim, exceptuado:,, 
os comunistas, que por sua lmpren -
F,, ataca.rara ferozmer:>.te o gesto do 

C O ME N TA N D ü, #-r 

RENDAS )IUNICIPAIS 

?.I ove - se presentemente .:_.uma 
grande· campanhi:l. a favor de iereru 
auménlados os recursos municipais 
na dis~r!rninação ele rendas que ~ 
nova Constitulçií.o deverá, adotar. A. 
autonomia municipal era um dOf, 
postulados tcor!cos da Republica. 
Porem, nem pOL' ser muitb gabaclll 
deixou de constituir mero tropo de 
retoricd, paro. se tornar realidade 
concreta. Isto porque faltava, e 
ainda falta, aos municípios brasi
leiros a conõição sine·qua-non da 
verdadeira autonomia: a indepen~ 
dencia economica. Quem não tem 
com que viver, é necessariamente 
um apanigundo. E isto i; o que 
acontecia, e ainda acontece. com os 
noRsos munlcip!os; vivem na de
pcndencia dos favores que lhes 
queiram conceder o Estado ou a 
1.;niii.o. Ora, a posição de quP.m 
'peclé favor é uma posição agacha• 
d". Dfl.i, os ridiculos espetaculas da 
poliUca munici.pt\l: -brigam entre !ti 
os chefetes lo;íais, ~n~ toii9s pro. 
ctu·am, com ·emulação,·.,.dár ,!)r.q.vaa 
de súa fidefül_aae ao Qovex·no .• 

Uma d~, càusas· :priticipa!'s· est& 
na defeituosa i•épartição das rendai;, 

. Íiúblicas. Scg1ÚülÔ calct.Ílo·s -rec'en

. (emdnt~ <livit!Í;;n.<lós, a 1..'.niü.8 I'<'lcebe 
-4 7 'io· destas .rendas; o Estado, 42·7o; 
e, finalmente, pai:a o ·conju1úo, ~le 
todos os munic!pios; nada mais,,res
tam do que magros 9 % • E' ver-. 
gonhoso que isto seja 'l.Ssim. A Ca• 
pital Federal e as Capitnis dos Es• 
tados. sã-o autenticas sanguP.SSugas. 
que exaurcm a ~eiva do Brasll. 
Seria como se as celulas de um 
organismo recebessem -apenas 9 % 
do alimento ficando os rP.st:antes 
91 % para a 'cabeça. Resulte.d,;,, _es
ti anemia cronica do Brasil, qá 
se manifesta atê na 131,lbnutri<;ão. de 
nosso povo, enquanto n·as Capitais 
pompeia um falso brilho de civi~ 
lizac;:ão cosmopolita. Sempre • 
nossa mania da !a.chá.da. 

:Não se. objete- que a Unl.ii.o e Olf 

E,itados não poderiam abrir míio' 
de !)arte de suas receitas a. favor 
dos munlcipios sob pena de dcse
quiUbrio. em- seus .orçamentoe. ,J•.1n• 
tamente com. as renda» oa municl
p!os receberiam novas incÚinben~ 
elas, que desonerariam os Estado&. 
e a União. E nisto haveria gran
des Yantagens. Em primeiro lugar. 
ni:i.o h:weria a à.éstrui<;;ão a.~ re•. 
ceitas nus engrenagens da b11rocra• · 
eia federal ou estadual. Depois, 
haveria, mais justi,;:,1, pois os mu
nicípio" mais ·ricos prornoveriaJll 
os seus proprios melhoramentos, 
S<'m ln'.,'l'fereneias extranhas. PoJ. 
ultimo, seria estimulada a vida. lo,. 
cal. pois os munic!pios, que hoje 
n..:tl pode:n lnst~1ar o servie;.o c1 ... 
agn.'tls f:" esgotos., e vivem de ("ha~ 
·pr,u na mão para conseguir algu, 
mas escolas OU centros de '!aUd4!. 
promoveriam tudo isto e ainda 
mals com seus propr!os rP.CUrt!O!I, 

sem dnr so.tlsfaqões e sem nreclsar 
de favores. Surg-lrlam, assim, vm-• 
dade!ros prestigias locais. indep"fl• 
dentes dos chefes centrats, e dos 
quais estes ê que passariam a de· 
pender •. 

Poi:- isto ê que não acreditamos 
que venh·a a ser bem ·sucedida a 
campanha.. e .que os nossos muni• 
cipios consigam uma mélhon 
substancial de tratamento na. nov. 
Constltu!ção. Não lnter~ss. a cer
tos grupos, que manejam a -oolit!ca 
naclonal, libertar o Brasil do guan::.. 
te que o tem. iiúJetto; _Eles querem 
manter todo_s os cordefs nu m!loa. 

Atividades Missionarias 
·cconc1usão üa. J.-,1' _-i:•il?.) 

evitar que º" .. comunistas peree!" 
bessem. um grande . grupo . de tio. 
vfooe, estu~fante.. e :mui~ padres 
rumasse pàrn Tientsin: tiveram de 
marchar "'º oufl\9metros a pé a~ 
ch~r a Potochen. a estaçãG ma.ili 
proxtma.. A evacuat1'd0 !!e levou • 
cabo pracas nos excelentes cristãos 
q1:e sem temor das reprooalias dos 
comunista.e; se prestaram r:.~ 
or:illtar ~ rnis!!!onarlos e propor
ci=ar-lhes todns ae facntdadPs de 
tra:n<;nnrre. T.>est(' modo grande, 
Nu·te df\ 0orn11Tlidade -pode tf'!l,llS• 
lndnr-sc a Tientsit:1 e depo;s , 
P0kln1?. 

Desde os primeiros c1i_ae de Ja. 
nciro a situação foi melhorando. 

ProsSPl?Uiram ªº negodações en 
tre o Governo cem:ral e os alto.<, 
chefes comunistas, nas QUnls servi• 
ram com intermediar!os embaixn. 
dores americanos. e-ntre os quais ~ 
Gen. Marshall. TUdo i!lto. repercu 
tiu nos campos ele SienhEJien. 

Deus queira que almas generosas 
r,i> compaclrcárn · desS€s pobres mis,' 
l"ionarfos tão durritn(>nu,-·' pOstos l 
._prova_ .e queiram ajuda-los com 
suas oracões e esmolas. Sett ir, 
mão em Xto. . .rm <loiF matore.'I_ persegu!dore,;: 

t.1wlil C\a.twli1oa, a.l•ml••, ~\l_l' ()ni 

O Sumo Pontífice, ten<lo E>m con-
0• ' -~ --~ 0 -- ('~ta. conflanr;a comove

,.,. nor medrada ~rGt;li• 
Snnt.9 .Pall.r_e.~ ..... _ ....... _,. ______ ... 

Confere. 
-·-- - --- ---.10SW--'---1eN·ACI-o--·P=--~"--=-"' 
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Quem será o maior ca~italista ~o mun~o? -~i_:;¼,f,.Jl'~~"'o,~-,.,~,.,IWA,,,,~~.,, ... -.s,~~-o/,:=:-d,e,iCa-~les ~:;;;;:;::s ~,;!_· 

Pe. Adalberto de Paula Nunes, S. D. S. i ouro, rubis e brilhantes J 
\ ~ 

Não !a: multo tenu>o, os orgãos ciir por tudo quanto t s.)\0 brasi- ~ GRANDE E~COLH.,\ C'M o B JETOS· PARA PRESENTES .•• •' ~ 
'transm1ssores do noticias - jornais, J:c,iro. ~'i ..; /-\ 1.-,,• • • • • ~~ :e~ n!e surp~~to;~~a~ u~ que não vá•:· C 11Ul1Cil. !oram t Grande variedade em RELôGIOS das melhores marcas suíças .~~ 
;informação rea.lmente incrivel, o lW.l:~B. "fiuza" de 1,1ro1J:t:.;anc.:a ná:> '-" 

:ine:!:plic:a.vel para aqutles '}Ue, = tiveram ésscs sobre,,:Llt<l'.l com ª it e ·A 5~ A a· E N y o L o E B ~t i'oa. fé, a.creditavam na. propag::..n<la 11.ot.1cia sensacional. Ta!vé!:> .im uu \, • · ,, 
COm\lllista. de que os satélites do sr. outro tenha fica1n ari ""1raóo com ~i ~~ 
Luls carlos Prestes eram os unlcos a imprudência do chefe- ct,,,; "vc1~ ,~ ,'-
CJUc defcmc'!iam Os intJeress<'-0 doo rr;<:lhos" nacionJi,, !J':rmitmdo ,1u~ ,•i RUA 15 DE NOVEMBRO ~-0 331 §$ 
-pobres contra os abusos do capi. g noticia saiss, das qt,;).lO 1;arêC!•:.ô 
tiilismo. Levados pelo engodo de elo comité central e tomasse º ca- '{ A r !h · f 'd l · d d HA 3 GERAÇo-ES 
"1,Ue eles os comunistas desprezan- minho da rua, ela PUDÜCiclacte, E' ~~ : : : : ., Oa ana pre erJ ;;, pe a a(ta SQ.Cle a e : : : : 
(lo "o capital colonizacior·', a. ri- que os 1w.o.cc-munistas de fatu os !, · 
queza, acumulada nas mãos de um que nem olham de c,Guclha para ;•,;,.'.').¼~~~~~~1,.1,. /,.".,~, .. ~~~~~~¼~~~,e.~~..,~~~~~<;.,~,..,._~ 
grupo de arqul-milionádos, <"!•le es. ª·" su:t~ pomposas promes,.,a"., bem 
crav!~am a classe operaria mui- sabiam que O conFmi,mo t .. Gl ,i.:, 
ta gente boa cria pia:nente numa suas surprezas e -:ue s<:1.IN !,;·ópnos 
espécie de "voto do pobre:m. ". emi. chefrs ,-_ão os primeiros que traem 
tido pelos figurões do Partido Co- 0 partido. Quando mais se falava 
munista do Brasil. em "união nacional'', nos "h,,ro1. 

Foi quando estourou a noticia "a. ros pracinhas··. <'111 "pa.t l'iotbmo ·· 
tomica" segundo o qual O sr. (:ar- <>te., o sr, Carlos Prestes saiu c,.>rn 
los Prestes, 0 "m.a.rtir" àas rei- aqueJa declaraqão de que estaria 
-vindlcaÇÕes da classe proletária, o eom a Russia, caso êste pai., sc-
'"pai" dos pobroo e dos desamPara- mi-.asiático estivesse em guel'l'a 
elas e por· cuja sorte sofrera um conossco ... E assim por diant<·. 

•.elos mais rudes cativeiros que . Mas, é · preciso fixar o a;JsU11t0 
se conhece na Historia Pátria, era dêstc artii::o, não perdê -lo de v1stn. 
.scn!lor da bat:a,tela, de uns cinco Dizíamos que não ficamos surprc . 
.mllhõe.s de crtizelros ou mell1or ,-ndido com a noticia "at.0mica" de 

.:para falar em linguagem alr.cla bem l()rslo!>' Prflb~s milioná,Jio, po, .. 
cori'ente popular, de cinco mil qU<'? Conhecíamos o exemplo da-
·Contç,s ·de reis. A confirmação da quele que é ~eu superior e reu mes-
noticia caUsciu em muitos adeptos tre d<' staline que "é o maior 
·sinceros do ex-cavaleiro da, e~pe- <'a.pttalis a do mundo atualmente, 
· tánça., o efeito destruidor da. bom. dando sua fortuna ,,es~oal, renda" 
'ba a.tomlca nas cidades vitimas do suneriores ao orçamento de muitos 
Japão: O Sr. Càrlos Prestes ficou países". . 
8niquilado Para. esses ~cus amigos Qurm divuhou esta outra not1-
oovotados. cln. ••atómica" foi um eàJ)eclalis1a 

Muito~ outros partldârlos cren- em 0u,.stões de peonom1a, o escrl-
tes nci 'carlos Prestes pobretão de- tor J0ffr1·ev crevch..,r. no jornal ª" 
V<>m· ter ficado d~sapqntados e ir. finanças "Econon·.kt ·• e· r,uc fomos 
,-ita,ctlssimos com· e~a história. em t1r~r ck uma revista. baiana. 
"má" hora, divulga.da, com a, ra- S<>l1dO assim, por 'ltlB essa nd-
r,idez das ondà.<; 0l1ertzi!lllaS pOf tO• -mi?''.lÇán. ê,só<> <,1-ip,a"ltO, se O f••, 
<lo o Brasil, de que e chefe ver. !'ador Luii, C,..r1ns Prc<;t",; ~ ~enhor 
melho nàcfonal era tambem.. mi- d,.. alP'l'n,; milhi'i~s ri" <>u7"'1ros, e 
ro:ná1;10: burgucs, granfjno. F,st•·s rnili<,.,.,êrio. cnpltalisrn. bur<sUc-5. 
ptrcuràram ·acomodar-~<'. ar:!'lt.n. g-,B'lfh,o? 
ram' finalmente a cxnlica~o qtle () í•XP!1H•lo P'l11 do alto! Se shl'-
o. "intRrpretes" dos Pstatutos do ne t, ,.. mn!"r canltallst:i eo mundo, 
Partido Mbf'm dar, com ·efic!ê,nc1a 
e a gofitó de t'Xl.os os paladar<:>s. 

F. a· notic1a ·f1cou por isto mesmo
.Tudo isto, quanto aos que in

!6enuamente creem n;i,s balelas ('O

:nrn!')ist.~,. r;uc o Putido rrna1 d,· 
;yfoscÔU, l'lO ]3~.-:i < :1, !>l'•J__,J,t",: Ci::~.1:: 

('1'~ mrl poderá fazr-r CiUe o ""u re
prno,,nt.ante nn Bt'O.•il. drnoi~ de 
r 1i;'UllS mcs{'S h'.lja aclquiri<:'o uma 
sc'-rnazinha de <;tlase 5 milhões de 
:,i·vzeiros? I tão natural! I'Or que 

-----------------------------• 

EXPRESSO YIAV;AO SAO PAULO ITU 
AVENIDA IPIRANG/\, 1120 - TELEFONE 4-42,W 

Serviço rápido de passageiros em confortávei• 
Lir,nousines de luxo 

PARTIDAS DE SÃO PAULO E ITU 
6,30 - 10,00 - 13,30 

PREÇOS 
SÃO PAULO A !TU . . . . • • 
SÃO PAULO A CABREUVA .• , 
SÃO PAULO A PIRAPORA . •. 

17,00 

Cr$ 
Cr$ 
Cr$ 9W __________ IC&o+-; 

NOVIDADE 

40,00 
35,00 
25,00 

"Nossa Senhora do. SSmo. Sacramento" 
( l\lcdítaçõcs para o Mês de Maio) 

do Beato Pedro J~líão EymarJ 

O titulo diz, o conteudo do- livro, o qual nos apresenta \.'la 
ria éin suas -rei-ações com . Jesus Cristo no SS. SacrumenLo. 

.·. Relições de Mãe verdadcir.'l_:, "Maria. da qual nasc,:u 0 Cristo. 
que se chama Jesus". que nós adoramos presente debaixo das 
especies eucarísticas, com seu Corpo. Sangue. Alma e D1 · 
vindade. Relações de Adoradora, ele Mãe e Mestra dns Ado
radores·. ReiaçÓcs de Medianelra úi11,/ásaf de todas as gtaça~-
divinas, que da fonte ine;.;gotavel do (;oração Eucarístico ele 
Jesus, correm sob-re nos! 
Con~iderações onginais, nascidas ela intellgencia e do cora
ção cie um .San to i 

·NOSSA·SENHORA DO SSMO. SACRAMENTO: "Nome novo 
de úma .coisa muito antiga, como se expressava o Beato 
Eymard, apresentando pela primeira vez esta c.levoção aos 
seus filhos espirituais. 
Eis a devoção que todos os Adoradores do SSmo. Coração Et: -
caristico de Jesus hão de conlwcer, estudar e gl1irificar em 
suas virtudes e obsequios, mormente duranLe o mês de Maíc; 
pois não é possível ac'.orar corno convem a Jesus Sacramen
tado sem Maria, Nossa Senhora do SSmo Sacramento, qwi 
no-lo deu,. que por primrirn adorou, " glorificou a SS Eu
caristia no Cenaculo, e que enfim formou as falanges dos pri 
meiros e mais per!'Jitos Adoradores, os Aposl olo.s, e os Cris 
tãos da Igreja nascente. 

--O livro ·encontra-se á venda na Igreja St.n. Ifigenia, Lgo. 
de Sta. .Ifigcnia, .5. Paulo. 

PREÇO CR.$ 8,00 

,· 

Pregando 
e niartelando 

NA Al\IEfüCA LATINA 

comun:lsmo 
'''?' 

ra enxurrada pelas nossas li
vrarias. Propaganda da cul~ 
tura russa, da ciencia e dos 
cientistas russos, e, uma con
quista ·sistematca de homens 
de letras e prof:::ssorcs e jor
nalistas e rstuc' antes de esco
las superiores para a cultura 
russa. Não estão nossas aca
demias infestadas. de cultura 
ruc;sa? Os dez ou c'oze diarios 

A gente de Mcscou f ·z 
cnnstar que a Internacional 
estava acabada e os Konmin
ter dissolvidos. A Russ1a não 
seria mais um perigo pela 
propaganda dos seus id•·ais 
marxistas, e drmocraticamen
te iria entrar no concerto das 
nações .dcmocraticas. O lati
no de sangue quente e· entu
siasmado pela democracia, e 

'---------·.,.• .. ---- coniunlstas deste Bras!l não 
1 têm .a preocupação e diria mes~ 

clwio de horror pelo Nazismo e o Fascismo, so'-
1.Jrctudo após as tragicas · revelaçõ~s dos campos 
de concentração da Akmanha, deixou-se encan
tar pei:l sereia democratica sovietica, e, através 
deste Partido Comunista cuja propaganda ate 
hoj,· não conheceu o Brasil outra igual cin torno 
de uma idéia, nosso povo se vai dc:xan::lo levar 
p,,1a cantiga democratica dos russos. O sonho 
de l\1oscou é a conquista c:a America Latina. 
.r-:c,sL,; continente funciona uma maquina peri
g,Jsa e astuta de ·propaganda sovktica empre:. 
gando as taticas mais habilidosas e com uma te-· 
nacidad,•, um ardor e entusiasmo dignos de 
mdhur causa. 

E o pior é que Chefes de .Estado e muita 
gente de responsabilidade dorme tranquila um 
beatifico sono democratico provocaC:o .pelo opio 
de Moscou. 

E cm nome da democracia estamos presen,
t:ianclo cada dia mais o povo seduzido e revolta
do através de nada menos de dez, e logo doze 
diarios comunistas e celulas divic' idas por todo 
0 territorio nacional ·do Amazonas ao Rio Gran
de elo Sul. Sentimos a massa trabalhada pela 
cantiga dl•mocratioa da gente do Sr. Prestes. 
Respiramos um ambiente saturado de idéias co
munistas. O plano de conquista da America 
Latina está posto eni pratica. Primeiro doutn
nar, insinuar-se democraticamente. Nada e.e 
violencias ! Depois. . . depois .. , cm tPmpo. opor
tuno virão novas ordens de Moscou .. 

TATJChS NOVAS 

A violencia e o combate sist.ematico á Igreja 
e a todo ideal religioso não deram aos vermelhos 
o resultado qus~ esperavam na Amcrica tradicio
nalmcntE: catulica e onde a Igreja exerce uma 
influr,ncia poderosa e decisiva no povo. Em maio 
de 1944 no cdebre Congresso fü, Partido Comu
nista do México, um russo o Sr. Demctrio Soko
lov biologo russo naturalizac'o m,.•xicano e um 
elos mais ativos elementos da UR.3S na America 
Latina dizia isto... Tomem nota: "Agora mais 
do que nunca elevemos seguir uma tática de lu
tn que <'llgane aos inimigos dr nossa ideologia 
l' que afinal são todos os que não andam peloc 
nossos caminhos. Toda propaganda comunista 
1rnrà. infiltrar-se i1as massas operarias deve de-

. nunciar abusos elos patrões, certos ou mesmo 
inventados''. E o Congresso aconselhava grrvcs 
,. mais grevrs. E, não pc1·mitir ,Qlie as -mrsnta!> 
sc.i,lm r<'solvídas pacificamente. O fim é derru
lJar o rcgimeu cconomico atual, através d.a C-On
fetfrração Internacional do Trabalho da 'Amcri
ca 1,atina <C. T. A. L.) e do Partido Comunista". 

E querem se iludir os que acreditam nas 
cantigas pacifistas elo liclcr verrri.elho no Brasil·· 
a l'C'pC'tir o disco já gasto: união nacional, união 
nacional?! 

Não estamos vendo a historia das greves 
que nos assolaram e ainda nos ameaçam·? E os- . 
comunistas com cara de anJinhos a repetirem: 
democracia. União! Paz ..• 

TATICAS CULTUfü\lS 

A astucia c'e Moscou d(,seja se msinuar de 
prdcrencia neste período d<' infiltracão ideolo
gica preparatorio do r('volucionario, rias classes 
intelectuais. O camarada Lafferte, uma espec e 
cl,. PrestPs chileno não conseguiu disfarçar. 
"Quanto ao trabalho cultural. diz ele. a criacão 
<fo cciulas entre os estuclantrs permitirà u~a 
orient a<;âo para a cultura n1ssa. orientaeâo 
apoiada J>elas emhaixaclas russas p º"C dará Úm 
mati:I: ,·i;ltural á infiltração russa". Nio é o ·que 
se passa entre nós'? Livros russos em vcrdadei".' 

mo, a obcessão. a mania, do livro russo e ela cul
tU:rn russa? Ao h:::r certos jornais e ao ver que· 
se, :Passa em nv3sos meios culturais e estudantis 
lembro-se logo do prog-rama sovietico tão bem 
exp,resso no· c'iscurso do c.amarnda Lafrrte·. Os 
meus leitores s,; lembram quando aqui mesmo 
escrevi a prpposito do livro russo prcp::gado de 
modo iúcrivel através "inocente" agencia d<' ne
gocios InteramN·icanos? A biblloJ,eca dz cu1tm·a 
sovietiéa em varias línguas e traduções bem fei
tas e bem aprescntadu..s é vastíssima e impres
sionante. A Russia através das embaixada~ 
gasta bom dinheiro nesta propaganda. O ca
marada. Sokolov afirrilou: "devemos sabrr qu,... 
os 1.dcalistas intelectuais no movhnento comunis 
ta são · essencialmente muito mais i111porta11tf• 
que os lideres operarios e que os proprios tl'a 
bolhadorcs. Portanto a nossa rede de colabor~ 
clores deve estar integl'acla por elementos ii,t( 
lectuais de categoria, Façamos-lhe boas ofeJ 
tas". Compreendem agora os leitores o comu· 
nismo de certbs intelectuais? 

TATICAS CONTRA A IGREJA 

Naturalmente o espantalho da propaga11ct:. 
éor,rnnista na America Latina é a Igr('j:t Cato
lica. Dizem os chefes vermelhos abertament.e: 
não temos outro inimigo mais prrigoso que o po
cler espiritual e politico da Igreja Catolica Apos
tolíca Romana; é esta Igreja que contl'ola a 
cxistencia espiritual destes povos ha quatrocen
tos anos! Não será facil por cm fuga este podn, 
diz o camarada Lariertc. Hoje, acrescc11ta o lí
der, é mister -nos mo5trarmos simp'.ltizantcs da 
Igreja Catolica. Disfarçar. A no,sa tatfra seja. 
fazer penetrar sorraiciramente no espírito da~ 
crianças e dos opera.rios a:, mais iufamanie!-s 
acusa~õcs contra o Clero e a Ir;:c:~a r·111 :;:~ral. 
O~vemos mostra-la como tivan:a espiritual e o· 
Cbmunismo como a salvacão da causa ela llll
ntànidade sofredora.· DevcÍnos · sustentar !jiem1u·e 
que a Igreja é intolerante, cruel, e que no roma
nismo o individuo deve se escr-1vizar aos PaJre! 
e 'aos Bispos. Devemos clamar :ioilfra o cr·:··~·111:, 
Pclrsiastico e desmoralizar o Padl·c. Sf}b p~eti-x
to de cultura, d·e instrução, de civilizaçi'io, de 
lJl'Ogresso das. ciencias modernas; atacar sem1H'e· 
a Religião. Aproveitar estes catolicos que nos 
so1Tie1"'. Enfim, lançar· muito em surd;na uma 
campanha anticlerical e antireligiosa. I:dn na
turalmente scmp~c que se perceba que parte do!' 
comunistas", 

· O Comunismo sempre dirá- como o nàs!o Sr. 
Prestes: extendcmos a mão a todas as reli-
giões ... queremo~ a união nación'ã-1 'e· o'bém do 
povo .. . 

"RELIGIÕES" E COMUNISMO 

Sempre me causou' bastante desco'nfianca · 
esta coincidencia: o surto comunista na: Amertéa 
Latina, coincide cum o surto protestante. Não 
quero afirmar. estejam os protestantes ás orde:m 
de Moscou: Todavia não ha duvida, o Comunis
mo que odeia a Igreja Catolica e sente a, forca 
rspirltual da cultura catolica no Continente, não 
<;e impressiona, e .ao invés favorece abertamente 
a propaganda protestante nos paises latino-ame
•·icanos. No México o protestantismo goza wna 
liberdac'e ilimitada que em gera: não concedem 
a Igreja. No celebre Congresso o cacamara 
Lafft'rte no seu discurso de saudacão a Soltolo" 
falou sem rebuços: "enfilh, diz o IÍder v"rmélho 
pa1·a t<'rminar, ba ·um caso <lspccial que uo~ 11ode 
ajudar muito. As leis das re1mblicas deste con~ 

(Concluo na 7.'- pe.r;ina.> -
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vãc> a. esta. fonte benfaio;eja,. A'Pl'Oie 
veita.m porem de SUll6 ágUas crla. 
talinas de acórdo com a vasilha. que . 
levam uns canalizam. as, pr.odt,to
~as águas para beneficio · de ~mi-
Jllare~. . . ·· · ·· .. 

outros enfim não ~: :bâlde : · 
uma · bilha, uma, ta:Ça, wn · éli'dàl. 
c.onsoant ~ a ca.paclda.de ele · seua · 

6.ª Feira - Plart~ Popular 
400 MIL cr111zeiros 

recipientes para próprio U50 e ga.s. 
to. 

outr()S enfim não levam nada 
Vão a fonte rnl!agrosa. de mã.oe va
zias, São estes 0s pecadores ell1• 
pedernidos, os herejes, os recldivos, 
os impenitentes. · Aõ contra.rio oa 
rons cheearn.se a fonte divina com 
ótimas disposições, haurindo a 
manchei.a ãguas preciosas que jor• 
:-am para a vida P-tema.! · Jo~,0~ 
1,14). · 

Frei Bnvlndo J)estéfa.ni. (). F. ~ 

Distribue 4597 prêmios e finais 
-·----·-----

LEk g PROPAGAR O .... M ==• 
"LEGIONARlO"' 

E' DEVER DE TODOS 
OS CA'IOLICOS 

-
Arrogância,_,co munis ta 

Yestir e alimentar a familia, 
não são os grevistas .seduzidos 
pelas promessas mentirosas dos 
agitadores ambiciosos, mas os 
capitalistas desenfreados os 
homens do cambio negro ~u de 
alma negra• os ladrões de todos 
os mati7,('s, de camisa de ma-
lanclro ou de t~rno àe doi::; mil 
cruzeiros, q11e se disfarçam pa
ra poder ronhar ou roubam de 
v:seira erguida. 

Yai crescendo dia a dia a pe
tulancia dos agentes de ~fos
cou que entre nós, estão empe
nhados na tr:ste tarefa de lan
~ar a confusão cm todo o país 
afim de apressar o advento da 
rernlução. 

Vangloriam-se de seu pocÍer 
e influência: tão grandes qu~ 
conseguiram sem muita dificnl
<lade frustrar as m'.?didas seYe
ras que o go\·erno tomara con
tra as greYes. Os tristes episo
d ios de Santos, a µ-re,·e parcial 
éla Light, n gre\"e da Sorocaba 
na mostram com toda a cvidC:c
<'ia quão p1·ofnnda é a infiltra
çr\o do Yirns comunista nos 
l'.l10ins onerarios. · 

Os instigadores de todos es
ses mov:mcntos subversivos são 
llDS tantos romnnistas fanati
cos, em f"CT'a 1 estrangeiros. qne 
não tt'.·m cm Yista outra <'oisa 
sen:io a 1w1·tnrhação · da ordem. 

E;,t:,·e Pll1 Tictê e Itap<>tinin 
~a i!11!'nnte n gre,·e da Soroca
bana e pnde ver de perto a obra 
nefasta dos assalariados de 
MMcou jnnto a nossos mori~e 
melo" e n::irntos traha11rndo1'fs. 

_\_ r;nnS€ ~otaii,la 1e dos op<>· 
rai<o;;; entr-ou em gre\'e i-ece ot-a 
de ;;;ofrer as n•presa 1ias dos c1g:i 
tador<'s rp1e 1iPsenradearam o 
moYim<'nto. Espalharam, estes 
bolrtins amea<:adores e propo 
sitnlmente colocaram alguns 
dehaixo das portas das rasai, 
dos onrrarios. com os segnintN• 
dizel'es: "Você vai levar uma 
@11rra. Al,ra os ohosF' Faziam 
triis f>rln:,rt,,nr;ai;: 110s r111e vo1ta 

. v:,m ao fr:1hall10 r estPS rram 
m11it0,:. O En~cnheiro c!1efe r1o 
:t0 Distr·ito- Afonso Dm-1er· f,·z 
:1 sei,-ninte derlarac,-ão: "Os 
lerroviarios grevistas estão 
senõo exnlorados· pelos com.11-
nh:bs- <::Pndo in11til e pernicloso 
:tcomnanl,ar tais ativhludes Em 
dE>srsnPro de sit11ai;ão, os e1e-
tnf'ntos extremistm: foiciaram 
3tos rli> s:1ho1azem ao lon~o das 
lin lias. Neste distrito foram 
fobrifirados os triíhos nas riro
~imicfailes de Itapetininga e, 
~ta mnrll'nl!ada foi tentado o 
õei::ra1Tilamento do noturno 
'J'larn o s11l". 

NesSE' trem vfaja'\'aro 500 rrns-
:JairPiros e por no11co não foram 
todo!=: eles vitimns da sanha 
Ml<'hevista. 

Pe. 
Nas cidades do interior de 

S. Paulo comunistas forasteiros 
invadem os la:rés a fazer inquc
rito sobre os·, sentimentos ele 
cada. familia no tocante ao par
tido comunishi, Em geral onvcm 
a. ma is formál l'('fnlsa ao fas
cismo Yermelho. Xotam as r<'s
postas e retiram-se eom g(·stos 
amf'açad0res ·afim <le criar 11m 
umhiente rle _terror. 

Acham9-n,ós uiante de um 
antêntico caso de policia. 

Parece incrível que tenha cllc
gado a ta:s extremos a arrogan 
eia dos sequazes de P1'€stes ! 
A,lguns zombam de todas essaP. 
ameaças e eontinnam a afirmar 
rwrentoriamc>nte qnc o comunis
mo é nmn plflntn cxotica qnc 
jnmnis ha de vic<'jar em no:-;so 
solo. 

Esta crronea persuasão fayo. 
rece rna.ravilhosamente a sorra
teira e insid:osa propaganda da 
horda bolchevista. O fato e que 
eles vão ganhando terreno, vão 
cxtendendo seus tentaculos• e 
isso porque ningucm pensa em 
eliminar decillillanwnte as cau
sas de perman('Uic agitação que 
são bem exploradas pelos comu
nistas. 

A vida vai encarecendo cada 
vez mais. A condiçio da 1avou 
ra é em extremo precaria. ~os 
sos roceiros jt:. estão sendo atin
gidos pelos emissarios de Pres 
tes e não ha meio mais propi
cio que esse para a difusão do 
veneno comunista. Xosso ~aho
clo anda 1111 e faminto. Esses 
infelizes trabalham o ano todo 
para enriquecer a turba abjeta 
dos intermediarios e dos explo
radores da economia nacional. 
Vendem hoje a 25 cruzeiros o 
saco de milho que amanhã de-

. verão comprar a 70, se dele pre
cisarem. 

Proibiu-se a exportação de 
tecidos, mas qual foi o resulta
do dessa medida? Uma camisa 
de homem que ba seis meses se 
vendia a 80 cruzeiros, hoje está 
custando mais de cem! E' essa 
a triste realidàde. O cambio 
negro é hoje moeda corrente em 
todo o país. Uns passam fome 
por falta de recursos; outros 
não sabem o que fazer do di-

ALTO ARAGUAIA -- (M. GROSSO) 
A representação do LEGIONARIO nesta cidade acha-se 

a tar:o do Sr. A. Teles, para tomada e reforma de assinaturas. l ·~=-----...,.,,,... .................................... ---· 

Arlindo Vieira, s. J. 
nheiro que lhes chega ás mãos 
a granel. 

O rcmedio para tantqs e tão 
grandes· males indicou-o o Dr. 
Costa fü~go em seu magistral 

artigo: "Ai;ão direta contra o 
comunismo", artigo que foi 
transcrito em muitos jornais e 

teve grande repercussão cm to
do o país. Diz ele m4ito bem 
que ··ao comunismo cumpre 
retirar a for~a.· retirando-lhe os 
argumentos". Afirma que "o 
comunismo só meüra onde se
jam precnrias as condiçõ0s eeo
uoruicas, entre os clamores da 
miseria, a ausência de co11forto 
e a ignorancia". 

SCIENTlf ICAMENTI. 

as suurmmas 
A poliria não teria tanto que 

fazer rom os g-revistas, com os 
agitadores nacionais e estran-
f!<'Íros que jmplant:lm a desor-
dem por tolla a parte. se me-
tesse na raoeia a1cnnas deze
nas ele Jn<lri'ws rJe alto coti1rno 
qne esfimnfom os :aiirõ<'s pe-
crnenos a s;angrar o povo e a 
tornar a YiJa cu-Ja vez mais 

, c:r11rinn1e. 

• Pomttd!l secaUva .. São Sebu
tll!o combate <!lentfffcamente 
toda e qualquer afei,,:1io ,.uta-· 
ne~. ,,orno sejam· Ferida• -etD 
i:-eral Pl,.er:rn Chag-&E antt
f:':M. Er'<emas. Erf,;,loela. f1rlet~ 
r""· Rarhas noe 'Oêl! :e ·n09· 
l!:Pios F:!'pinha,a. nemoTT<>ldel!I. 
Queimadura" F:r-uo,;:õee. ,Plca.-, 
da" -dP mosqu;tos e. tneê<-ioir 
vonenoeos. ' ' 

Os m'aiores responsaveis pelo 
clesenYolvimento da 'lÇão nefas· 
ta de Prestes e de sua gente em 
nosso 11aís ·não são esses pob1·es 
operarios que não sabem como 

Com os rornnnis+as cliam:t
dos "intelprt11ais"· são esses os 
maiorrs el'iminosm:: ilo naís e os 
011~ m<'!;s t/\m r·ontrihni<ln nara 
a <1:fnsiio f'Tn nosso meio tlai: 
clo,,frinns ne~tifi>rM '"lropa.ladas 
pPlo fascismo vermelho. ·· 

in,Jispensavel_ par a Diretores e 
n1t1n,b1üs de Dhetorias d.-~ CC. MM. 

Ma ri-a nf•'' 
PUBLICADO SOB A D1REÇAO DO PE. WALTER MARIAUX., 
S. J .. E D.ZS'rINADO ESPECIALMENTE A TODOS QUE AR
CAM COM RESPONSABILIDADES NO MOVIMENTO MARIANO. 

'º * Lfder lttar""ano'' 
CONQUISTOU EM POUCOS MESES A ESTIMA . E CONFIANÇA 

DOS CHEFES MARIANOS EM TODO O BRASIL. 

''º * I"ider Marian«•'' 
DA' ORIENTAÇAO SEGURA E ABUNDANTE MATERIA PARA 

TODOS OS SETORES DA VIDA MARIANA. 

* ''º I~ider ítla·rian,,'' 
PUBLICA-SE EM 5 SERIE-,: 1) VIDA RELIGIOSA; 2) FOR

. MAÇAO: 3) FORMAÇAO SJCIAL; 4) IN!CIAÇAO MARIANA; 
5) ORGANIZAÇAO E U:CNICA. 

''º * Lider Mariano'' 
E' BARATISSIMO - ASSINATURA DAS 5 SERIES: Cr$ 8,00 

POR ANO. 

.\' VENDii TAMBI!."M TODOS OB NUMEROS ATRASADOS 

Cotegio São Lnlz Avenida Panlistà n,Q ·2;324 São Paulo 

_,_ ------""" ... _ ... --------------------,------- -·-------·---=---·----- . 
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~anta ~ . Maria .f\'!agdalella 
Q14>3mo.UO;, hoje de uma San.

ia em c-;.1ja ironte nã.o tulgura o 
ciadema C:as yir•,L'DS de Cr:st·), ma,. 
,de uma sauta p;:iiteuic. E:·a Ma1·ia 
Ma<laleii.a c:olliiecida na ciC:a<le p:>r 
pecadora, ccmo afirma o Sant.) 
EvangeUlO, que relata a historia <la 
conversjio dessa alma' predileta de 
Deus. Dos espbhos de sua pcm
teucia brotou · a rosa do amor. .\s 
1agrimas de arrependimento lavaram 
a veste maculada de sua a:ma. 

"Veni, sponsa Christi: - é -0 

esposa de ú·i.sto! - é o cantico 
cantico com que a Igre.ia entra ho. 
j~ :n:. festa de liar:a lfa.da;cna, 

?\as margens do.s lagos Genu.a
reth havia, ~o tempo. de :Nosso 
Senhor, uma rka vivenda chamada 
Magclal~na, Quer a tradição que a
t li-,a Vi\ cnda. tenha sido a rc~idcn
~! C:e lllaria Madalena Jov-em de,;. 
cemle:1te dcramilia nobre e rica, 
<lotada ·das qualidades mais inveja
veis de ccrpo e espírito. 

Orfã de tenra idade, bem cedo 
ad<1uiriu uma certa i:idepcndenc:c1 
o qUe foi sua perdição. Cortejada 
peios joVeru; mais distitntos, que 
·cubic;avam BUa grande fortuna, Ma 
dalena deixou.se arrastar paro. um 
krre.no perigo&imo: á vaidade, o 
desejo de agradar. O resultado foi 
que, pouco a p:ouc.-o. pei:dendo a 
prudente reserva e o recato tão 
proprio de uma donzela, <leu ou.-i
dos á voz sedutora ,da paixão. l\a 
sua ambiçã·o de ser rainha dos co
rações chegou a ser escrava do pe-
cado. · 

Anos pas-sa.ram. ,Madalena sorve 
ra o calice do pratcr a,té o fUndo, 
quando um dia, seu coração :;e 
sentiu tocado pela graça di,\.1a. 

Quiz a Providencia divina, como 

A Saude ... 
e 

por acas·o, que seu olhat· fe .::ru
;,.as-e con1 0 olh,,r ,crLnu e n1age,
i,;.;o tlv divi:10 M.estrc. Pela pri
meira· ve?. veiu.lhe a compree11sã:o 
ele que não sondo a sensualidade, 
c-utra coosa era ca:iaz de ferir o 
coração humano: o amor divinu. 
Bastou um o;bar de Jesus Cristo 
para Jissq,ar ªs :1uvens de pcca
úo qu,; · oiu,cavam o espírito da po
!;r,; pecadora: _!Jastou um olhar de 
J ~sru pa.ra 1azer den-ct er o g<:lo 
de seu coação. 

Fvi uma circunst~cia singular 
que t1•ouxc ac,.; pés de Jesus. Sua 
2\-1 ~1--1H.~E-Ha ('[ tuo11-:--e durante u,n 
1J:,nc1uati.:. E as,im O tinha <letcriui. 
na<lv a proviJrncia divi11a. At1uda 
cij 0 pcc,.du tinlia sido publico, di.:• 
v:a vrc~lar rcparaçfto pu':lica. E,
cra1·a d:i sc·11sua.lid,.de, por ocasiãJ 
d,1m gra:1dc bam1uete devia derra
mar .• :gr:mas de pc1:itcncia. Com 
~,:nta impacicncia o C:ivino Pastor 
tinha esperado a vo:ta da ovelha 
pcrd'cla. Si ac(~itará O convite do 
fn.riRca para o banquete, ua· com 
CSíY'r::nça Jc c:1cuntrar aq:1cb. sua 
cvc'.ha-

Reunidos todos 'Os convivas, ao 
meio do banquE'te, aparece a fig-11. 
ra da pecadora. Suas miiOs tremu. 
las seguram um vaso de alabastl·o 
com unguentos preciosos·- para, se· 
gundu o costume do paiz, ungir a 
testa e o cal,~lo dos. qucjaziam i 
mesa. Sua dca cabe:cira cái desor
denáclamente sobre as cspadttaS 
e seu belo rosto trazcstampaclas 
tristezas e co·nfusão. 

O fariseu, vendo-a c:1trar, finge 
não iigar imp- rtancia ao fato. Fa
ra ele 1la.dakna é uma dccai:la, 
objete, de.: tlesvrezv. Que não se 
atrev.essc a cl1cgar perto para i.!10 

o • maior bem 
A Süilis é um grande inimigo da humanidacle, e, sob as 

mais variadas formas, com os maiores sofnmcntos, põe cm 
ri.:ro a propriu vida. A menor suspei~a úcsse horrivel mal 
res "•:.ea.s e das juntas, as erupções e Ieúdas cia 1iele; as in
pro<.u1e ouvir o medico de sua confiança. O cancro, as do
guas, as placas esbranquiçadas na mucosa ~a boca, as dores 
de cabeça rebeldes, são alguns dos sintom,ts que t:cvem ê.Ps
pertar sua atenção. Procure o méJ.ico cm tai.:s cü<'unstancias. 

u11gir a cabeça l . 
.e.is que a. pobre mulher se_ a!;r0-

:xi11JJ. ,do c.oru<:iro J-, lJeus. Estu4,c· 
. -· façãu g1.-r.il ! l ,~+as seu olhar nã" 
' éiúâ 'eufri;ntar ·a·· luz do ·sol cl.ivi1:o 

'·R~tio" <liz O Evangefota: r1c co~ · 
t«s · ela .. se cl,ega. _aos pé, 
110 Balvatlor. · 

Pouco se 1he tlá que a pcrs:;,,r.im 
c:harcs malcvoloS e a firam cen. 
.suras s:1.rcn:-t:c-as. 1~n1.1. so .,:0:..,sa. 
e 'a lf.ll r ,1:na ,ot1 sa ·o ocup : : ob~cr 
o perdão d:iqi.;ela, que veio trazer 
a salPção. 

Ei-la de joelhos perante o Senhor 
da v;d<l e rln mortr; ei-la :1a pre
fc>nça, ó:i :-en jniz. P1!ayra nc.nhu
tn:i seus !abios aricnlam. A dôr cm 
'.·arga-lhe a voz. Dos seus olhos 
jorra a fontr a111,1rp:a da ptnitcnc'a. 
Si. viéra para ungir a ,cu Deus e 
Senho1• as lagrimas pressurosas 
estão a substituir o :iardo precio
so_. E ass:m, prosl.;i<la a< s seus 
pés, não _mais as ·retc.m, orvalhan
do-os abi:ncantemcnte com a Jin· 
fo pr·~ciosa do seu arrep~n,limcnt,•. 
:!\ão assim queria ela; não Li11li:i 
sido e~ta s~a btcnção; mas 1.~) 

mais pcssivel lhe era à.bafar o f'-'
go que ti'nha invadido seu peito; 
nã-o mais resiste ao calor abraza. 
dor que lhe arde no coração. Pa!:t
vra não tem para di~r o que !!,e 
vai ,;ialma- :Mais eloquente sf'o 
as bgrima" que gotejam sobre n 
pes de J csus. Grande si:enc:o 5e 
kz na sala, interrompid'o somente 
pelos discretos sohrnc-s da mulher. 

No meio da dor que dilacera 
seu coração, como se sc:itc bem 1 
Oprimida pd0 peso dos seu•s cri
mes, ela sa1 e que está aos pés d'
Aquclt.! quo é a Caridade. O unico 
o:h~r que teve a felicidade de rc
c: bcr cbs ollios do Filho <lo homem 
disse.lhe que está al.,cna a porta 
do perdão para todos, - tambem 
para da. 

Entre os convivas corre um ma· 
lidos o cc-cl,:char: "Si este fosse 
proieta dcv~ria ;,abe:- quem é essa 

1 

mulher e nã 0 permitir que ela o 
tocasse''. Eles tem razão e· quem 

· <le nús c111 seu iUgar teria formado 
'· concc:tn c·ontrario?. Mas .lesas 

C:·,stcJ assim .não p<:nsa. 

Ycndo Os pensamento <los fa
riseus, oissc a Sunão: üm crcc.lor 
tinha dois deveduesá um aevia
lit<: quinhentos dinheiro e u outro 
ci.i1c<,.cnta. Como mi.o tinham com 

que pargar-lhes, perdoou.lhes a 
<li~ida de n.n:i.bos.' Qual dos dois 
f:cru:-lh-e.á. querendo mais !;.cm?" 
bem?" Simão rcspo:iclcu: .. Penso 
que é aqueie a quem pcrdouu 
maivr son,a •. , Jesus disse-lhe: · que contem iodo, hidrargirio e piam.as medicinais ativas, 

prestará tJuda, como auxiliar no tratamento da Sífilis. Usai-o 
hcjt · mesmo e colherei,; seus beneficos resultados. 

(N. 152 EC) ! l ------------------------
"Julgaste bem." E volt.e-indo.se 
para a mUlher disse a Simão: "Vês 
esta mulher? Entrei em tua casa e 
nã·o me de5tc agua para lavar os 

Lpu:fiitos 
PRÉ-ENCOLHIDAS· NÃO ENCOLHEM MAIS! 

°€W>REGAMOS. er.1 r,~s•.s ··eonfc,,;~. fli.1tcr,.:if' 
da rr.clhor qualid~de. Mesn,o assim, molham~ 

.. ló;lga~~!/:.C_a~ii!iif~-·'.l>ii',~'·rn~1w,s .. e qu.a:qu5 
. 4')Cça,,alnclq:quc:,sejà. Ultl ;pi,queno fundo de bolso 
. Resulta d,, tni; cutd',;Jbs-<que·'as ·nossa-s toupat 
são pré•cn~ilíidas· ofcrecéndo "piéna :garantia dt 
nenhuma dcforrnabilidadc futura. Queira facCI 
\ima visita à nossa Scçüo de Roupas Feitas., 

· concluirá que é uma inovação. pois aindaa 
não se cn1prCgou material· d~ tão 3lta gua• 

tidade na Confecção de · Roupas Fcita-,.._ 

pés: ela regou-Os com ._Íiu.is lagri
mas e enc:hugou.os co·rri <.!'s seus 
cabelos. Tu não me ·<lestes o o~
eulo da boa vi..la; e e!a nfio cessou, 
desde que entrou aqui, de beijar
me os péés. Tu não me derramaste 
o oleo perfumado na <'.:,ibeça: ela 
ttng'u. me os pés com pr'efome. Por 
i~so declaro-te: ~~l'S mu.'tos pe.:a
dos lhe são perdoados, fi'.-'l"{]U~ ela 
amou mu.to. l'uis ama ao· ia<'.r.<X> a 
quem menos se perdoa. . ·· 

Si!c·:;dc;;a, tinha oUviclo Cs,'.:S 
pnlavras a peC''!dora. D~ ~l!,n<:, 
~e,,s olhos a'nda embaciadas de 
chorar, timido-s e confianfos, pro
curaram o rosto do Senhr. Seu co
ração lhe diz que já achoU o per
<l"'o; ela· sente nnusar sobrr. ~; o 
nthar. cta cariclado q~ purifica, 
perdoa e ekva. 

í.01110 i11hi'a set1 corac;ãn qttanri'o 
o Il<'m Pasfor a ela se· dirige ccnn 
n~ ,~,-r.as <lnne~ con10 mel: "Te11, 
'"'ca<lns estão pert1cad0s. Tua i,: 
te, salvou: yai em paz," 

Ela se levanfa e, ~:re:icios.a co
t'"º viera <:-~ ret.jra,. Nã~ é nirtis d 

;,ctatlnr. ~.a 1,cT:t suprcn:a dv- f2.-

• im 10 pagamentos pelo "Plana Sugy•d 

..ic10 sanguinolento.. no Golgots~t, 
vemo-la :io pé da cruz com toda ,i 

krç.t do co1 ,ça.J, com filclidad-:: 
inq11rb;-antavel cntrc-g1.1c :io amc-r 
divino • 

tsl.e mesmo amo1· tiue foi a.i 
madrugada <ln. Pascoa a levou ao 
tumu10 do ;,Iestre para rcct ber r~
c·omp-e11sa sUJ., ··a,,, n, ar. te. 'l c11u<1 

achado v;_.sio O s· p1.k rc,, ,á d <!',OU 

be ficar debuiii8.u..i em laJr.a,as. 
Assim chorando, debruçou-se so• 
l,e a sí pultura. ,\ i yj tt Jc:is anj ,;;, 
vcst,Jo.; d..! '..;n:nco, assentados em 
!ug'.lr q'.l co:q>o, i-.m á c:ó~c:i~a ~ 
entro a0s pés- Ele~ cEsscra1n-'.h·. s 
t·'Mu!hf'r s::,l:)rque choras?" Eia 
re,po:n<leu: "Po1·q11e tiraram n1eu 
Senhor e ·:1ão sei oncle pnzcram-" 
Então volt.ou-se e viu Jews e:n 
pó,n1.2s sem s:,,b?r que era ele. E!e 
dir,sc·lhe: "M 11Íh<\r, porqnc ch'o. 
ras?" Ela pcns1rclr, 11:1e ro,sc, ~ 

J-irdinciro com --:iu,~m t'sta,·a fa!an. 
do vós quem o tirnu, àizei-me on~ 
de puzestc e ea irei ousc.,-~o. • 

.1 csus-

,continua n~t 7.a pu.g.) 

-----------------------------~---------·------------- ---------- .. -- . 

"Ha. no mundo politico uma e:i

pecie de moeda. ,t>conhecldamente 
falsa, maa que t:il.citamente se con• 
vencionou receber. Os iniciados e 
que se não enga.nam scbre seu ver
dadeiro pe:;;o e vawr real.,, l\"cst«s 
palavras coin que .Ba.lmes, 110 ~1.:ri· 
terio" encerrou :;;ua.s ob,;ei·va,ções 
sobre oa jornais como meios de :;a 
chegar á. verdade pelo menos d 

resveito das· pessoas e das coisa,;, 
temos a expllcagiio do exato alcan--

' ce : do adjetivo "reacion=io" hojt 
tãci corrente para classificar e fe1-
retear os <1.Uo se opõem a.os pro
gressos da revolução que sob o 
disfarce de uma nova ordem prole
tari:J., procura Instaurar no mun 
oo o totalita.rism,, ,mcia.Jlstn.. 

Esse adjetivo reprçsenta um t.-r, 
,grande insulto que até o not'so t-.
Jerante .Parla.:mento resolveu prey 
creve-lo do eeus 3,n::o.is ao lado de 
outros baldões que não se casa.,n 
bem com o decõro a ser mantido 
em torno dos pais <la patrla. 

O n1esn10 pôde ee dizer corn re
lação ás classificaçõu,; de "e-Jerical'' 
., "ultra?nontano". A moe<.la fal
sa corrente nos me-los ho:c;tfr 1 
Igreja foi lançada com tamanha 
propaganda e habilidade qu,:, ús 
,ezes até os proprius ealullco:s se 
considerain ofendidt•s quando ><,cJ 

lhes aplicam aqueles <'Pitctos. 

.... 
Entretanto, atra.z da propria pa

lavra "reaciona.rio" :-;e acha a ra• 
zã.o deea ~ampanha c>•)ntra o~ ca
tolicos, Bfetivamcn::E, o J)roprio 
Conselheiro Aeacio ~ão teria · diíl 
culdac:le em dizer que rcacionario e 
aquele que re:ig0 cunt.ra :tlc:nm·) 
coisa. E o desejo doH moderrw,c ét.J"

tifices de erros politicos e sociaie .:, 
;Just9.mente qu~ não exista e>s~a 
~ ..... ~,, ·-n· :--. s !' i'to cntrozado,= 
;' .- ... , . ' 

NOVA ET VETERA 

Moeda falsa de curso 
l 

forç~do 
permancça111 inativos e i11dil°(;renq 
H,s, :se não quise1·em pôr o ombro 
ú roda. l'ela mesma raziio delC:;
tain a a<;i"LO do clero catuli,;u, quo 
lambem lhes é contraria. Dai o 
anti-clericalismo._ E j& dizia o :,cc
tarlo Gambetta em :;cu tempo: -
"o clcr!ealismo, eis o inimigo•·. In
do mais longe em seu desespero ao 
verificar os entraves que a !g-reja 
lhe:s oferece. dirigem tambem ~uas 
hnterfas cnntr~. os nltramnntan0s: 
i:-do t'. eontra 08 que procuram BE'r 
fiei::: e h 1 ,'lis Hf'l"Vi<lur( ~ do Papa de 
1 ~uma. Que maior titulo do ,.:-loria 
pode Ler u c.:atulico do que estr- de 
sei· ultran1outano. i:--to 11. dP ~:::;:tar 
con1 o Santo Padre t·rn todos os 
tE·rrc.•nu:--? 

Comprccn,lc,-·s<' portanto muito 
bem e:s:sa campanh,t -,ontra. os cn.• 
tolico;i. Silo mai:-; uo que claros os 
deRig;nio~ ao~ c1uo u 1.~stc8 f'mrir'"s
tanl u.s dc•uon1i11<.1çõe~ d,.,, rPac-ín
nârlu,;. de: clericais e de ulti-amon
tanos: identificnn<lo-os co1n o pi:se11-

Uo re>n.Pfi,,l qnt:- as n--·oprias for~~:1.~ ,1u 
n1c.d or: ... ~:;tniza1n p:1r:1 tot'pedt•t11 l) 
nos:;:;q 11iovin10n~u de rF"sist(•nci:i 

cont1·u o~ 1nah:s l1lOd<'rno:-::. 

I·: o artf,:;-o d0 '"Th0 T:1.bl"t 0

', ~t:ja 
tran~(~dçün h1i<'fan10~ e1n nci~:,:.;(, 111-

titno Tllllnt:•ro, Vf:"O jUFtHJlJ(-'Tih~ rtJ
~aJi~:-1r Cf:sa t0rp0 (•rnnpanlln. :1u~ 

infelizn1cnte c11rit;..t t·1)n1 o u..poio <l·~ 
,1111ita gcnt,..,. 

''1•n11, \·cr1•r1111-..: 1,.-1 ll:-.~··,~ !"j1;aJ ~q~t·~ 

:--:"!'S"tiir rn1bUcanH~~-

• * • 

lHCln qualquer, lançando os olhos 
:-subro a Europa o vendo qual na 
rca!i<.la<.le é o. efeito ja, Fê catoli.ca 
subre seus s0mclhantes, como essa 
Fé os protege contra a infecção do 
totalitarismo, possa hostilme1úe es· 
erever a palaYra "clerical" e deb,ar 
o adjetivo obscurecer desse modo a 
verdade dos fatos, chegando a su· 
i;erir que seja qual for a linha de 
conduta da Inglaterra e dos Es•a
dos UnJnos,_ nmbos <lt"vc>m ter cui
dado em não se moe:trarem <;<mui
n:t e -profunda.mente inter·cssados 
p<-la reli,:ifw crlstii na Europa. 

..:~ vel'uõ.J..tJe e ju.:;(a1ueru.e u ovu-~lu 
cíi:sLü, pui::. ~e t.;::;se.-:i ctu1s gTa.1.túe.::; 

i,a,sc,; uc:se;a.m u1u tt'n·eno sollúo 
em que possam l)asear •a d<"fe,;a ne 
sna c1yilizaçáo, precisan1 con1eç:l..r 
por se preocupa1·em muito mai:s JJ•J· 

Jus fúnctamuntos ocss.:i <·ivili:,;a(,ao, 
em vc:,: de prueurar dcfelldc1' o 
f.-utu sem i;c interc~sar pelo que 
acunteco á raiz. Tanto na Alc111a
nha. como 11a ChccoHlovnqui.-.1 os 
comunista~ est:1.o :--igora. diz0ndo 
alJcr~an1cntc 4ue ~e OH uarth.1u8 
c1;ist:los vencert:111 as t.deiçõe8 a, re~. 
posta fo'crú unia rcvoh1<;ào. l'.~ é- ~~~a 

exatam(>nte a linguagem da ~squc-r
da espanholu riuando o,; cato!lc-G~ 
ganhar:nn as , ... .!lei·,;Õc8 e1n 1934. l•Jn.1 
uma orde1n eonstituC'ional nenhum 
partidu catolico clcriPu,l ~cria 
"<~ript.o-fa~ci~ta '\ pr-is .1fip 111<'~ i.n 
~r·?·r-:-::-~~·tria Yf·r e '.;Pnf"tf".,h~ir'ti:::tli:'-:11•)

9 

q11(· (, o ha~tião c.1 1~ :sua indí:pf->n• 

uencia su_bmergit.lo no dom!nio rlu 
partido unico. 

... :t: 

eleições austríacas, _u. "Spectato;-" 
não escondeu sua moi-tiíicação. e 

teria preferido que os soeinlistas 

fossem os herois do 'lia'. E aque
les que desejam a.na!lsar correta
mente e ~xplica.r 0 'capitulo extra

ordinario o desedificante, agora 
chegando a.o fim, no qual tantos 

ingleses cultos, que se dão o nome 
rle cristãos,, se mo,straram tão di,;,

postos a abandoi;iar os elementos 

cultos e cristãos atra.Yôs da Eu
rupr,, Cc-ntral, se tal· :.ibandono lllr-s 
pudesse comprar a. an1izade de u111 
movimento atou e :1;,;_1:essivo,.. ael1<1· 
riio a explicação de. uma tonJencia 
que. se levada avarite; seria fatnl 
á I!lgJaterra por tluâ·~ r87.Õ08. lia 
o fato clê q'Uc gl'fl~1rlf? ~-iaHt,e elo 
cri!:.:tirtni~n10 ele l1oje ~~- t 1··1 -- (orn1n1.4 

<'m mero evangelho- :,oda,, e que 
é esta a ultima {ase de muito des:'C 
protestantismo que até uma gera
c;,1o atrás <'ra ainda 0rtodn,o. don
trinario o bihlir.o: Q, ~m ~q~1.1ndo 
Jug-:1~ hn. 11m:1 in~tfn 4·ivn 'boa ~co
Jhid,i 0m l't'laçã.o 'lo ateismo 0rga-
1,iz•1<l0 P<'IO fato dC> ser uma forca 
·1-.nstiJ 1 !~reja. r~eoetiJa1n~nte 

1 

n ·1ak1uei- ue~"ºª· '1110 haja li<lo n 
literntur:i. yif'nriann siÚ1JH1.tir-a :10 
",•ic:nr'!im0nto'- iti:-ili!lrin. llO'le 0n. 
c-,·,nt1·,rr nos <'scrltos tle lwje 0s 
r"'0sr;os c,-.ns. O '~fut· _ai:rt·:lda\·a ~ 

<:>,cif a ,·a Of liberais 1ngleRos Pra 
multo menos e- advento cio n,tcio• 
naJis,n,o it"lhnó •lo 'lu.-. o ")en~"· !· 
'tliPntn rfr, 0 1 1e e,.c::c:p_ 'Í'll0,:·f,..,....r"J.nf,... ,..,~.L 

,1ir!!!"irln eontr:i à P:i'na ·ae P.nm". · 
no m<'~mo moclo os comunfatas clti .1 

hoje, que s..'io aberta. e declarada• 
mente inimigos jurados daquilo qne 
constantemente procuramos clefcn• 
cler como o modo de vida britanico, 
:-;:LO aclamados como aliadus O de
non1ina.clo!=; ~on10 •• (o.r~a...,q nov:,-s n 

,;t:-1,ü;"; FJ, d(' f:,to, pe-nEa -'."]8 rtU 1) 

0,;,;a aml?:aàe será. fac'lita.da !!t'! t,il111 
c01nunist:Ís toi·E'm v'olento3' anti• 
cristÚ05:, sem cxc.:cçJn. 

'l'estemunh:amc>'l o -renmicim0nt~-. 

do materialismo -- 0 modo com11 
os homens, que ab:>.ndonaram 1. 

velha interpreta-~"i.o C'Splr1tual ·1 

aceitaram o padrii.o material_ ,;,,i 

fl('ham agora para11zn,clo~ e irnpotc:-·11 

t,-s para defendqr cs valores que; 
11:lu 111ais fazern ctnnnnr de u1na. 
,-~·rll:10 0 professada; n1as Qt1P r:-on

~·itlt•r :1 ~01no unia ef=Pccie '7e t,ri
lho. fosforec,....nte, C(•_mo uma -?tna

·na<,;Ü..J ine>;plica ve1 s<'m nenhum ,-,, • 
lor demonstravel - e que. talvez. 
lc'eja a verciac1é. e o. explicac;iio df'ss;:L 

falencia en1 ~e precisar uma 'lU""
tã.n: - qn,-, s_c a crncs;tã o r"::tl "011• 

1ra, o n1q_r:d_srno f()~· pn~·t[! "'"'i:1 :o,...,,, 

t0r~s0-á un1:.i._qu~stão toolozica. q11e, 
nã.o ·pi•escinc1e <ia rtevelac:ão; e -.ue 
portanlo envolYe ·J reconh"cim, 0 nro 
ele de,-eres ·que 0,c, hom011,s ':TIOcl<'r• 
nos -o p.rogTeFsi~tas não f"~tão ~Tct.
po:stors a_ re<'o11h{'cer. Em ""('Z '.1<-> 

0uYir """e c-l1am~rlo eloqu<'nt<'. nrP
f"r<'m otr,·ir a ,,0z e a 1ns'ituh:ão 
f"'!? contintHlM<',it,, lh<'s tr:tt 13 lPm-
111·:-1.rrtd o ~ilencio {' a stJ'['lrPR~flo· 

<1'-·~~c· n1E'."~n10 cl1an1,u.1o en'lu::tn1 o 

, ...... , .. '.lll'"'•,1,~'l ('T,. r·:cnf-f'- í'll .. ;, rur:1n,;a ... 
1,~-,·h:11·if' rr-- ... n·-~,,e-cc-r:ic entrf' -si. :to 
·, .,-~, nni~ r,:"l,n-1 11n1a: P~i~t~,,~~:'l 1,um:t'"" 

11:::t)ivrq, f't:'I t'll1'l1rt,H"ll' <""!r..n~r, r1~ 1TI:l:T'1• 

cÜ"3:>nt11 0vt""."" ir.1pernti,o. in,,· 
no na,·el e . c1iYino ·•. 
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' Semana· d;o'-s-·-Capelães - Militares 
Celebra-f;e hoje, A:!! 8 hon.s, :na. ZJ - Segunda-feira - Santa 

Marta. - "Dia da. Ma.rlnb&" -
Patrono: Almirante João Francisco 
de _AzeTedo Mila.ne~, Ministro do 
Supremo Tribunal Militar. - 01·a.
dorea: A!mira.nte Braz Veloso, di-

· o po~er ~o Sacer~ócio ~ara o bem ~a bumanfüad 
ÊJ)lanad& dá P~ R. E.-3, em Ma.
na. da Graça, no Rio de Janeiro, 
•'a :'úissa cam~a,l, _ha:t'endo comu
nhão geral dos fieis, ~ deverá.o 
eoncentrar-ee no largo de· Cocham-

_ Intenção da Arqmconfraria do Coração de Maria para e 
A 

mes de Julho de J 9461 
-:--: , -: ..... , .. 

Logo em eeguicla. ,deverá.o . conµ-
11uar as sessões da. Semana. dos 
Capelães Militares, s<!ndo o d!a. de
dicado ao "Dia C.o Sacerdocio". 

A Semana dos Capelãea Militares 
teve inicio no \lia. Z6; 'testa de São 
'l'iago :.\Iaior, devendo terminar no 
clia 13, festa de Santo Inacio de 
·"oyola, ás 20 horas, nos estudios 
da "Had!o Vera Cruz" ·em conie
moraç;ii.o ao trigesimo aniversario 
cio inicio da propaganda pró As
isistehcia Religiosa · ás !orças ar .• 
madas. 

o p1·~_,;ra!]1,a <ia .Semana dos Ca• 
pelães Militares é o aegu!nte: 

~ ~ - Quinta-feira. - Abertura., 
9or D. Carlos Carmelo de Vascon• 
celos Mota, Cardeal-Arcebispo de 
São Paulo. - Oradores. - Gene
ral l\Iaurlcio José Cardoso. - Al
mirante Joã<>:Jl'.raneiseô de Azevedo 
llrilanez. - Conego Cleeto de Vas
concelos, Senador Federn.l por Ala-

~ 6 - sex~a-feira. - Sant' Ana. -
lll. 0 a.n!versa,rio da a.'!semblela do 
Cluhe Militar. - "Dia do Exer
~lto ''. - Patrono, General Pellrfl 
.Aurelio de Gois. Monteiro, Ministro 
éla Guerra. _:_ Oradores: '09m Clo
T!s Chagas de Miranda, bispo de 
Pouso Alegre (mensagem) General 
Raul Silveira de Melo. - Coronel 
J'onas Corr~!a, Deputa.do l"'edera.1 
Jlelo Distrito Federal. - Ma.jor 
:J,u!z negadas, - Major Severino 
Jombr:i. . , _.. . . 

27 - Saba.do·. :·--·"Dfa. da. Im· 
nensa". - Pa.trofn">: · '.")y. .T oã <'l 

Gueden de Melo, Redâtor do "Jor
nal do Comercio". - Oradres: Dr. 
Everardo Backeuser, colaborador 
do "Correio da Manhã. - Dr. 
Austregesilo de Athayde, redator 
dos "Diarfos Assocla~os. - Dr. 
PÚnlo Corr~a. de Oliveira, diretor 
õo "'tof:lonario". - Dr. Ildefoni-o 
Albano, colaborador da "A Cruz". 
- Dr. Joaquim de Sales, colabo
rador do "!>lario Ca.ripca". - Dr. 
Pedro Lafayete, di-retór da, "r-,.ade 
~~va". 

28 - Domingo. - "Dia do Sa
cerdoclo". - Patrono: D~ José Pe
reira Alves, 'Bi;po de Niteroi. -
Oradores: Padre 'Medeiros Neto, 
Deputado Federal por Alagoas. -
Padre Jof!ê Busa,to, Capelão da 
União Catolfca dos Mllttarés. -
Padre J'oãn Augusto Combat, dlri>
tor das Ligas Catol!cas. - Padre 
Elpidfo oCtlas, dirtor da Federa
ção das Caixas Rurais. - Monse
nhor- Leovigf)lo Fmnca, decano dol'! 
CapeUi.es dn Brasil, Padre Ang .. 10 

Rezende, Yi;;ario da Pa.róquia do 
'l'ra.nsmissor. Nossa Senhora. Apa
re.c!da, do Meyer. 

As irradiações. serão âs 9 horas, 
da. colina dfi Maria·da G~, los-o 
ap6s á. Missa. Campal. 

. retor da Eticola. Naval. Comandan
tes Armando de Saint Brisson Pe

_reifà, Alfredo Amanclo dos Santos, 
Gilberto Bacelar e Oto de !•'a.ria. 

3 O - Terça-feira - "Dia. <.las 
Associações Catolicas". - I'at1·0-
no: Dr. Hlldebrando Leal Presi
dente da Açã.o Catol!ca Br~iÍelra., 
- Oradores: Dr. Adroaldo Mes
quita da- Costa, Deputado l•'ederal 
pelo Rio Grande do Sul, pela Liga 
Eleitoral Catol!ca. - Dr. Cristo
vão Breiner, Presidente da Federa
ção das Congregações Marianas. -

· . Dr. Alfredo Baltazar da SUvelra, 
Vice-presidente da. Sociedade ae· s. 
Vicente- d.e Paulo. - Dr. H!ld<"· 
brando Leal - Cone8 o José Tavo
ra, Diretor da "Ação Social Arqui
diocesana". 

SESSãO DE ENCERRAMENTO 

31 - Santo Inacio de· Loyola. 
- No Palacio S.'í.o Joaquim, ãs 20 
hora.s. - Oradores: Dom José 
.Pereira AIYes. - Dr; Nereu Ra
mos, Senador por Santa Catarina. 
- Coronel Bina Machado, Chefe 
do Gabl11ete do Ministro da Guer
ra. - ComaiJdarite ·Armando de 
Saint Brisso11;1 que entregará. dois 
documentos hlstor!cos da propa
ganda ao Ylgario Castrense do 
Braml. - Padre Elpid!o Cot!as 
dlreto_r da _]3.',1-_dio Vera Cruz, par; 
pedir ao .. ·Eflj.t,nentlssimo Sr. Car• 
<leal Arcebispo Dom Jaime de 
'Barros éani'ar~. se digne encerrar 
a· flem;u,a: ·do!'! f·car,cJães :.rnltare:!I. 

Às 8 horas de domingo, 28, serâ 
celebrada. uma Missa Campal, na 
esplanàda. d,o,-transmissor da P. R. 
E. -2, em .. ~ria da Graça, haven• 
do comunh{i<,> geral dos fieis. Os 
:marianos, ,;f!oj:mt!nos e llguistas re
unlr-se-ã<? :.,,_~~ 7,30 no ponto dos 1 

-bondes d~·,.Co.ehamby, subindo em 
i·omaria IJi·; rua 8ão 0ahriel, até o 
cruzcil"o dffe Est:i.~io da F'l. 

Um dia. o principc da. Igreja. 
seutacr.o no seu trono junto J 
do altar sagrado., vestido de · 
com mitra e tendo a seu lado 1 

manto real e orlada a cabeça 1 
erecto· o báculo, simbolico do 
governo pastoral, recebe prosta
dos ao seus pés os candidatos 
ao sacerdocio, e logo estando 
de pé impõe-lhes ambas as 
mãos, e roga a Deus com diver
sas orações para que recebam 
e exerçam com santidade a 
dignidade· sacerdotal, invocan-
do o Espirito Santo, conferindo
lhes os. poderes de oferecer o 
sacrificio da mina, perdoar os 
pecados e pregar ao povo, co
mo ministros de Deus, a dou
trina de Jesus Cristo, e dar , 
bençãos, sendo em todos esses 1 

min1sterios ~orno auxiliares do 
grande Sacerdote que é o seu 
Prelado. 

O PODER DE PERDOAR OS 
PECADOS· 

O Espirlto Santo que os sa
cerdotes recebem no dia da sua · 
ordenação, foi tambem rece
bido pelos Apostolos, seus pre
decessores no ministerio de 
perdoar os pecados, quando o 
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Das 13 ás l'l horas 

Dr. Caniarg~ Andrade 
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Da Benef. Portuguesa, da Mater

nidade de S, Paulo 
Cons.: R. Sen. Feijó n.0 205 -
Tel,: 2-2741 - Das 14 ás 18 'b.s. 

Sa.bado: Da.s 1(1 ás 12 boras. 
Res.: R. Rafael de Barros, f5'J -

TeL: 1-456S 

PR,tCOS • 
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ma,, ere1smt1 
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Dr. Celestino Bourroul · 
,-.:,: _: 
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2-2622 - CQn;si; "-ua 7 de Abril 

n,0 235 -J~l\i ás 5 horas 
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Dr •. -... _ Reynaldo -. . . Neves 
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DO HOSPITAL DAS CLINICAS 
E SANATORIO STA. CATARINA 
CIRURGIA DAS VIAS BILIARES 

Cons.: R. Marconi, 84 - 3.0 aàd. 
- Tel.: 4·8717 - Das 14 á.s 16 bs. 
Resid.: Av. Pacaembu, 1,044 -

Tel.: 5-2625 

HOMEOPATIA 
Dr. Artur Rezende Filho 

Médico homeopata da e. A. P. 
da Sorocnbana. Diretor clinico 
do ~mbulatorio Bomeopa.tico do 
Carmo - Cons.: R. Sen. Feijó, 
205 - Tel.: 2-0839 - Res.: 8-61471 
- Marcar hora. das 3 ás 6 llo- · 

ras pelo telefone: 2-0839. 

Pe. LUIZ .SALAMERO, C. M. F. 
Filho de Deus, já glorioso e res
suscitado lhes apareceu estan
_do eles reunido no · cenaculo de 
Jesusalem; e antes de despe
dir-se dos seus mais caros e 
eleitos discipulos, soprou so
bre as suas cabeças e lhes dis
se: Recebei o Espirito Santo; 
Aqueles a quem perdoarC:es os 
pecados lhes serão perdoados; 
aqueles a quem os retiverdes, 
lhes serão retidos. 

Pois si tem a potestade am
pla e plenaria de perdoar os 
pecados no foro interno e ex
terno, e até a de redimir as 
penas por eles devidas é atri
buição do Supremo Pastor, do 
Sumo Pontifice e dos ou
tros Pastores superiores da 
Igreja que são os Bispos; to
devia os sacerC:otes são tam -
bem depositarios desse poder 
:na medida em que lhes for 
transmitido pela licença dos 
seus chefes eclesiasticos, po
dendo tambem eles absolver 
os fiéis de todos os· seus peca
dos e impondo por eles a pe
nitencia e a · satisfação que 
julgarem convenientes. 

ENSINAR A · DOUTRINA. DE 
JESUS 

Mas a suprema o mais pu
blica manifestação da vida cio 
Espirito Santo, da comuni 
cação dos seus dons a todos 
fieis recolhidos no - cenaculo, 
assim como a confirmação e 
outorga de todos os poderes 
da Igreja. 

Aos Apostolos e aos discípu
los, predecessores dos sacer
dotes, foi no c:.ia de Pentecostes 
aparecendo sobre a cabeça de 
todos e caê.a. uri:1 cm fon-.na ,d\; 
lir.gi..a;; d0 fogo. rcprcscr,tanclo 
este os ardores da divina ca
ridade que inflamaria todos 
os corações qtié se deixarem 
il1fluir pela g.raça de Jesus 
Cristo; e as linguas o poder de 
anunciar a palàvra de Deus, 
concedido aos · sacerdotes, em -
bora tambcm sob a dependencia 
dos Bispos, e os impulsos para 
cooperar nessa propaganda 
celestial a todos os fiéis embo
ra leigos, préviamente ensina
dos pelos ministros da Igreja. 

Para este alto ministerio o 

mesmo Jesus preveniu os APOI• 
tolos e os futuros sacerdotes 
com muitas instruções, ani• 
anjos e.e Deus, e como arau~ 
tos do Rei celestial. sem mede 

'dos poderes adversos e sem 
sarios -á vida todos os ambitos 
desconfiança dos meios neccs .. 
mancto-os a percorrer, como 
da terra, com a promessa in• 
falivel da sua assistencia e do 
Espirito Santo até ao fim dos 
tempos. 
O PODER DO SACERDOTE 

NA EUCARISTIA 
Mas o poder principal que 

lhes confere na vespera da 
sua morte é o de perpetuar na. 
Igreja o grande sacrifício que 
ia consu,mar _ logo no Ca.lva• 
rio, oferecendo a sua vida 
com a efusão · de todo o seu 
sangue para a redenção do ge• 
nero humano, dando-lhes pa• 
ra isso a. faculdade sobre-hu .. 
mana de consagrar a hci$tia e 
o vinho, transformando a subs• 
tancia desses corpos no cor• 
po e sangue do mesmo Jesus. 
e de administra-lo na eomu• 
nhão a si mesmo e a todos· os 
fiéis, . A 

Os sacrificfos. · á divina Ma· 
jestade que eram feitos -com, 
a efusão real ·do . sangue na· 
lei antiga, acabaram Pll.l'a 
sempre com o derramamento 
'Cio sangue e a morte· · do Filho 
de Deus,· e continuam.·. :.em
pre na nova lei com· -o sacri
fício incruento e místico que 
os sacerdotes de Cristo todos 
os dias oferecem a Deus nós 
altares de Lei nova, como"'ho• 
menagem ao supremo , Senhor 
de todas as coisas, ,como a:ção 
de graças pelos beneficio& do 
Deus a toda humairridaâe, ·co., 
mo meio de propriação, apli• 
cando-se o sacrificfo · cê Cal
va.rio, e como titulo de itnpe• 
tràção pr.n os bertef'cios: que 
se pedem á divina Bonr"..ade: 

Grande e · sublime . ~ pois. 
ante a fé sincera · dos cristãos 
o sacramento da Ordem do 
Sacerdocio, e pelí!, sua exten• 
ção universal para a gloria 
de Jesus Cristo e para o bem 
espiritual de todos os homens 
.devem orar e auxiliar de boa 
mente todos os cristãos. 

O catolicismo na Alemanha 
Teobaldo J. Dengler, advos:a-

do catolíco novaiorquino, depois 
de esta1· sels n1cses na. Alema
nha, ,a serviço do governo dos 
Estados Unidos, declarou, em Ber
lim, o seguinte: 

"A Igreja tem hoje 11 a, ·1, lema-· 
nhá liberdade considernvéJmcmte 
ma101· do quo à que tiuha cm 
qualquer momento l'!Ob o regime 
nacional.socialista". 

f; o que informa a conhecida a
gencia NOTICIAS CATOLICAS. 

"Gar,hamos rt ·confiaÚça· da lli
crarqu!,i alemã--c-1."l'as· ·t1-iv0rso" or- · 
ganismos religiosos cm nossa zona 
de ocupa1;ão - afirmou O sr, Den. 
g!er - ; êlcs confiam nas· boas in
tenções do governo militar esta· 
dunidensc. Algumas dificuldades 
que surgir:un no principio da- o-cu
paçiio, desvaucceram...sc". 

Ao comentar os principais pro
gressos do catolicii:,1110, o I>en
glcr manifestou que; "cm prim0i
ro lugar, considera grato haver.se 
concedido bom nur11ero de lícenç;as 
pa.r--..1. publicações católicas; atual-
1nente somam 15, com uma cir
culação total de mais ele um quar
to · de milhão de exem piares. 
"Os periodi-cos catolkos consti
tuem quase duas terças partes 
de todas as pulJlicações religi
osas na Zona cstadunidonses de 

ocupação", acrescentou. A popu_ 
lação da zona estadunidcnsos, in
clusive· a. Baviera, (; prcdomi.nan
tementc cato li e').). 

O er. Dengler, que participou 
:na solução de alguns problemas 
ele bene!i-ciencia, . afirmou que 
"as condições, embora. más, mos
tram ceI'to· melhoramento, mas 
requer.5o ainda muito tempo e 
muitos esforços para restabe-
lcccr a normalidade". 

religiosa c.stoja inclu!d;i. atual. 
monto chLrc as ma.terias. regula. 
res nas escolas publkas .. de_ todàJ$ 
as zonas. J;:;sta d!s-posi,;;ãÔ a.teta. 
mais do dez mil escolas ,.SÓ. na. 
zon<t estadunidense - a.cresçen .. 

tou - inclusive o setor _d.e · Bc1·
li111 sob nosso . governo.. Há. un.ii 
Jll,000 mest1·es e:. <iua.se . 2.000.t)ooo 
ctc_ alunos_ uessiMi escola:;; "esta: a:_: 
lrà inclui os. ii.ém1i;'.iriós e. ~ú. 
lutos tcvlogicos, . /lU~ atual_Ulell~ 
te são em numero _A-e tri1Jta,·· c9111 
u.1;;~ cstudante::f'. 
.A .i,:,,;is~cncia ""'· ·.-s&·..v:iços 1·eli,. 

.;;iu::;o::; na. zona. e,itadunidcuse al,. 
l:aJl~:J, U ilulicc n1ai.s ~atisf~to1~io 
na _hi.otoria. da. .Alemanha,· disse 
o cntrevista<;lo. .Ao ser interroga .. 
do sobre o que considera o pro. 
bloma mai>: graYo para o !uturo 
c1,i Alemanha no cam'po .relis-ioi;o 
o ,sr. Dóng!ér respondeu: "Con~,. 
sidero (JUe o principal .·ptopJema 
surgirá da _enorme. desproporç;ão 
entre Jovens e meninas,· :Entre os 
17 o os 25 anos, a.·e· _cada· ~ete jo. 
vens, aprox!madame_n_te' dnco são 
moças. e dois são lioniens, o que 
aprcscn ta más perspectivas p:,.ra 
o 1natrin1onio. 

B de temer que esta situaçílo 
produza graves consequeneiàs mo. 
rais, a menos que 0 · espir!to reli
gioso se t"ortalcca c~1 grau co~si ... 
deravel". 
. F'ellzn1ente _ concluiu _ é 
rnteuso o i11tcrel66e. dos alemães 
por suas questões espirituais, nis. 
to vem uma grande esperança 
para o futuro. 

DR: DURVAL PRADO 
MSIDICO OCULISTA 

Rua Senador Paul9 _E~, U 
- 5.~ and. • Salas 51% • JJ .;. J'-

1 
(,Esq. da Kua José Bonifác1.;, 

!'<o t0,·,1.11tc á c,üuca1;ão, con.: · Com;,: 14.30 às 17.30 hora~ -
sidera o entrevista.do "de gra.n- · ' l Xcl.: .z

0
m3 
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tEG!ONAI{IO -------------·------------------------------~ ..... ---·. 
A limitação ~e filhos, fla~elo ~a sociedade moderna -· ._:· .· 

(l-onclusâo da tiiurna pagina) 
funda na base do problema da li
n1itação de fiH1os. lia d uus gc,ru
ções aLrás muitas familias i,a,sta
vam a si 1nesn1a.s no que dizia res
peito á. educação, diversões, ativi
Qades emocionais e amenidades u;;i. 
vida cultural. O :;.nuncio que era 
com.u_m nos jornais e reviHtas con
vidando os pais a "comprar uma 
;rnesa de bilhar e a conservar os 
filhos em casa" refletia uma fos
forecencia dessa atitude mental. 
Nos tempos que correm, e em pro
porções cada vez maiores, ha uma 
poderosa competição para propor
cionar essas satisfações e ameni
dades fora do circulo familiar. E 
ii.s circunstancias em que ·essas sa
tisfações são proporcionadas exi-
2·em, (]aqueles que as procurrun, 
que se libertem dos laços far,,li:1-
res. pelo menos temporariamente. 
Cinemas, bailes, bibliotecas, corr1-
.ilas, circulas de estudos, associ:lçõ"s 
culturais, tudo isso exige que os 
adultos se desembaracem do tram
bolho que são os filhos. A libert;.i
·ção .dos laços domesticos se trans
Coi;mou quase numa condição essen
cial, para o gozo -de uma vida po
lítica. e social intensa. ConseQ.uen
temente, em uma comunidade po
lítica -e socialmente consciente d.e 
si mesma, -0 preconceito contra os 
filhos- é ca.da vez maior. Um filho 
talvez não- dificulte tanto a vida 
social, dois cream-lhe emba.ra1;os, 
três ou quatro fazem-na de to'1o 
imposslvel. 

A CORRIDA SOCIAL 
Para agravar-· este quadro, a 

grande expansão dos meios de co
municação social aumentou a cons
clencla das dlstlnç()es soclats,. dan
do-lhes maior relevo. Hoje em dia 
é u~ desà.atre soclá.J. multo mais 

CABELOS 'BRANCO~ 

22 DF. -JULHO 

Santa Maria Madalena 
(Conclusão da 5." 1'/ig.) 

diss~-lhe: "Maria!" Bla virou-se o 
ciis,i/e: "Rabbonil (isto é, Mestre!)" 

Esta. unica. palavra, 'ºMaria', foi 
o bastante para tirar o . veu dos 
seus olhos~ '"'15a.r1a!,, - 11on1e QU4) 1 

.pt'úuuneià.do por }.;oii:so Senhor 
despertou na alma de Madalena 
-uma longa serie de remlniscen• 
elas, 

O saato Evangelho naua maia 
diz de Maria Madalena. :S: maJJ., 
que provavel que . tivesse <;>stado 
presente na manifestação do Espl
rito Santo no dia de Pente..,ostes. 
Igualmente é de supor que tenha 
assistido á. Ascenção. · 

Há uma tradição, segundo a 
qual t.Maro, Marta e Maria .Ma
daleria, para evitar as 0Prsegu1-

·gões: que os judeus llie tazlam, 
sal_ram d:l. Palestina, f!:tando resi• 
áencla em Marselha, 

profunuamente sentida, · a impossi
bilidade de s0 manter um estacliio 
igual ao dos que se adiam em 
clu.-;ses 1nai,-; elevadas. Daí a vP.·r~ · 
d;ule Ua afirznasâ.o \.le que '~a a1n
liiçü.o correu na frente dos gozos 
sociais''. Em todas as classes essa 
aml.Jiçü.o cresceu rapidamente. ·E a 
Yicios,a espiral resultante agravou, 
cm vex de atenuar o preconceito 
contra os filhos. Os p::üs hoje cm 
ui::L se extenuam na luta ardua para 
conseguir o que desejam para. um 
ou dois filhos, ao mesmo tempo que 
não renunciam ás suas proprias 
ambições no campo social. E os 
estudos em massa revela1n um 
ponto muito importante, Q.Uando 
mostram que alem da fortuna e d0s 
filhos e,-tarem em razão inversa, 
fortnna e edn<'a<;ão se acham em 
razão diret8; e consequentemente 
os filhos e a educaç,io se acham em 
ra,....ão inversa. Irá. a população 
entrar em um circulo vicioso, tor· 
nando-se cada vez menos prolifica 
,, medida que se torp.a mais e maic, 
i nstru id,~?. 

J•~stamo!'l diante do p::i,radoxo ·n:.'L 
mouci-n~ vida social, que os miop<'s 
ue hoje nlo pe1·cebem ou procuram 
esquecer: - que uma era de genn
ra.lizaç,w das melhorias das condi
ções sociais com uma vasta e pro
;::ressiva expansilo dos serviços so• 
ciais: seja iaml,em a ora do decli
nio do indice Jc natalidade. 

ElIENDAS J>l)]ORES QUE O 
' SONETO . 

E todas as medidas sóclals e le-

gis;Jativas propostas para aumentar 
esse in<lice, das contribuições ãs 
familias · fts concessões no que 
diz respeito a alugueis, etc., ten
dem tle fato á. produção ou !t ex
tensão de condições sociais que são 
1necisamcnte as que nas duas ulti
mas gerações foram acompanhadas 
por um declínio da taxa de nata
lidade. A segurança social não ê 
caminho apropriado para se che
gar á. familia numerosa. E o l)re· 
conccito contra os filhos não será 
vencido pelo Sr. Beveridge. 

A solução do problema está em 
seguirmos na terra a 'flnalidadP pa.
ra a qual Deus nos creou, está. em 
scguirh10s· Sua Santa Lei'. O perigo 
se acha no fato de que os habitas 
mentais que prevalecem na socle
du.ue lan,:am ern segunda plana a 
famili:L e a vida domestica, Os 
homens se esquecem de que eJ(>s e 
suas familias têm prioridade sobre 
o Estado na ordem natural das coi
sas. e que o Divino Creador os do
tou éom os n~cl;lssarips _ diJ;-i,/tos; e 
pod_eres. Daí a impprtancla. -!>TI· 
r,1ordlal da Rellgiüo no proJ:ile.in~ 
ela limitar.ão da natalidade. · 

Si íi:ustarmos a vontade de Deus 
a nosso respeito, somente teremos 
trevas, morte e aniquilamento. E 
s6 a reconduç:'í.o dos homens Aque
le cjue é o Caminho, a Verdade e 
a Vida nos dará a verdadeira paz, 
com a reforma e restauração não 
somente da familia., mas de todo o 
organismo social. 

Campinas se prepara para o 
Congresso . Eucaríst'.co Provi n eia 1 

Em diversas paroquias de Campi a formação piedosa do cristã0 , A's 
nas estão realisando missões pre- 19 horas - Terço, iustru~ão do~1-
parat0rias ao Congresso Eucaris. trinal, sermão moral e ben<;:ão do 
tico Provincial de 1946,_ entre elas: SSmo Sacramento, 
Batafogc,, Vila. Industrial, e. Bon· C.;,.tecismo - A's 9 horas ,- Pa-
fim tendo-se iniciado a missão no ra as crianças que vão a. escola no 
dia 21 <;m Ponte Preta, período da tarde. A's 15 - Para 

O programa organisadt para a as crianças que vão a escola ao 

J semana missionaria :ia Paroquia de peric<lo da manhã. 
StL Antonio, .. e O ~egumt<.. Comunhão gerais Dia 24 -

Comunhão dos doentes. Dia 25 Co• 
PROGRAMA DA SEMANA MJS. : munhão das crianças. Dia 26 -
SIONARIA NA PAROQUIA DB -1--Comunhão das Senhoras. Dia 27 -

S. ANTONIO Com:ihão dos HOmens, na Missa 

Dia 21 _ ás 19 hs. _ Recepção . de meia noite no. din 27 para o dia 
solene <lo Padre Missionaria. Rev· 28. Dia 28 Crmunhão das Moças, 
mo. Pe, João Echevarria, Miss. Solene 1 lora Santa - <las 23 ás 
<lo Imaculado Coração de ~Iaria 24 hs. para os srs. homens. 
reunindo-se todo povo c:i.toEco pa. Conferencias - Para Moças -
ra esse fim na Igreja. dias 22 e 23, Para Senhoras - dias 

Todos os dias de 22 a 28 de ju- 24 25. Para Home:.s - dias 26 e 27 
'.:1ho - A's 7 horas _ Missa ·ex· Procissões - Para crianças -
p,ica<las, r:om co:nunhõcs. Em co:i. D:.i 25 ás IR horas Para Senhoras 
tinuação uma breve prática sobre - Dia 26 ás i9 horas. Para ho. 

men,s - Levando velas, com a !ma 
gem de N. Senhor Crucifica.do, 

-~~ 1f'uM DO:: __ 
FLAGELOS uA . 

HUMANIDAOEa 
~UXILIE O SEU 

TRATAMENrO COM O 

, .. R~J:Jrttl. 
Medicação auxiliar no Clllta· 

meco dll slftUs. 

ás 21 h·oras. 
Dia 28 - Encerramento da Santa 

Missão com solene PrOcissão do 
Santíssimo Sacrame:ito ás 17 horas. 

Continuam se · realisa.:ido n:o cen 
tro eia cidade, conferenc:as- espe
ciais 'r hcmens, na Catedral, e 
para Se:ihoras no Carmo, 

TRIDUO EUCARISTICO EM 
SUMARE' 

No Sumar~ foj levado a efeito um 
-Tríduo Eu_caristico pregado pe:o 
Revmo. Cong, José Nardin, de -22 
a 2S PP· teb.llinando com a festa da 
Padroeira. 

seus interêsse! Favoreça agora 

comprando boD$: _ arligoa : , i>Ol.' 
. . 

preços excep~onau 

Liquidação Anual 

·,r- •. 

RED.UÇõES 

NOTA V E-1 S 

OFERTAS DE. OCAS·IÃO 
. ... : : :. . ... 

RUA DIREITA, "162'-,'19fL 

Possibilidade J~ uma reação conservadol'.a na .Inglaterra 
--- · ,~un<.:Ju~u .. a .. , .,ai,c111a, 

dlcioru.l, imutaveF-coino os pri.ncipios que ~ei dérà.in o~em sit 
imutavels. A real~za de fato perdeu a antiga liderança, pois o 
regimen politico britanico hodiern9 é a democracia, mas a nobreza 
continua sempre cóín· seus privilegios e direitos e conserva a lide
rança de toda a viila nacional. Seus maiores homens, como Chur
chill, Eden, l\'IounttJ~tten, l\lont,:oinery, ~te,. homens a queJ.l,l :& I.n· 
g.laterr~ deve sua vitoria mil,itar, . possuem antepassados cruzados. 
antepassados que lut·arani. contra mouros como eles lutaram e lu~ 
tam contra cs inimigos atuais da civilização, os .nazistas, comwtls, 
tas e todos os i;, .rtidqs esquerdistas. · 

P( r iJso un:no itos é imensamente agradavel saber por um te• 
legu:JU da "Be .1ters" de 25 pp., que o "~r. B~bétt Williams, pre, 
side~:t,• da União Conservadora -~ LondJ:es. prevê o cancelarilenw 
de todos os projetos de nacionalização que o Partido Trabalhista 
está conseguindo fazer aprovar pelo ,Pl,irl~mento, dentro de tllll pe, 
riodo de três anos, a . contar da data em -que os conservadores VOI• 
tarem ao poder". . . . 

Acrescentou el~ que são neces~arios três passos para desfazer a! 
medidas da nncionalização, que j:i atingiu o Bancó da Inglaterra, a 
mim·ração do· carvão, o transporte ciViI aereo e. as comunicacões ra, 
dio-telegraficas. Estão em andamento as medidas de naciÓna.liza· 
ção das industrias. de ferro e aço. São os seguintes esses pa.ssos: 

l. As novas cm1>tesas estatais são convertidas em empresa: 
particula;res, sob a administração, de conselhos de gerencia pro-
visorios. · 

2. Os propriet~rios de ações ~essas empresas serão convidado.\ 
a eleger seus propr1os diretores. 

3. Volta ao "comercio normal'' sem- interfere~eia eoverna-
mental". · A. L. · 

A JUVENTUDE COMUº 
NISTA PERPETUA .•. 

(Conclusão da 1.• pâgtna.J 

· discussão do assunto". 

A{f#IJI 
.,, A CINE -IMIDORES 1 

DR. DURVAL Do U.. 
corresponàente inglês que presen, 
clo\l os trabalhos _da citada. assem, 

O m.eemo correspondente a~ee
eenta e ·d&m.onstra Qlle a .. Juaa• 
.dauascllWIS" de lnsplração com•.uús· 
ta, 6 "tão ic.'leol"ogicamente tanati· 
e." quaato a "liltlerJu,eo.4". 

VRAM N ADO blêia.: -
E TO PR "trm numero dos presentes i>ro- ·o' - N A -T 1 ·y O 

Cl1nica de molésUaa doa Olb0$ pôs o estàbelecmienio de um mo- o . ·. ' . . .. 
_ Cinlrgta _ocu.181 __ _ Oona.: vlmento escoteiro. -'Esta. i>roposta Para as crlan~ t;µ~rculos;lS:~o 
At1 .. J,pu-anga 313 (8.º andar• -- fei--repelida. --em altos brados pof Asll<> "Antonfnho Karmo•. r~cebe-
~ l'el.; 4-CSS: _ Res.. A• outros: - deante do que o oflcta.í mos, um dona.Uvo de Cr$ 30;00, de 

Acabamós de receber gronde vo
. dade de filmes mudos e sonoros rie . 

4!~ ~,re 
eu,.. 9A DE. MAIO 70/t;O • tflEFONE 4-a191 • SÃO PAIA.O -

- . -

1 
As

.M·A llronquiteR, 1•rlsl10 dé ventre, .Oor de enb-,.n eroni. 
cu~ <..:oUte». 11?.sonia., Chõro. 1ucll. Ileun1:tt.isn10 c;JntL. 
<-n, lle»a~Jn10 .MnnJn de Mulcldlo. etc. 'l'r:,tn.mento(t 

. .~;nr:tnthlo~. - Sô flor t-,outr.ito. _lfediclun IlONitivtt ele 
oomonte 6.!ii <"ftU!'iiR~ e nil.o .... o~ "-intomns. Trntamentoa; por pt"'OeC11"º" 
rapiclo9 paru·. UKID. .. ·"" ,llOLF~S'l'lAS J:'í'l'Fatl'I.AS. ,'iERV_OS.>\.S, _JIIENTA1S 

· · · · · e -~ara· us du Pl~LE de- ~nu!-iln in~erna. 

'O: R;. · ' A ~: A U J ~O- · L O P E S . 
Rua Jttnreon·i, · '13 
.ia. ll u 12.--;;;;::;~s,-·--

-., · -- '"'"~ 804.~;,:.-. Dns 14. As .1s. Aos· snba.1011, 
--·------:--:,- ·G,l~ - :ae..1 Av • .Pomp&Ja, 829 - s. e. 

_ Angélica 1408 - l'el.: 5-9275. sovieUco que flscaukava a. reunião - d. Emlllll 'P~lxoto, por int~n<:ào de =============::.:. __ ....;.,;·_:t::e:z_:re:t:_:1:,:rar:__:ª:·~m=· oç_ã __ o_._._P_ro_. 1_b_1n_c.'l_o_a __ · _-... ' _s_e_ú_i>a_· _t._' __ .s .... _r_._A. ____ n_t..,o .. ~-º-· _P ___ e1:c ___ o_t_o_._.,. 

Pregando e 11-.ar'.telando 
(Conclusão da 3.ª pagina) dem do Chefe '.Vennelhó o programa comunista 

maravilhosamente executá.do neste Brasil! Não 
tinente permitem a liberdade dos cultos. E' im- é isto o que es~m9s pr'esenclando?, · Onde ·jà. se 
portante que as nossas autoridades permitam e viu maior confµsão do: qµe a dá· hora qüe: pas-
favoreçam a entrada de outras religiões em nos- samos? Não pércebem ó$: meus leitores ·e.ste ea-
sos países. Mormões, protestantes, budistas, ju- pirito de libera).isnio que· ànda por aí a ·equipa,. 
deus e mussulmanos, etc.. Isto nos ajudaria _rar todas as religiões e a zombar de todas? Não 
muito. Que estas seitas e estas reUgiões todas sentem isto na linguagem dos V'éttn:elhos? E oa 
tenham os seus templos á luz do dia • .Ajuda- protestantes a proliferarem de modo espant.a..1 
nos a semear a confusão entre os indigenas e e numa varirdade de -seitas , que espanta? Os 
entre os operarios, porqt1e acabariam se conven- catolicos de toda Amerlea -Latina. estão· aertll• 
cendo da confusão religiosa, 1,erderia.m a con- mente preocupados com -a prollferaçio prote,~ 
fianra nos deuses e em todas as religiões. Fa- tante. 0,1ço gritos. de alarme ·-viti'dos da ArtJui· 
'l'etn~~ penetrar estos teorias de positivismo de tina, da. C<;>lombia, do Peru, etc.. Oi,\neld~?-
economia individual e coletiva e assim as novas Tudo quanto favoreça -a ~ ~uciosa 
gerações : vão observando que todas as religiões· da America, só pode aprov.eit..r . ._ IDamáao. OD-

-- .:não,,:r1a_ss~~ de_,~isc_<!_:qll!ál se. acaba atirando ao. __ mum ~- o/Comunisnio~0~_-E • .t.üil:a ...,._lha. ·· 
cesto para s~ Jeyar. tJnia vida melhor'e-'mais so--;- --·- ·-- -Pódeznos nos. Uud~-~ éiíili,~-- t,-,·in.iiie e o. 
cegada. . ·- ,,.e ' respeito ás reti,-iôellniô" de- ·---·'tiêJ.cc~-~m;;'.: 

l'i:Gtou Vell.tlo e ~ont1n4o DAI Datavras d9 9r• nf~ ~ 81', Pt111Uf · - · · 
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A ~e filhos, fla~elo · da sociedade · moderna 
El\l VEZ DO HEROISMO ANONIMO 

LANTEJOULAS DA 
DA VIDA DE 

FALSA VIDA 
FAMILIA BRILHAM AS 
SOCIAL 

Qu"-1 a raziio ela moderna preven
cão .:on tr:c ú:; filhos entre os ca..«ais 
»11.,,J;__rr.1ü~ '? Süh1·e este assunto An
õ.1·,_ ,.~, _B<·(:~ t,~ce inicressrintc::; co.:.1-
S:: ,0;-ações no ,aemn.n::i.rio catolico 
inglês «r.rhc ~f'abl~t·', elas quais a 
seguir ::.1;n·eh..:,l~-·u1c,~ i..l,n sur..i.ario. 

1 ma ,·n.riedade õe respostas têm 
s~,1 ,_, rl~ .. v...&.;:j, ~ !)ui• \inl:.i.. (:Uri<.,s.J. !r~
Xl i~, qua.utr, 1.1 1 R i:; pla.usivel ela.a se 
J:co~tr:1n1 ft prhnt:il'a. \o'ista, tanto 
ruenos p1~us1;1 Pl ~e tornam a.pós 
~me mais cuidadoso. 

CM EXAME SUPEID'lOlAL DO 
.PROBL.Ji'..lfA 

(. 

o medo d::i. guerta ,:; oorrente~ 
J;Uonte citado hoje em dia. E:titre
.:anto, :;i, Suec!a, com o mais b&b.:.:, 

coeficiente de natalidade na Euro
p:::, não se tem envolvido em .nier-
1·as nos ultimos cem anos; e nu, 
lngl:tterru. a ta,.,:,o de nat:widadc es
-ia.v::i. caindo mesmo nos dias en1 
que nenhuma amE>aça de guerra. 
pairava >sob1·e esse pais. Insegu
ran.ca, misc.ria, medo de desempre
go si'.o outn1 .. -; tantas ca,usas atri
lwicla.-; P=J. e,;so declinio, mas na. 
r0alichde a ta.,a. de na.talidade já. 
estava decrescendo en1 uma era da 
prosperidade na qual esses males 
não constituia.ni serio perigo. Ade
mais o decllnio· da natalidade co
meçou nos grupos de, renda mais 
alt.:t, nos quais 'esses perigos, se 
exi:stcntes, deviam sê-lo em ptopor
ções insignificantes. Em 1900 era. 
acentuada a diferença de fertili
dade entre as classes. As classes 
ma.is rica.s estavam praticando a. 
limitação de filhos de modo muito 
mais intensivo que as classes po
bres. Em 1933 essa diferença de 
indice de natalidade entre os va- , 
rios grupos sociais jâ. havia gran• · 
àemente desaparecido. A r.estrição 
de filhos tinha se genera.li:1.ado. Os 
problemas imediatos ele habitação, 
de falta de empregados domestlcos, 
de receio pelo futuro e de aumento 
d.as -bocas para. alimentar, obscure
éer-.un o quadro atual e desviaram 
& atenção do publico para causas 
erradas. Nos anos em que as casas 
eram facilmente alugadas ou com- . 
pradas, quando havia !artura de 
emprega.dos domestico;,; e quando 
se gozcl.l'a <.le uma pa.,; que pa.i.·eda 
~tavel, "- ta.xa c.le n=cimentos já 
aie achava em declinio e a preven
ção contra. o;,; tilhos em ma.ré mon .. 
u..nte. 

A :REALIDADE DOS l<'A.TOS 

Deve ser procurada uma. c.ausa 
mah3 protunda para o tenomeno. 
R~ebeu ela a denominação imper• 
teita de "Keepin~ up wlth the jo
•es's", e representa a atitude men•· 
tal que sacrifica muita:l das solidas 

necessidades da familia em bene
tleio de . u~a falsa a.parencia de 
-.tda folgada o de prosperidade. 
:mm 1926 havia na In:;-;laterra mais 
de dois milhões de pessoas cuja 
renda era superior a 250 librlU! por 
.a.no. Mais de u·ês quartas p,n-res 
àessas pessOaH )lO~SUinm aUtOIDOVCl, 
-. manuten~i'io do qJ::ll ,;asta.::-a.."ll 
eai media. 86 libras por ano -
a11roximadamente o que soria ne
cessario para criar dois till1os. }Jre
tere-se, 1,orta1uo, um a.utuui,,vel 
8Ul lu;::,u.1· Ot-! unl' fflhn. o 11est~ sen .. 
&Mio um a:-;pecw <la mamada so
ciedade a.quis' d, a é fl. crescente 
wndenci.l p,1ra a participação de 
-.in gós;o cada ve?. 1naio1· entre l!m 
nume1·0 cada. v~ menor de pessoas . 

.Ba:i seu livro .. Suicidlú de uma 
l'&Çll,", u ::i1·. .\d..: Clea1·;-· rnsa que 
-, '·isubida" social, e""º -keeping 
llP with tho Jon~':,;" nào 6 novi
da(le, mas jâ. era c!tad() pelo nome 
4le cn1>ila.ric\adc soc.lul 1,1clo pasqui
r,ador 1'.rancês ,u.sene Dumont em ' 
.11110., Dumont 1noicc,u .i. ~...,ç .. u, 

tatima entre a filosofia. do lndivi· 
iluallsmo e a decadencia da. vida de 1 

lamiUa. O oulto do proprio ieaen· 
W.lvlmento CíU@ t na realidade o,,_ l ao nome pa.ra o peca.'10 cap1w do 
llfettlho, foi l.)Ql' ele t.i~, QQ3lll 

j!!N !ltUJ ll.\-1M& ~: ~ 1<'9 M" 

ganh;mo soci..U. J~sse "principio to
::s::ico", <>.screve o Dr. :Me Cleary, 
"tencle n quebrai· 1. !'Olid:irle,laclc 
soci,,1: -afrox~ ""· 1~,::o!' ·11110 1.1r1t>.m 

QS indivíduos na· familia. e nos 
grupos politicos . e sociais, e que 
ligam as gerações presentes ás fu
turas; produz uma varled_;i.cle cie 

l UMÀ CAOS.\. AINDA :.'\[AIS PRO-

i _l~l'XD.'\.: - "A VIDA. SOCIAT, 
L"JTENS.\."' 

fenomenos sociais, os mais impor
tantes dos quais s5.o o dE>c:linio o,i 
natalidade, a congestii.o urban·a, a 

õ.issolução da. vida. de familia, a. de

cadência do patriotismo". l. 

, Mas ·a doutrina da capil!tridade 
social, a tendencia de "keeping up 
with the .Jones's" ou de emulação 
de classes mais altas, não é a. unica 
cho.ve da ,,uestão. Ha muitos-pais 
que r,,,o ,·ão do tipo trepadeira e 
n ã.ó p ,·ocuram copiar. outros grupos 
sociais. lI:t uma csusn. mais. pro-

( Continua. na. '1..a. pag-.) 
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A ELOQUENCIA 
DOS PRECOS! 

Prossegue eom hito invu1ga, 
u no .. a 1radkwnal 
U(}VIDAÇÀO SEME.STRÂL. 

C.~r..Wi.,1lma em aodN .-.1 
-4atn, º' ~p·re.,1,,,,. 
-mplos q- e,ta• -ellqueiag 
demv,istram, · süo hem uma 
elarn a,lDt1rte11cia para que 01 

.rw1.•o• rlientea e o publico em 
g11ral venham apN>weilar, 
1<8111 demora. OI all,plOS IJe11ej"1.CW 
_. nouiu oferuul · 

NOTA INltRNAClONAL 

~o o s s ·i b i I i d a d e 
a 

conservadora 

, 
.!/ 

-uma· reaç·ao 

na Inglaterra 
A Inglaterra apesar de ser uma nação protestante e de ser co

nhecida como UD1 pais que desenvolveu sua· política nesses al&imae 
scculos no sentido de subjugar e submeter nações inteiras, sem ou• 
tro fim aleni de seus interesses comerciais e :financeiros, é, no en• 
tanto, um dos p,iises ·cujos objetivos e pontos de vista poJiticos, mais 
se aproxitn1m das necessidades da ainda viva civilização oeidenia.l 
e crist.'1.. Os ing·leses percebem que com o enorme desenvolvimentG 
dos EE. 1-1U. e nussia, eles deixaram de ser a maior força politiea 
existente no mundo e 1>ncebem tambem que o natural progres5Q 
da India e do Egito 1'.ará desses paises, dt>ntro em pouco, naçiel 
soberanas. Seu maior interesse agora não é mais aumentar o Im
perio, mas cons11rv:1-Jo, 1>elo maior espaço de tempo, e quando issa 
se tornar impossível, conceder-lhes a independencia antes que a 
Russia, ou até os EE. UU., comecem a suscitar movimentos nacio
nalistas e revoluções com o fito de obterem amizades pollticas · ou 
concessões economicas. Nada no entanto é mais nocivo á. conser
vação do Imperio que as idéias comunistas ou esquerdistas. A ue« 
menda propaganda russa no Oriente,, principalmente nas lndia! 
Holandesas onde 1·esultou na recente revolta indonesia, e a atitude 
anti-imperialista do Sr. Attlee, lider do partido esquerdista britani• 
co, com relação ao Egito e India, bem provam esse principio. Po1 
outro lado, e este aspecto é o mais importante, a Inglaterra é o pai, 
qúe se mostrou mah. inienso aos princípios decorrentes da Revolu• 
ção ·Francesa, chaga que contaminou toda a Europa e que ainda 
hoje serve de "substractum" aos movimentos esquerdistas em todo 
o mundo, principalmente na França. O resultado foi que enquau• 
to as nações européias, principalmente as grandes potencias .. lati• 
nas, França, Italia e Espanha, passaram . do rol das principais na• 
ções lideres· do mundo; quer politicamente como . a Fi·ança e a Es• 
panha, que cultural e artisticamente conto a Italia, · para o rol das 

· nações secundarias, a Inglaterra passou a ser a maior potencia ela 
Europa, e sua sociedade continuou a ser a mesma, medieval e ua

<Contlnua · na !l'.a. pag.) 

f>j'erta,ens~ 

Meias Nylon 
o.,.....u.a1u.-. ..._OI ___ 
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I Contem.plação e Acão DA ESPADA DE ·CARLOS MAGN~ 
• A' f OICE E AO . MARJElO DE STALIN 

Na Bab;-J con{;{>mpor:'.1.!1?:l. é r:iro 
ouvir-se uma voz s<'nsata. Quan
c.o ela. aparece. é preci.~o aprovei ta,!.' 
a vida.mente a oc:a~ião de a fazer 
escutar por todo$. E' '> qu,. t .. n•_ 
mos com o dí,;;cnrso que o visc"1llJ.,i 
de Cranhonl(', lé,1d, r d,, o;io.,\·.:í.> 
<'•>TIQf'r·v~clo··a "rO"'in"kU n·· C 1 
marn ci~ iorcts' "~ii. srm2;;:, p,;~:-
sa<ia.. sobr<" a 8itna,;:'ío inte--na~lo. 
ual da Ew·9pa. 

Antes de tudo, c<Jlocou ele os 
tarios aspectos da sit,uação inter
nacional.1.em umn, pc·r~1;cctiva mui
t0 exatá; quando indicou como pon. 
to de convergencia de tocl.os des. a 
questão ntssa. D!'rlarm: ele one "o 
mundo tem um prnbi~ma. qÚ" ~o
Lrepuja todos os demais. i~to é. ::i. 

Hussla, sua política ,,. suas 1·Ha
c;õ,·s corn o ru~t,o do rnuncto·• 

r,~· o que cnt,·a i'clo-s olllus Uma 
grande potencia, ocupando t,m 
d0ls continente~ territórios vastissj_ 
mo,,, dispondo 

0

dictat0r1almcnt0 dos 
ilf'UR rc>cursos naturai"'. f' do pctcn
cial humano de 180 milhões d~ 
~mbditos. tc.ndo alfm disto "r;tún-
1.a.º columt8'' que el<'gc.m para (;Uasi 
tcdos os parlamf''1to<, do terra s<>us 
deputados e senadores, c_ue f'ffi qua. 

'Si todos os <'Xf'rcit0<: de terra. ar e 
mnr. em quasi t-ld'.l.s as tmivcr,i
<i9tl<'<' r, centro• d-.· ,·ultnra. jr,1n°
iria ~ hancoi;; tr•11 a'l''•ntc-s. n··anf!._ 
p-andistas '.)U espiõ?s dr ~e'a c~nfrs
,;acl'\mrnt<:> apoosa1·-,<;c, d<' bon par. 
t,, na F)UrOpa, (' i.mnr,r ft()S O"trO<-> 
t,ovoc: uma r'iviitz!'lrão (liqm,_-.tral-. 
?T'c.nt-e onosta á nossa. Q1nl o r>ro. 
biP.m"l. -iJ"lt.e:r:n~rlo~ri1 r-n,n rm ma.P.
n;tude. se pos,ia comfi:i~·'['q' a· ('é••tl'.? 

. . . 
(') Vlscondf' d" ('rnnhon'" n'\r~~0 

4f'ifl-o t{'mr:r urn:i. P't:·1-r:. i·n-~. 1hit \. 
r,,.. f[l 1 0 o 1Y·r! 0 ·-1 r:"í;1 é i·n!~;. .. ni ', 
Jl"l...,!=:- cir"ll',-:-t.,,-....... ;:~ ... in1,,•·0..-_-: -~\"\i...: -') 

.,...,..n~-, t ....... ,....,~r n-.·•it') , ....... ('\xiYY'I') r~ 
1'!ft1 T'J"ll'\m.-,.ntn T',,,..,.. 01.1t•~("I p .... in ,-.ri_ 

·T'l"'o for. a T\oli~;r,n ,.,,,.... a tTF~S 

I' oi•·. :1 ~;1 n 1;1 l !JJ·Pia (·Pl<·hra 

a f,•,-1a lit1u·.gi<-a de S. Domin-· 

gos de (; 11smiio. 

-d<'l1!'.ia d<'S<"nvolvf'l' .na llipotcse <le 

111\0 haver nos prr/·<nn" an'"!s uma 
11ova guPn'l é n111i'0 chrflnwntc. 
,c~ri>cteri7ada pelo lcadcr rnnser. 
·vider Consiste <'la em mant<'r 
r.')otin.adamente o "Al."\t:.i quo·' n·.1, 
fJuropa .atun 1. fixand.'J ,oh a hcmo
~enia 90vietica Bobr;:Lt;do o <'Cll

il'o <'UropNl e os Enlcf\r.s. e i,c1,in 
llG-se elo rc.sto do mun;:;o. c.om uma 

o inrlilo Santo f11Tiflo11 n Or
,~<·rn dns Prp;:_·a,loH'!':, des1i11ada 

ú p1·,·i:,11;;1 o p:11·:1 n 1'f>J·1·orn m<>n to 

do-.; f'i<'i" e <·nm·ersiio elos in-· 
[i<>i>'. J-:,-ta ( >1 dE>m, p,n· ,;<'tlí, 

~-1·,u11lc•;c: :---;:intrn; ,, DontOl'CS, tem 

1,r(·,-,:1,lo :'t T~r·<·j,1 de nei;s inc's· 
t im:11·c·i,- ,:rni<;n;;:. ~l'll~ tnPm· 

(Continua na 2• p:iec. l h1 os <..:;tn r-h:unado;;. a c-ulti1·ar 

Instituto de Serviço Social 
( A:pi·ovado pela Autoridade Edcsiastica ) 

Cm·s9 p3ra formação de Auxiiim:·es Soda.is, 
. Se . l, • l d deshnaJfts ao rv1ço JGCia a 

Industria (SESI) 
Aos alunos mat1·iculados 1wstc Curso o SESI conce

d<.' bolsas de estudo conespondcnt,•s a Cr$ 700,00 men

sais para cad,1 um, alem de ofer!'ccr colocaç:io a pelo 
menos metade dos aprovados. 

DURAÇÃO: ,1 m<'ses, a partir da 2.ª quinzena ele agosto. 

ÇADEIRAS: Serviço Social; Sociologia e Economia; 
Dil:eito Social; Higiene Geral e Iligien<' Industrial; 
cação Popular; Círculos de Estudo. 

Moral; 

Ec11I 

HORARIO DAS AULAS: entre 15 <' 19 horas, não havendo 
aulas aos saba.dos. 

CONDIÇõES DE i\DMISSAO: 1) Sexo nwsculino; 2) Ida.ele 

entre 21 c 35 anos; 3) Curso secundario !?'inasial ou pre

pare ~Quivalentc; 4) Atestado de sande; 5) Três atesta• 

elos de idoncidadr; G) Quitação militar. 

l!-.SCRIÇóES: de 1.º a H tle agosto, na Secrct:ni:i tlo Insti
tuto, á Fim quintiuo Bocaiu'\'a, 17G, s,~las 308/10. <l,ts 15 .is 

J9 hs. e das 20 ~'is 22 h!!., todos os dias '.ltcis, exceto sabados. 

Outras informações no mesmo local ou pelo telefone 3-6275, 

S ú n .'\. 4 O V A G A S [ 1 ·-----

O ESTRANHO C0NUBIO DA IGREJA CISMATICA 
COM O ESTADO BOLCHEVISTA 

A mais elevada função do Estado 
como org-ão representativo da so;,. 
cicdadc civil em sua unidade, é a 
de render a Deus um culto publl.co, 
em nome dessa mesmn. sociedade. O 
cumprimento pelos· particulares, do 
i;eus deveres religiosos, pelo fato de 
nilo ser ato ·da so.oledade como tal, 
nilo dispen!fl, o Estaào dessa fim-· 
çã.o. 

O Estado não terâ. cllficuldade em: 
r.econhecer qu,e lhe corresponde tão 
n,.tre encargo se bern compreender', 
que a sociedade depende de Deus 
nas sua,i mais imp,irtantes condl··. 
ções de exi,,tencia. Da! o absurdo: 
do Estado· leigo, sobretudo em pai.:· · 
ses c>aotllcos. 

NEJ[ '!J'ODO O QUE DIZ: 
SENHOR! E;ENHOR! 

Xilo basta, p_orem, que o Estado 
reconh'eça uma vaga Providencia 
Divina, como sacrl!egamente o fa
zia Hitler em quase todas as suas 
arengas. 

Se o F.stnclo tani.bem aceita -
e como isto deveria ser faci!, pelo 
menos nos paises. catolicos! - que 
Jesus Cristo é verdadeiro Deus feito 
homem, não terá. dificuldade em 
ver que é â. Santa Igreja Catolica, 
por Ele fundada, ·a quem· deve 
oferecer esse culto público : por 

~ ! meio de 'seus organismos oficiais. 
,·:,-,-~~ -.-tn.mbem ,- •. m!ssiLo .do }llstado 

· '· proteger a verdadeira religião · e 

intcni::amPn!e a· vi<1a in1Nior. e 

a traHsm:tir n0s outro,:, pela 
pregaç:ào, o,s frutos de seu estu

do (' conü>mplaç-[to.-

XM"O c-lii-11·c; ·rPpresPnü1 nm 
qua<1rn de Fra Angp]ico, c·m 
qne S,io Dom:ngos f'igurn -aos 
pés do Divino Cn1l'ifienclo. O 

Ranto melli1n., a,-sim, o quinto 
misft>rio <lo Uosa/o, qnc ~ossn 
~Pnho1·a lhe 1·evclon. 

Os fl'utos <.lesta rnctli!aç:[to se 

c-011 re1·tc·r,1o, pela palavra, em 
iJc-H\ão e sal 1'::t,;ào pa r·a as al
ma;,, 

f::t vorecer suas atividades bemf:uíe
j:rn, êleixando-lh·e compieta' Jhde
p,·rHlenda. 

Com efeito, dizia Saflto Anselmo 
de Can;..,uaria, que o maior tesouro 
que Nosso Senhor deixou na terra 
foi a liberdade de Sua Igreja. 

o. IN\'Enso DA ESCADA DE 
JACO' 

,\gindo assim; seria o Estado uma 
eHpecic de escada de Jac6, desti
nada n facilitar a ascenção da so
ciedade civil e a ajudar os indiví
duos na conquista na ver4adelra 
felicidade, que é a 1'emaYenturança 
etf'rna. 

E é a caricatura disso que ve
mos atualmente na Russia sovie
tica. Com ef0lto ali o Estado inau• 

Exp!orações anti -clericais em torno, das 
,e,ações ent1e o Vaticano e o ierceiroReich 

Pm l'c>ln<;ão ú Europa, que pro
rnrou a. Guerra ::\fundia!". 

"Em face dessas asserções; os 
seguintes pontos devem ser lém
L1·ados. O atual Papa Pi.o XII 
eoncluiu sua missão, como Nun, 

8oln·e ª"' p:qJlonti;ijq; l[ll(' vi•111 
seudo feiuis irnlos iuimigos d,t 
lgreja em tol'no das telà~ôes 
entl·P o \'atka110 e o Terceiro 
Rdeh, comnnicon o "Osservato-
1·e .P.omauo'" o seg-uiuw desmru
titlo: - , c-io A postolico, e portanto sua 

permanf'ncia na. Alemanha, em 

l:? de Dezembro de 1929. Em 
''t'h<>gou a.o uosso conhe<:ime11-

to q11e mna ra1·ta ( ~<·hreilJPn), 
datnda elo Xatal <le rn:m, P, se
gundo st• a!t·g,t, ese1·ita po1· um 
impor-Lante personagem da in
dustria al('Inü, estú senclo exi
bida em cc'r·tos ci1·culos. A ral'ta 
assC'rnt·aria. que C'Il1 10:1~ :'.\lons. ' 
Ludwig Kfül>', por instt·11i;<>L'S do 
(•utüo );uucío ,\postolico rnt 
Alemanha, Cardeal Pac-elli, e 
atual l'npn, te!'ia ticlo nma en
trevista tlc vai-ias horas com 
.Adoll' Ilitlei- ,-em o l'Olllieci
nwlllo do d1Pfe do l'al'litlo do 
Centro, Chanceler Hrünin~, ua 
qual ele, Adolf Hitler, volunta
riamente teria assegurado que 
nii.o irin contÍ-a o,: dirPito,:; d.1 
l•ri·Pja Ca1.olíc:1. E:-sa ént1·c·'i'i,-, 1.: ri°lcga se, teria sido a razi1O 
da que<la do go,·erno Bí'üuing 
e poderia. assim, ser consi~e
rada como o inicio da fnha po
Utka adotaJa pela .A.leUUl-ube. 

J !l3O foi indiC'fl.(1o para o cargo 
de ScC'retario de Estado pelo 
Papa Pio XI". 

"O chefe do Partido do C€n· 
tro nessa orasião era o proprio 
:'.\[on;:;. Kaas, e niio o Chanceler 
<lo H<>i('h BI·iining. Mons. Kaas 
pela primeh;a vez entrou em 

c-ontacto com Adolf Hitler em 
Xovemhro de 1032, 011, por ou
t1·ns paJa1·ras, qnanrlo ern 
(·'lrnnceiPI' o Ot'nt'ral 1•on ~<>hlei 
e-Iler - seis mescs dt'pois da re
nuncia de Brüning no fim do 
mês de maio de 1932 - quanrlo. 
por instrução do Presidf'nte von 

J I inrl<>nh111'~. disrntin com os 
che,f'(>s dos partidos importan
trs, indusfa·e o partido de Ili· 
tlt'r, n po~sibilidadc de uma coa
lis11o''. 

''!::iomente no correr das :neg,o. 
(CODClUt ~ a $\ Dai I 

gurou uma pollt!ca de protec;ão á 
igreja ..• 'cisinatic<l.. Um E,stado 
ateu e materialista a proteger uma 
falsa igreja é bem o que poderia• 
mos denominar uma escada de Ja
c6 âs avessas, isto é, que conduz a. 
sociedade civil ªº reino do pr!nclpe 
das trevas. 

No inic_io.<lestc ano vimos o "pa, 
triarca" de Moscou, acompanhado 
pelo "arquimandrita" Ivan, colocar 
na urna .seu voto na "eleição" que 
inals uma vez.· mostrou. a unaniml• 
d.ade tot:..lltarla que. confirmou o 
camarada Stal!n no poder. Não so• 
mente o "patriaréa" encabeçou o 

,.clero cismn.t!co· nessa farça a que 
se deu· o .nome de eleição, m,18 uru 

· certo . numero Ae elementos· desse 
mesmo clero foi· "eleito" para aa 
duas. cai:naras do Sovlet Supremo. 

SERVILISMO RELIGIOSO DOI 
ESTADOS PAGÃOS 

Nos E:.tados .pagãos a religi~ 
não é' ligada _ao poder civil ma.! 
identiflcp.da com esse mesm~ po• 
der civil. Cesar ... a não somente o 
chefe do Estado, mas pelo fato de 
~r chefe do Estado tambem acu. 
mulava as funções de Pontif!ee 
Uaximo. dá religião pagã. A ~H
g_ião _era um .simples. instrumenw 
nas mãos do Estado. 

E' o que vemos na ultima edi
ção .4o. ;Esta.do .sovietico. Os "bis• 
'pos" cismaticos são convidados pa~ 
ra as cerimonias oflciais, sendo-lhes 
oferecidos lugares privilegiados. O 
"patriarca" , assenta-se enu-e 06 

· marechais e· os comissarios do povo 
(que não mais àão denominQ.doa 
comissarios do povo, mas Minis
tros). O jornal comunista "Isve.
tia." ·· publica as cartas pastora.i!I 
de~~a hierarquia cismntica, as quais 
são dirigidas, não contra o peca,die 

e os males· morais, não contra. o 
erro religioso e a irreligião, mas 
contra a propaganda anti-comu• 
nista, denunciando não o demon-ic 
e suas pompas, mas os "reaciona. 
rios" que não aceitam os principios 
socia!!stas. Mostram-se esses docu
mentos pastora.is mais preooupadoi 
com o reino de Stalin que com o-, 
Reino dos Céus. 

OS CISUATICOS ACERTA.X 4l 
PASSO OOK O BOLC;REVlSliC 

O "Sobor" ciue elegeu o novt 
"pa.trla.rca." no a.no passado, tam• 
bem forjou uma nova 'constltulção 
cclP-Slastlca · destinada n fazer a 
igreja c!smatlea russa acertar o 

' passo com as exigcncias do Estado 
bolchevista. Os "bispos" e "sacer
do~es" são nomeados pelo poder 
civil. o '.'patriarca" recebe a "_re
comendação" de um alto fu·nclona• 
rio ,lo Estado adido â. igreja eii!· 

(Continua na 2ª pag. l 

No Rio de Janeh-o o 
Eminentissimo Cardeal 

Arcebisp(\ 

No dia 27 PP-, foi ao Rio dó. Ja 
neiro o Emlnentlssimo Senhor D. 
Carlos Carmelo de VasconC'eln! 
.lviota, Cardeal-Arcebispo <lc Sãc 
Paulo. 

A viagem de Sua Eminencia ><E 

prendeu á realização do Congressc 
de Capelães :Militares, a que Sur 
Eminencia esteve presente. 

No dl11, 30 de Julho. Rua 'F,ml 
nc.ncia voltava a esta C:ipítal, via, 
j,rndo pela Central do Brasil. 

• 1 '1 

·! 
NúMERO AVULSO l l 'I 
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"LEGIONAR.10" 
\ IEMAN,UUO CA.'l'.OLU;O co• 

.A..Pll0VAC40 &:CLESIAIJ'l'IUA 
' Jledação e 4d•l•f•traçl0 

Foae: . S..'4a 
\\u-go 4e s. Beu to 11. • :.4-.A. • -.-.13 l. 

C.Jxa l'o•tal 141.A.. 
3110 Paulo 

,. tMm,,ro a.v1d!!o . . ~- •• 
·:\'- ... ........ ~- .. Cr$ -·HO · e~, ,o°',JW 
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co,·lina de ferro intran~ponivel. As
.tlim. envolta em um comodo mis.. 
terio, a maquina bolch,•vista po
õerá acabar de dissolver a cultu
ra e a civiliza~ão ocid2ntal n~sses 
1nfclizrs regiões, e i.nicii.r a assim,_ 
ls.0.ão de sua Propria "iu.Itura" p.-.
lcs povos por ela tut~lr.dos. :E<>ta 
conquista. t_erá par efeito um con
si<leravel a_1.unento d.e poderio do 
bolchevismo. O que cclc-cará a Eu. 
:ora debaixo ·qe uma &meaça ter-
1·ivd. nuand!J a oPra ct-~ assimila
ção d-:>s 5ovieticos estiver consu. 
mada. · . . . 

A i.,,to, prôpõe muito acertada
mente· lord Cranborne. que as na
C-ões eurogeias Por seu turno :se or. 
gani.~cm e se cw:icentr"m: 0s pai
Sc-s da_ Et,rop::i. ociclent.;;:.l represen
t..:m, unid::s, uma imensa. !ol'c;a. 
1',ao 0 ó pos,uem, em 1i;i.a~eria d" ri
Qd-Z::te culltll'!l territol'io cOntijl<:n. 
1::1 uu nwular ela EUI'OPa, exp1en-
0;clos recursos, mas ctominam a. 
1ü1·ic.l e !Joa pane da Asia. .-,cn
kndo aincl::\ com zonas de inrtuen., 
ria na Ame1·ica e na Oceania. Se 
<:nnBtHt!i1·em ll.in só t~)dO µulilic,\ 
1,1:na v:1sta :\lianc:a ou C<Jnfcderação. 
S<.·rão uma POten,cia. E~ta pvten. 
c:ia pcdrr(! tira_r· :lÇ)s sovtetlcos 
''<'ua~ i!usõ~. isto é, que ~upu
nh,1m oue podem passar sem o 
resto do mundo, e que o resto do 
tr,n~clo não possa µa,ssar sem elf.s". 

Como se Vê/, é um plv .. 110 p~rfei
~menfo be!ll. lançact:>, o unico que 
~- civiliznç:io Poderá i eguir, 9el 
r-,io quizcr arruinar.se por com
,>leto. 

• • • 
O visconde de Cranboi-ne foca

lizou, em seguida, a PC:litfca que a 
URSS vem ciesenvolve~do na aus
tria, e mostrou a,s iilJUstic;as e 
tjesatinos CiUe os bolchevistas veem 
re~li~ndo contra essa noQre na. 
çã.o. 

A imprensa. dia.ria j;i t_em · dado 
:r..oticias suficientemente claras sO~re isto, pá.ra que nos seja n,eces
"lrÍO dizer algo s_o~re o a.'3Sllllto • 
.M:as O "Legionarlo", que protestou 
~entemente contra a anexação 
da Austria á Alemanha, e que sem. 
pre lilUsteritou que ~ independencia. 
Poder e gloria da. nação austriaca. 
6 essencial á. ~tanda.de, não. pode 
~r ~~- p~téE!ta,r !oi;m:µme,nte, 
com:ni. o ~ esplritUAl e ml!,~rial 
~~áv~Ç ~ · a.li v.~ f:i,rencto -~-• • • 

OW;,ço ~:eico do disçWSQ do vis
eimõe à.e Çrà.nborne, que merece 
-. o ·a.pojo, é à· q~~ se re!~re á. 
-~ ~~ão 4a,· Alemanha. 
P~ ele a, estrutu~:i,ç:ão de um 
esiack> germa.nico federal, n 0 qual 
oertàe ~ções te'.rrit:.oria.iif. 
~ elimina.das: provavel a1u-
1'ií0 ~ çe_nsões gigantescas · da 
~. ~B pripcir,,alll).ente no 
~- XIX, com guei;i:as injus
~ Para ser per-!eit-0 e plano de 
;ord CranbÓl'Tl<', · baHtaria que ele 
Pl'OPUZ8iS8 wna organização t:ü, 
que o centro do mundo germ~nko 
f~ eles~ para Vi<"na. a ver
~ metropo)e do Catolicismo 
li() ll'Í.un<lo t{'utonico. ... 

Mo cilA 8 PP., o camarad:l Stalin 
t.:..JmJ. .. dJscur:,;o rlldi.ofonico, de 
~ntec, importa.nela. Cert0s inge. 
1W1JS andam assoaJbandc que o re
-- bolclle-vista_ mudou. O dL~cm
llO ~, ~ foi wn hino. ao boI -
àlev.ismo. ao seu passado, a suas 
Jdelas ·. e· suas instit,ui<;õe,;,, e uma 

. ~- -~tn. o ~Ul/dO liberal-de. 
-.ocr&deo e b11rg,.1ês. N Psse d iscur-
-., StaJIII se re-reiou !ntelra.n:w>nt,, 
~ - toda,, a.. idf'la,, cl,>.s. 
~ 40 ~- e C()I?) a obra 
.. Ulllda, Oamo, pol!J. -minu-r; llu-· 
~----- :~·~t.,- .de~ a&1111nto? • • • 

"1111: elP~ .. : -~ ~~ 

Uma glória da Igreja na História do Brasil 
-II-

A popularidade da Princeza sofreu cntretan-
-· f • ' • ' 

:tQ ru~cs .~ntrechoques. A propaganda republi-
·cà.na jamais desarmou• contra ela. E, ao mes
mo tempo, Dona Isabel teve de enfrentar dois 
rudes a.dversarios: o anticlericalismo e, o que 
é pior que tucio, o moderantismo "catolico". 

O Brasil vivia, naquele tempo, em plena mo
dorra religiosa. Poucos eram os anti-catolicos 
declarados •. l\las o anticlericalismo era aqui vi-

, vaz, agressívQ, 'i~tolerante. Dos que se diziam 
catQlicos, nÍü°itos sustentavam em teologia, fi
losofia, -direito, moral, as opiniões mais abstru
sas, arrogando-se não raras vezes a libcrda,de 
de discutir as proprias ori<"ntações doutrina1·ias 
ou disciplinares da Igreja. Em muitos lares 
onde se rezava em comum antes das refeiçõ_es, o 
SaQerclote era mal visto e mal recebido. Em al
gumas c.amadus sociais, ninguem frequentava. 
i,s Sacramcntqs. E todo o mundo se dizia ca· 
tolico. Até os maçons pertenciam ás confral'ias 
religiosas! 

Diante de situação tão catastrofiea, e apa
rontemente tão ho.1110.géneamente catolica, ha
via duas tendeneias. Uns quN'iatn contempori
zar. Outros queriam lutar. Destes uUimos, foi 
D<m1 Vit.al. Contra ele se levanto.u a sanha do 

anticlericalismo em peso. • Sabemos qual foi seu 
marth·io.. Sa.bemos,. sobretudo, que em. sua co
roa nenhum espinho foi tão doloroso, do que 
a hostilidade mais ou menos disfarçada, mas 
imensamente rancorosa e peçonhenta, do mo
derautis.mo "catolico". O odio -w:elado dos "ca
tolieos" model'.atlos foi a grande cruz de D. Vital. 

A Princeza Imperial sempre alarmou o anti• 
clericalismo indigena. Catolica, não de fanca• 
rla ou de fachada,, mas de um catolicismo fer
vido e autentico, a Princeza prometia ser um 
obstaculo insuperavel, aos empreendimentos <los 
inimigos d::i Fé. Já têm sido publicadas nume
ros::i,s cil.culares da maçonaria, t:ecomendando a 
setis adeptos. que fizessem propaganda contra 
ria, para evitar sua ascensão ao trono. O ponto 
·e.apitai deste rancor estava. no procedimento' da 

Princeza durante a. chamada "questão religiosa'' 
Sem se afastar da linha de respei.~o e çibedien
cia. que devia. ao Imperador, Dona Isabel deixou 
transpa,re(ler cla.~amen.ie sua reprovação pela 
prisijQ dos Çispos. Todo o. mundo que se levan
tou naquela ocasião contra Dom Vital, aprovf'i
tou a "Qportunidade para injuriar a Pl'inceza 
Dona Isabel não se abalou. Bebeu r<"solutamcn
te o. m.esmo fel, de a,margurn, de que transbor
dava o calice de Dom Vital. Dizem que a que· 
da da monai:quia se deveu á libt>rtação dos es· 
cravos. O acontecimento teve ainda outras 
ca..usas protul).d:as. !Uas a razão mais. ativa foi, 

sem duvida, o odio maçonico contra a Princcza. 
Se houvesse alguma esperança de que, sob seu 
reinado, a opressão da Ireja pelo Estado rega
lista continuasse, é bem possivel que o trono 
não houvesse caido. 

No que diz respeito á libert'\lção, ninguem 
ignora que a ação da Prince~a não foi apenas 
protocolar. Ela preparou com todas as suas 
forças o acontecimento, embora sua situação 
constitucional lhe permitisse uma liberdade de 
movimentos 'apenas relativa. Este ponto já es
tá tão esclarecido, que não merece maior insis· 
tencia. 

E' interessante notar, entretanto, os parado
xos de que está cheia a vida da Princeza. Aqui 
vem mais um. Seu trono foi derrubado não só 
por positivistas e maçons, como ta.mbem por 
grandes proprietarios ag-ricolas, que sã.o os sus
tentaculos naturais do trono em todas as mo
narquias. 

No momento, Dona Isabel -se beneficiou de 
um surto de popularidade formida.vel. -Ela mes• 
ma, entretanto, .não confiava nessas manifes
tações que tinham muito de sincero, más al
gum tanto tambem de demagogico. Quando ve_iu 
a Republica, ela não se surpreendeu. E cami
nhou para o exílio sem repudiar as duas gran
ctes causas a que se sacrificara: a Igreja e a 
libertação. 

.... .... * * 
No exilio, Dona Isabel fo1·mou uma estirpe de 

autenticos brasileiros. No Castelo d'Eu, onde 
1·esidia, os hospedes brasileiros eram sempre os 
preferidos. As reminiscencias do Brasil se en
contravam a cada passo. · Toda uma galeria do 
castelo está ocupada por um verdadeiro museu 
de raridades relacionadas com nossos índios. O 
arquivo da familia imperial, ali instalado, é um 
dos mais ricos repositorios de documentos bra
sileiros, e está primorosamente organizado. Tu
do ali- fala de saudades, intensas saudades do 
Brasil. 

Os visitantes que vão a Paray le Monial, 
Sa.ntuario mundial do Sagrado Coração tle Je
sus, 

1 
se espantam em ver como, nos ex-votos de 

todos os países do mundo, sobressaem. os do 
Brasil. 

Foi a Prmceza Imperial que providenciou 
estas oferendas. Tolhida de bem fazer a sua 
Patria, por outros modos seu del'icado cora~ão 
encontrou este meio de servir ainda o Brasil. 

E os catolicos de todos os credos politicos 
hão de reconhecer, comovidos, que as ·prí'ces <la 
grande e piedosa Princeza hão de ter sido bem 
recebidas pelo Sagrado Coração ele Jesus, em 
favor da tí'rra de Santa Cruz. 
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Da, Esp., a.da -d,· :e e 1· M · _ Explorações anti.c~er_icais , , _. ar OS. agno ... f em torno das relaçoes en. 
( Cunc usaq da, l." J.)ftgi !la) segu,ir a religiii.o catolica nas re- tr€: o Vaticano e o Ter-

matic::;,, cargo .. que· atuqlmente t, 

preenchido pelo, camnrndn KnrpoY, 
tendo. t4mbem º" o\itrn,, "bispos:'' 
um consultor oficial do Estado 
junto d;, suas dioc.-.s.-.s. A igreja 
cismatiea tanto flnnnC'eir;1_ ·quanto , 
fi'\lca.mente. depend6 inÍeirnme.nt,i · 
elo Estado, n toda,s ª" Perirnonin~ 
ralig!os::;,s term.inam. com u.ma ora
ção por ·1ntençiío de SÚ11ln, como 
"o chefe esNHhl<lo po"r l1euss pnrn 
a no8sa comunid:ttlf,· crif>t:l". 

r~I:\ PR('A n,\ li1XGRRXAGB~1 
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Em resumo, a igreja c!Fmatlca 
russa se tr::\n:sfór_mou· êm: pn,he in
t.-grant e do. v_asto Estado b'olche
vista. E r, a. ASRe- or:::anismo reli
,gi9ao ·-crti-''Í"ªtlo.'a úm };Rtado pa-
1,:..0 q~,., ~ ,aJ~~: ba-,_et.~m; ft(ler-i<lo 
~ •~ ~~••ro_ mÍlhl\á~. de: cato· 

, i-~ .~;.;.~ a r~.aÍ°i.-t",1"' _é 
-~ ~, .......,._ -.;;..i.i'"'_.--- Re 'V.U"f~ ..... -- ---- ..--. ~--

; giães 0:0upaõa.s. 

J'.: a prova ela resistencia cios cu-
tolieoR rutenoR e ele outras r~giões 
<l,i Enropa oriental ,se acha no 
C'le\'ú<ln numero do; que têm pre
f<-rido o martiriu e os horror.-s dos 
campos de concentração sovletlco~ 
,, aposta.slú~ 

• • • 

Eis norq 11c, as for<"::1s s~crc:-tas in
trod u7.-iram o Estado leigo nos pai
ses catolie:os, mn.s fa:vorecem e pro
movem a uniã~ e até fusão dP 1 
igrej!il, e Estado qúando se trata de 
herejes e cismaticos. E' que essa~, 1 
mesmas forc:as Reeretas bem sabem · 
que tal união é feita jui,tamentc 
para destruir os frangalhos de es· 

ceiro Reich 

(Conclusü.o ela l." p:..g,) 

ci,1i;úes par·u uma Concordata, 
Pm ,J nnho tle rn:i:1 a Santa Sé 

'' e~t:llieleceu contaC'to com um 
delegado especial do go\lerno 
nacional soei alista; e o Cardeal 
Paeelli, antes d<'ssa data, nfto 
m::mteve . qua,isquer relações, 
quer diretas, quer -indiretas, 
com Adolf Ilitler e seu partido. 
X unca se encontrou com ele 
nem com ele conversou. A carta 
dn Xat.al de 1939 se baseia em 
.iin:in. inexplicavel -ignoraµcia . pi rito <'T'istão que ainda, perduram 

·entre os in(eli:>.es. novos vitimais de 
e'rri> religioso - · e pnra contâmi-

. nar: os · verdadeiros ·riels · qu4 :Í)Ór 
.a<-a-"o.·,.·exfatam nesses dom.inio"s;···· 

F:' a a.llang,a de Ces:tr e do Sine-

: · dos, -::rcon.tee!imentos;:. q~1i:(~ê-. de
i -1·11 m "'ties,üi · epôca. ·A entrevista 

l nela. mencionada foi livremeii-. . 
,te mventada em aeus menores 
de talher'· 

COMENTANDO .•• 
O GRANDE AUSBNTE 

l<crja-se, a paz que ha de or~ 
nizar o mundo aphs-guerra • .t: {~ 
!Preciso rccouhecer que a o~ra esr.ái 
resultando lab'oriosissima. F<>i uma 
verdadeira lança em Africa a re'1 • 
nião da Confere.'1.Cia de Paris, que 
não tem pequeno.s obs.taculOs a re .. 
solver, antes pel:o contrario. 1'iã11 
cbstante tantos esforços, e apez~ 
do mufao ue se tem falado e escri"" 
to a respeito dos meios de conse• 
guir uma paz dura.doura (já aão sei 
ousa pensar nu.ma "paz perpetua") 
é not-vel e geral cepticismo com 
aue esta-s tentativas são recebidas • 
Quasi ninguem acredita n'Os "pia.; 
noS" nem tem confiança na esta• 
bilidade da situação atual. A atmos 
íera 0.0 mundo, nos dias .que cor--
1em, tem quakiuer coisa de apcca.., 
liptico. A verdade é que todos sen• 
t.ri1os um ambiente de precaridad•:, 
com.o se tudo estives-se prestes a 
desabar. · 

Na realidade, nem a O. N. C. 
nem a. Co:nfere.,~ia de Paris, pc.:le~ 
re,:olver a aguda crise atual Fa'.• 
ta-lhes o essencial, que· é a visãc 
exata dos males e a capaçidadee 
moral para resolve-los. E estas 
<leficiencia capital se· exprime con
cretamente pela au.sencia, nestas 
~ssembleia, da unica força rea;m~:1 
te pacificadora que ha no mundo: 
o Papado. Não são ·os equilibrios 
de interesses nem as transações di~ 
plomaticas que podem produzir a 
paz, mas somente a volta da Hu .. 
manidade para Deu.s. E só .na Re
Jigiã o podem e:1contrar os homens 
de todos 'os países da Terra e ter 
reno comum onde se entenderem. 

De fato, todo entend:mento re• 
ciproco entre Os homens é deterrni
·:,ado pela pr.:icura, de um bem CD" 

milm; nisto se baseia a vida social, 
ÇJuanto mais geral for o bem co• 
mura procurado, mais largo será o 
circulo social. De acordo, .tambem, 
corri os varias tipos de bem comum 
haverá varios tipos de sociedai.11 
J\a ordem temperai, o Estado é <1ue 
pr·ocura o bem comum mais ge-~al 
e elevado, qual seja, a suficiéute e 
perfeição da vida humana· "neste 
mundo". Em'Jora este bem comun1 
tempd_tal não seja excw,sivamente 
material, antes scmpree:i'aa mui.t'os 
bens espirituais, contudo está inti
mamente condicionado a multiplas 
continge:1cias materiais. :Mesmo a· 
queles bens espirituais s-e.,;reíerem 
imediatamente á vida humàiia "nes 
te mundo", como por exemplo as 
vi1·tudes civicas. D,st0 é qu~ ·pro
vem a di vcrsiiicação elos E.tados, 
dt modo que lia varios Estados Ka 
cionais e :ião um só ,Ebbd'o Uni• 
vc. ~ai; é que as contig.;:ucias mate
riais afelam o bem C'-'mum do Es~ 
tac.io, fazendo cc-m que não haja 
um llem co1num trans· 
swutamente o mesmo paca tCdi\ a 
Humanidacie- Para enco:1trarmos 
um bem comum universal ternos 
que 1r mais longe, e apelar pllra 
u mbem comum absolutamente· es
piritual, não temperai. Mas semt
lhante ao bem comum comb tran1~ 
ce,de a esfera do Estado, é O bel'a. 
comum da Igreja; a saJvação' eter• 
nn é o unico bem comum· que pode 
interessar igualmente a todos os· 
h men~ e a todos_ os pç>Vos, e to
dos aqueles que a procuram. se asso 
ciam na sociedade sobrenatural do 
Corpo Místico, ' 

E' por isso · que os Estad'os que 
<lominam vastos territoflos e. b
cluem muitas popuiações adetam a 
forma descentralisada e federaítiva, 
baseando a sua unidade, principal
mente na identidade de cultura ,dos 
subditos que é um fator e·spir.i:túal 
ainda o que tempora. Assim aê.ou 
tece com o I mperio Rói:Úano, âS
s1m acontece com os Estados 'Uni
dos. E o Estado sovietaico se man 
í<.'m pela mistica proletaria todo Estª 
do i:-. ,•eriaJ e ~eficiario ao ux-s
mo tempo que o ocgão de uma 
"\Veltai;schauu:1g" e .só se mant~lll 
na ·lllE.':iida em que acentua, seuã<> 
e.x;agera, os lados' e!tpirituai:i de bem 
ccmmn ten1poraJ. 

Nem se diga que a propria paz 
S{>na o bem comum uniiej::,al de 
toda a h umanid.ide que bâsea,ria s:t 
íicicntemcntc uma ·orgânÍzai:;ão su· 
pra--:1acio11a!. A pa:z; a.J:)tes q~ 
ma.is nada, é um fnJ.to espiritual, 
uma conscquencia das· conscicncias 
rétas, c está em intima :relação 
com o bem comum ·sobrenatural., 
Os Estados podem .garantir· até 
certo ponto a brdem publiéa: mas 
a paz é graça de Deus. . · · 
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Pe. Adalberto de Paula Nunes, S. D. S. § Grande variedade em RELúGIOS das melhores marcas suiças j 
~c;ond1:~:~~~~a:r~~e i~r:i~~: ~~~~·ifi~:~al~~cm tudo fizeram e se s~~... C A S A . . B E ·N T ·O· L _O E B s* 
·e fizeram a greve do porto de San- Porem, 0 que aco:llcccu foi jus- t; 
tos e de outras localidades era de tamente o contrario. Na Assem-
nacio:1alidade portuguesa. bleia. 1\adoua] Co:1stituinte ontle ·NOVEMBRO ~ 0 331 ~ 

Tambem há quem afirllle que: 0 .sr. Luiz Carlos Prestes é .senador t RUA 15 DE • • ~ 
mu;tos portugu·eses domiciliatl~ uo pelo Distrito Federal, o !i<lcr comu i~ · A J }h • f ·d l a·lta· soci·edade HA 3 GERAÇÕES· ·• •º• •' 1 
)3r~id eram ou são ainda sin1pati- nista do Brasil, num aparte i:1fc... : : : : . oa ar1a pre erl ;. pe a, . -- -• • •.•.t , 
;za.ntes do Partido dirigido pelo sz:. licissimo (ou ic!icissimo para nós--.) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
(::arloS Prestes e_ que .seus filhos, como cm outras ocasiões, fez uma ~~~ '-Ç"~¼~ 

<'m grande escala, se incrcveram observação ingrata injusta e suma- A • d N s h s I tt 
.reº\c~r~:i~~m ~CJ~:cc~~~~l~:jão(j~~: ~

1i~i:~: 1~ti11

~\~-: ~º
11

~;~~ºº pl~~~-~~~~~: S a par IÇO-eS e. O_.S_ sa en O. r a na_ a e e 
cx-capitã·o. cieverjam ser cscabclc- é um dos mais atrazac!os do mu:1-

~1e·~srae5m1_1~;~ad. a· quarteirão da c;da- do .•• e que a vinda de nov·os imi- R E V M Q . S R . D . M A N Q E L 
"' " x~ grantc:s dessa nacionalidade não P A S T Q R A L D O E X M O 

Tu.do- isto se diz e se ou\·c falai r..os convc1n," Que pensam ago- A T R R A D Q 
sem gra:1dcs preocupac:ões de se o- ra os :1osscs irmãos portugueses - N U N E S • C O E- L H. O ,. 'B I $ P O D E.- E . 
. cultar um segredo. N.io sei até qnc ir111ã0s pelo sanguc,pc:a cultura e Meu Filho!" - .• ' ola•!---nu·a ..• 

to ,-.. · .,- · 1- 'l'ranecorrenclo dentro em h·eve tencia pela fome!. Ae r.ozc<· carun- "' ., · pon se possa prcs~r crcuitos a c,vi 1za~ão que uos trouxeram pc- 1 1 - ., "Dci.vc• seis d1'as· pai'~ Lt,.,l)a-
d · O ·º Centen.ario das aparh;õcs de e 1a.l'ao e as uvas a.poctrcccriio- 9 ~ ª -

tu o quanto se aiirma a respeito la língua que uos irmana pela Nossa .Senhora na S«lette, em Si se converterem, llaverá tdi:,-o lharcle.s, e reservei-me o séLilllO, 
<lçsfa 1iarti.cipação e simpatia tl~ religi-ão que nos sublima e nos dig- França, ::;. Excia. R~·,ma., 0 sr. como rochedos e montões de Pedras ·-111as, nem e~te quç1•c1s cu1:.saz1·,1r-
ccrtoS elementos da grande e sim· niiica - não os que jamais se dei- Do:11 Manuel Nunes Coelho, apr~- e as bat~tas aparecerá., CO,i!O st- me!'?·, - A viola\;âo do ctco,:_.n.· 
patica colónià portuguesa cm nossa deixaram iludir pelas baleias, 111 as to11co B 11;10 ele Aten·a,do, l>J J;i. meadas pela terra. so Dominical. .• - -
patria. PP<le ser que h·aja cx;igero <, que se bateram pelo ex capitão do cou lntc>rnssante ·Pastoral, da qual Fazeis bem a: vossa ora<,;ii.o, meu" "Aos domingos só vão á Mh-::a, 

t ·d · - · 1· clcstacan - J - · f1'lho '> algumas pessoas idó~as e as 01!.;:~ 0 e uma cer a ten c:1c1a cte gencra 1- ,:ioss0 exercito e pela ctoutrina co- Jus aqu, a gun., top1co,. . s. · ...., 
• · p ~mov'd J N- ·t s 1 trabalham." - O meno,nr::lZO 0,,1, :i:ação, 1..m ou outro portugucs ex- munista? Que dirão esses filhos r~- 1 as pe os Rcvmos Mis- ao mm o, en 1::lra, res1nn. ~anta Missa • 

t a 'ad il d'd l · d ·1 s,onarios de Nossa Senhora da S'1- deram as crianças. -r vi o e u 1 o pe o canto a 1 ustrcs do velhoe_ sempre querido t "Fazeis b. cm a ,•o«a 01-a,.~,.. _ · .. li le e, Irmãos e Fi1:1os caris,-,!mos, Ah! meus filhos, (t~l·nou a t,t'- 0
~ """*' 

.sereia -verme a" não pode repre- Portt1gal c'olonizador, construtor, grandes solenidades marcarão a llllo_ra), é pr-?ciso faze-l.i ocm d~ meus filhos? Não mu;tu, Senhora, 
sentar de m 0 do algum, a coletivi- de um grande imperio e de um gran passagem, a 19 de Sdembro ào marihã e á noite. Quando ,_1,:- 0 pu_ -Ah, 111eu5 filhos, é. necessarlo 
<ladc, nem mesmo uma certa fac- de povo, corrente ano, elo 1. º centcnarie> C:.erdes -i·ezar màis, recitai ao me- fazê-la bem ele manhã e de noite". 
ção de elementos de· um pOvo q·1e Kão acham os senhor~s comu- das aparições de Nossa seiih J1·;i,, nos um Padre-Nosso e uma a\ve. ;;- . A ncce,ss!dade da oraç;:lo. 
por inumcr'os motivos, tão proximo nistas portugueses do Brasil que cs nas montanhas da Salete, po1· oca- Maria, quando tiverdes temoo, é , Si a colheita se estragar, é só 
µo nosso. ta afirmação do senador comu:iista sião elas quaiss, em pranto sobr.: s~ préci•o rezar mais. Aos cloiningos .Por vossa causa". 

Convenhamos, p'orcm, que algun 3 alem de traduzir a mais negra in- iniquic'<".clcs dos homen,_ a SS V1r- só algumas pessoas idosas vãu ã- - O castieo devido ao pecacto, etc. 
portui;:.iscs, ou filhos de iusos, tt- gratidão a seu trabalho, n5o é um e-em í.:-z sensacionais rewJações Missa e outras traba!h:.m, dUJ"ante M;!~em fala? - é' nossa D!vin; 
nham participado ou ainda estejam insulto CJue se lcva:itaria contra 05 c.ue impre:,sionaram o 11:imr!o, ::o o estio; e, ·no inverno, quando n::-to N • 

intuito ele, na exPressii.ç de s1-1a .sabem o que faZ:'!r. vi!o :í Miss;:., oe p1·egava penitencia, ~nquan, 
participando da propaganda Cúlllu brios da Mãe-Patria' que nos colo- santidade O papa Pio XII · .. cl,nju- somente para zombar da _·eli<'(i.lç,, to C.;)n,struia a Arca. e O pov, 
:iista, contri,buindo co•mo seu excm 1:izou e nos civilizou? Qcie dirão rar .seus filhos a entrar re,ol:J.lc,: . e durante a ouaresma vão ao açcu- zombava dele, .• até que as á~ua.i 
Plo e sua atividade, por unia difu- os filhos imediatos de portugueses na via ela co;wersão a seu Divino gue como cãés. · do dillJJlio a todos submergl;am 
são mais rapida e segura dcs prin- e (J'.Jé justamente com seus pais fo Fil1'lo e d<> rep2 ra<;ão ;itk:s int\mc> Nunca vistes trigo estr2gad::i, Maria San~issima inc'ta <1. fazei 
cipi'Os marxistas entre o povo bra- ram tristees vitimas da cxplcraçiiCJ 10s pe::ados que magôam a At!gU<>- m:'!us filhos? -Não senhora, resrc,n_ penitencia, sob ameaç;as e pronu,s 
1Sileiro. Neste caso, é muito justo vcr111e.lia."? ta. Majcstacle Divina". (Cana En- üeram ambcs. Mas tu. meu filho, sas .- é o ~eu povo! ... 
que tais elementos esperem qae O o iato porem ficou em pé. O sr. c'clica ele 8.10-45). deves tê-lo visto. uma Vez per~r- da Divulgar a mensagem de NOssa 

l -f · 1 Jl - Meihor do que poderemos. Nós terra de Coln, co mteu pai quando Senho .. a da Sa1ete, é obedecer-Lhe e 1e e 11ac1ona 1cs sei a groto e d~ T_uiz Carlos Prestes acha que O po- . t • h d , d r:1·z-, do·. "Pois bnm, mr.·•ts fllh0s' · d c11201· do <'Onteuclo des as revela'- r.m campones I e iss~: vm e 1er " "" ~ __ 
sinal publico e seu rt:cun.liccimen~ vo portt:gues é o mais atrazacl6 e. çõe~, fale.nos, na sua" sin;rdnsa como o meu trigal se estraga. e haveis de transmitir rndo Ist-0 a 
to pela ativi<lade e pelo prestigio que sua im:gração não uos traz O hü:tnrico das mesma~ tomo se f-stes· amoos. ri<:.u pai, tomando aL meu Povo_ 
que eles, portugueses bolchevizados convcniencia. Bem jllst'Os foram os f1 presenta nas public.1ções da éPO- gumas espigas entre as mãos, ts-
estão emprestando a sc:1 Part:do, prol c:c.to_, que se !cvantara111 :10 plc ca e base'.ldas na na,Tad\o da~ !regou-as e se recluzira,-.i a pó n,, 
J'elo me:i0s, caso não quizcssc i:t- nario da Assemb:cia Constuintes, mesma<". cc·mo :,e avrescnt2 nas valta. estando 'l n~e,·\ hora d•3 

SEGREl)OS 

zer declarações publicas e c'Ompro- n::s ccbnas dos jornais. publica,:õc, da época e bas,.ad:J.~ na Corp~. deu.te 11:n p,.da :o de rã·), 
metedoras, ficasse caladinho, por- QUal teria sido a ordem que 05 Co narração das mesmas c!·ianças que c1zendo: Toma meu fi;ho. e come 

Durante a apar1çao. a Virgent 
confiou um segredo a C'lcla um c!P
J.,,-_ qlle até 1851 nenhum qu!s re. 
velar, apesar dos esforços ten. 
tados! ..• 

que todo mundo sabe que "quem mi.tés Democráticos te:iham rccc- tiveram a véntura de ouvir a men- c!<>ste pão porqu2 :1ã,:> sei quem tc·lá 
l " ·1· sagem celeste. pão para .. comer-, PO ano p:·.:Jxjmo, ise ca a consente. ~ os ius<)s co- bido para explicar essa nova "ca-

. t d B ·1 1 , si o trigo se estraga: assiw .. - E' 
mums as o ras1 Pº< criam ver licçada" elo Senador comunista, e lIISTOfllCO DA APARIC'i\O verdade. senhóra!· Nao me lclil-

O QUe foi para M-:>n,cnhor Du
pa1,lcup uma da~ provas mJ.js rvi. 
dentes da autenticidade da .-\pa~ 
rinão 

ocs':.c s;lcncio o rec-onhccimento do assim I r,.paziguar seus acldos mais A 19 de Setembro de 1846_ a \;rflva mais. ctiss~ o m,),1ln,1. 
ç:hefe "vermelho" e do ·' s•:n" par- fen- 0 rosns de sangue p·ortngncs? Rainha dos Cétb apareceu a do:s Poi~ bem, meus fi:hos.. haveis 

o COMUNISMO 
D. Marcolino Dantas, Bisp9 de Nátal 

O comunismo é condenado pela 
Cgreja. O ~atolico não pode ser 
com·unista, Nem o comunista cato
lico a não ser que se convena. 

i'nfeliz.mcnte, dada a confusão elo 
momento, muita gente se deixa lc
:,:or- pel.-0 conto de sereia dos JH'u-· 
p'agandistas_ do tenebroso sistema, 
que t'.: contrario á familia, á patria 
i á. religião. 

O comunismo destruí a familia 
/leio amor livre, a patria pelu inter
nac.ionalismo e a religião pelo ma
terialis1no. 

E' li:unentavcl que alguns I,r,u,i
leiros, _que, na sua terra amad11, 
·go~am de liberdade, amam a fami
lia estremecem a patria e cultuam 
a religião de seus pais, se deixem 
embair por promessas tão m.,,nti-
rosas. 

O comunismo oprime seus adcp· 
tos, escraviz<J,-os duraniente e lh<'s 
tira:, ás vezes, até a propria vida, 
o melhor dos hens. 

O c'omunismo promete ao povo 
um paraiso -ciue não existe e o ex
:plóra culpando os i;ovcrnos da :,i

'· tuaçã.õ de trtquietaçã.o de espírito c 
dÚiculd~do alimentar que op1·imcm 
o mundo. 

tas, n1as o con1unis1110, o si~tc1na, 
a doutrina crronca. B procur.a es-
darc<.:cr, atrair e converter os co
munistas, mostrando-lhes o bum 
<.:aminho. 

O co111unis1110 é unia iluHào, 11111 
cns·anu perigoso ... .\.. provriec.l.:.ú.le ha 
de ser scrn p1·e p1·opria, e não e-o-
111u1n, cun10 a n1csn1a palavra in
dica. l'obl'C?.a não é dcshunra. l'o
lJres sempre tereis, disse Jesu$ 

Cristo. 
O que ~ preciso é que os ricos 

saibam ser ricos, dando :ws pobres 
as sob1;as de sua fortuna. Ou, 1ncs
n10, aJgun1a ·cousa de sua fortuna. 
E' mais caridoso, mormente, 11>.1 
terrivd crise que au·avessamos. 

B, igualmente, os pobres apren
d::un a resignação cristã, a chave 
da felicidade dos desajustados ue 
todas as classes. B' a escola do 
sofrimento. Sem sofrer não se vive. 
Uns sofrem por4ue não teem. E 
outros, porque têm. A riqueza é 

um peso, embora 
cousa. 

s~~vizc _ J.11 uita 

Feito isto, o comunisrno deserta
rá da/; plag-,ls bràsileir<J,s. E a p,tz 
reinará no Brasil. 

(Publicado na "A Republica" e 
na "A Ordem" do dia 1.0 de julho 
de_ll/46). 

1 

1 

1 
Mas isso nem .. o comunismo 1·c

solvê, nem os governos bem inten
c-ionados poderão, de pronto, solu
cionar. -A sit_uação é geral, com
plexa, 'dificilim·a. A. guerra desor
ganizou tão profundamente a vida 
das· nações que, só depois de muilo 
tempo, essa vida retomará o seu 
ritmo. 

Notícias do rnterior' l 
Não será. com palavras r.clum

liantel:I; mas com ação cscla~·ccida 
o combinada; i.ão se1-â com Pro
messas vazias, mas com fatos reais 
que ·chegar-se-á á solu\;ão de tão 
tremenda crise. 

O comunismo precisa d·e ser rc-
1olvido. E jamais terá forç;a para 
resolver cousa alguma, no sentido 
do bem da humanidade. 

Ninguem se eng~na com o comu
nismo. nem queira fazer uma ex
periencia já êxpêritiJentada. Leia-

, se a sua historia. -cstuuc-sc o seu 
sis~einf!.; PetJ\l!'!V!Sc ~s suas <:Onst
r.iuenelas funestas, e;- certo, nln;;ucm 
se iludirá._ 

~ l:.:reja não a.taca. os comuuís-

LIME'IRA· 
A 'paroquia <lo ·São Sebastião da 

cicbda<lc de Limeira lia pouc0 ad
quiriu ulll' pudio vara a instalação 
da casa paroquial, a rua Vil}tc e 
cinco de 1[rço, n.o 280 que foi com-
plct4mcntc reformada. _ 

Dia 3 proxim0 passado, teve lu
;::ar a inaugurac;ão oficial. A's vin
te horas com a presença de todo.; 
os Diretorias das Associações da· 
uela cidade- o Revmo. Pe. :Mari, 
Serra, benzeu a nova residc:ncn, 
frzc-ndo a· seg1:ir, a "eut11nização de 
Jesus C111cificaclo. 

Ence..rrando a solenidade fa 101 
- Revmo. Pe. :Milton Santana, ter: 
do agradecido a presença de todas 
os convivas. 

1-a"torzinhos: Maximino f' Mela_ ele ccmu11icar ttid0 is'vo él men µ0-
1,ia. circundada de l\;zes. imer5a vo. - e si;binclo ao :llanalto 1d,ssc 

,Eni 1851. o sumo Pontlfice Pit 
IX ma11ifestou o desejo de cnnJ-.•
cê.lcs, Chamou-se os :-ia~t,n·z!J· bnt 
ao bispado de Grenob 1e. O's q ,:ai! 
e~crevcram os segrc::los Mnara:la. 
mente em presenc;a de testemunhas 
eclesjasticas e lc·igas. 

,m p,-~funclas tristezas· s!'ntacla so- novamente).: Pois bem lll<'US fL 
hrc uma pedra, aPOfanc'o a cabe- lhos haveis de <'OmunicRr tudo i'-
c:a por ent,·e as mãos . .-\o avistar to a.o meu povo", :• voltou ao Céu. 
os pastorzinhos. r-han~ou.o,, cari
Phosamente e disse-lhes: "Vinde, 
meus filhos. não temais,.. estou 
aqui. pa .. a anunciar-vos uma 
grP'"Õr.i. no,·idadc-". 

Tranouiljzados. correram ao en. 
c-0-ntro da Rainl1a clOf' Céus e !'!8 
Terra. que vertia· coniosas lafl'Í
n,a:s. ao transmitir-lhes a sua 
MP11s~ 0 -.,m e ... voltou aos Céus. 

O Bi°'v) ele Gre1rble. ao cnnhe. 
C'Cl" 0 fato. nomeou mna coMissão 
1,~,.1 <'x:cimirn:ir a An'lricão: subme
tido o rd~torio ª" prc:11-trr ia Fi' 
e flO r:~ rdeaJ Pr<'feit.0 da Comt"-"'ãO 
elos Ritos " C'ln•11Jt.qdo o 8antL- Pa
c'rp p;,., TX. nrr.larou autc>lltica. em 
1Ri;1, a .-\ narição na Montanha da 
6810,te. 

F1,,1rl;,n se C'l111io. a !'nouiconfra
ria r],, N0s<;?. SPnl,orn rla S:.iete: 
rr>n~t•·UÍU-S(' ll"' f:~ntuário. 110 111-
t'ar da :\ 11aric-ão: Coroo11-se. sole 
icemente. " immrem e,-., 1879: e a 
cl<'voção á Nossa Sen11ora ela ~'1 • 
lc>te. ::>nrOVflda pel('o<> panq,<; ,-. Bis-
1,os, _ divulgou-se pelo universo 

l\ff:'\SAGEM DA VIRGEM: 

SI meu povo não se quiser sub~ 
met,,r. vejo-me for,;ada a ::teixr.r _ 
cair o b,.a,:o de meu Filho: é t-ão -
forte e tã,:> pest1do que não o pos. 
>,o mais su"ter. Há muito i,.,mpo 
c:ue sofro por \'ÓS e para qu':' meu 
Filho não vos abandone-. sou 0 brL 
gada a suplicar-Lhe !ncessi.nt,;-_ 
rnente; e vós não fazeis cas:>! Por 
mais que r~zeis por !U!lis :iue · ta-
cais nunca p0dereis r,:compensar. 

1110 a solicitude. 
Dei-vos seis dias para trabas 

Jhardes: reservei.me o setlmr, e 
nem c>ste auerejs consagrar-mi:' 
Os C'arroceiros blasfemam in!urian
cl-o o nome de meu Filho ... E,,, as 
duas cousas. que tornam tão pesa. 
elo o bn1co ele meu Fill10! 

Si a colbei f.a se· estragaré nor 'l'OS
"ª causa, bem vó.10 mrn;irei 110 ane 
nassado ppla colheita das batn
tas e não fiz<'s;tes e-aso: ao contra
do. auando as encontr:civeis estra. 
1rndas: era E>ntão nue orai:!U"Javei•-.· 
faJandn sem r{'l"p<'ito do nome <le 
r'leu Filho, Elas contiPA:arão a ~C' 

estragar e pl'lo. Natal não haverá 
'118iS, 

Si tiverd<'S trig0 não o semeei~ · 
norqué o~ animais come-lo-ão e o 
r•ue vingar rôclno:ir_se-4. a nfi. c:uar.-
,,,, for molhado HavPrá µmr.< 
e-randc fome: ante-f. rx:ir~m- a~ 

&EFLEXóE'5 

A salete é a un!ca .-\p< ri;â,1 em 
que Mai·ia sa11ti3:;.:na manifesta
se chorando so~re a desgraça de 
seus filhos.. apcnta r,s motiYos do 
mal.estar e 'indica os meios para 
os sanar, ·corno por exemplo: '"Si o 
meu povo não q4i~er se 1,ul)1neter, 
vejo-me for<;ada i\ dctxar cair o 
braço tão pesad,1 de Meu P 0lhO''. 
- A insubordinaç;ão a Deus. 

"Não querendo qUP me !"ilho 
vos abandone. :,OU ü 1n·:gada a su
plicar.Lhe inccssari~cmente. . • e 
VÓ$, não ·fazeis caso!" - A ln::li
ferença religiosa.-,. 

"Os carroceiros - fazem impre
caç -es, abusapcl0 elo nome de 

Seminario 
ros 

p~isionei., 
guerra 

_para 
de 

O gover:10 francês dcieriu um 
requ_er-imcnto do Episcopado da 
França concordando c·om a aber
tura de um seminário em Charles, 
no q~al teo:ogos os prisioneiros seus 
guQn·a _ po;:lerão. cÓnti11Ua seus es
tudes, A.tualme:1te esÚío - naquele 

-~-<-'miná,,;o 416 estudantes ele teo~o
g:a e 9 Sacerdotes. ·Ao Padre alc
m:fo- -s·t~ck, domíciliaclo cm Paris 
rlcsde 193::?, pc ssuinda · a confian<:a 
do ~overno, e<+.i'ío entregue~ a di
reção e a vgii!a:icia sobre 'o insti
tl.i!~ô. 

As cartas foram lavradas e se
ladas com o sinete. 

O bispo ele Grenoble incumbiu a 
c1ois ven,.ranclos sacr·--:o• PS rle l<"
vr.-la5 a Rema. O• e,,vi-'dos foram; 
o Revmr,. s:1r. Pe. Ro,1.,se!o• r,r::-
fessor de - t::olo'sia no ·,,·''1inJ.ri~ 
mabr e V/"ari() g<"ral e>, o RP'tmo. 
Sr. Pe -Gérin, vig·1r:o c'a Cat<". 
dra!. -

Admitidos a 18 de .T:i1:10. cm a11-
die11ciâ -P<"IO Santo Pad,·e. entrega
ram a~ cartas. 

Sua Santicis1l2 l<'U p,·lmeirí'l a de 
l\faximino. e disse: 

"Ha aqui candura e sunoJicida. 
fü, duma crian,:a". 

Em ""ô'ulc'!a l"U a dr, 1\felani~ '. seu 
r.r111h!ant~ tornou-se frirte e disse: 
''São malPs c-ur, amefl.'?~lll a Fran
ca. mas e'a n1iG i> n. 1,ni')a culpa,_ 
d1: a Al('m"i;iha. rt1,Jia. "'nka, E-n
fim toda a Europa, é •!Ul~::tda -e m<'
recP r',<;tie,·os. P?ceh menos ,t im 
piedade dec1vr~r1<1 one :t jnrlihr,•n
ca e o resrrito hmnan~. ;-.:ão é 
~<'"1 motivo oue a Igr~ia é -cha~ 
..... ~-1<\ milita_nte e vêde --iq 11i ,- capL 
tã0·•. 

(')q segredos foram arauivados e 
r1·qP,'n-,:e qu~lquer con~rntario. por 
cs,;rito. 

"A b auoi<>ndis 
rnnf".!osionibtis <"t a 
ds>. s11qnencfa,tur". 

~ra,mMita1ibu~ 
Missa ce1ebran.-

Decreto dado. P-m Roma ~ 
Sant,., Oficio ao5 21 de ~('fflbt1P 

de 1915. 

i:,ara a~ suas viagens de Bragança à Capital e vice-versa. sh'
vam -se dos confortaveis -onibus da EMP~A AVl'O

VlAÇAQ l;JRAGÁNÇA -,- o percuri;o e feito em três hóras 

PAR'i'lDAS DE BRAGANÇA; 
D1a:; ute1s: 1.0C ·e lb.l~: <10-
nlingos e terjaO(,>~: í.~:> !; ~8. 

Ponto em Braganqa: 
P&.I\ÇA RAUL LEME N.c 10 

I'ELEFONT · 109 

PARTIPAS DE sA9 PAULO 
Dias uteis: 6,45 e_ 15,ts; 40-
µ1!ng9s e f~riªdo!>, 6,~ e l~J6, 

Ponto em São Paulo 
BAR ESTRELA - Rua Mauá 
n! 630 - TEI,,.1!:FONE •-6005 

,. ...................... " .......................... ~~ ....... ,i.,"" ....... .,. .. , ...... ,,.,.. .... .,.. ... ,..~-:,.~~~~~ 

' ' ' Rrr.:r~~~n.acioem Porto Ale~re "7"'R,G .. -Sul -- - . ' - . . -

,, 

-,, -,; , L\cha-se a representação nesta. cidade a_ ~ -~º 3!'. , 

' --,r!anças menores de sete a.nos se
rãn acometidas éll" -tremnr"º. e -moT
!Erão nos braços das pesssoas qi.e as 
sustiverem. ~ a.s outra.s farão ueni. 

, flistlmphilo Costâ, Rua Gonçalves U4Q p_.0 ~'lft~ f~ ~ 
• : para ÚJtn3.~a e 'rêforma 'de assinatUl'!'S e "enda avoisá. - - - • 1 
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Conferência sobre Papado 
~=:m;xxxxz: XXX:CXXXXIIIXXXXXJUIXXIXIIIIXIIIZ)'~ 

A convite de S. Excia. Êevma. o Sr. D Ma 0 

:noel da Silveira D'Elboux, Bispo de Ribeira,, Pre
to esteve naquela cidade o Sr. Rc•ynaldo Cruz, 
pr~sidcnte C:o Centro Frederico Ozanam, que pro
nunciou sobre o Papado uma interes~ante, e _aplau
dicla conferencia. Dessa confcrcnc1a lJUblicamos 
a scg-.:iir alguns trechos: 

"E:fulo. e Revino. Sr. Bispo Diocesano - D. Manoei 
da Silveira D'ELBOUX. 

Revmos. Srs. Padres. 
Minhas Senhoras e 
Meus Senhores-. 

Abençoados e felizes são os que se conservam 
fiei.S á Igreja de Cristo, não obstante os tempo
rais e sem embargo das ventanias que, inutilmen
te, procuram abalar os seus ali_c~rces, com o pro
posi to de jogar por terra o cd1f1cio eterno. 

Abençoados e felizes sim, ainda que sofram 
perseguições, mesmo qu!'l sejam tortur~dos, por
que, finalmente, receberao o ceu, que e um p~e
mio e não uma simples dadiva que se recebe m
depenC:ente da vontade, que é um premio ~ ~er 
conquistado através de uma luta consta!lte e. mm
terrupta com as forças adversas, que sao quantas 
procuram afastar o homem da estrada que lhe é 
apontada pela Igreja Catolica. . , 

Criado para uma vida eterna, para desfrutar 
as delicias de um paraisa, ao homem só lhe será 
passivei alcançar a ~ua finalidade se for, sempre 
e em todo sentido, :fiel á Igreja do seu adoravel 
Reí:h-ntor. 

Pensando, sentindo e agindo com a Igreja, 
vivendo, enfim, com a Igreja e para a Igreja, na
da. iü rnk,tamente nada, ha-de o homem temer 
p .. rqne tem como certa a salvação da sua alma, 
objeto maximo, ídeat supremo de todo o homem 
Ttrr!& àeiramen te cristão. • · . 

TuC:o o quç desviar. o ·homem c;la estrada aber
ta pela P.féenção, cstradª' por vezes pontilhada de 
espinhos, mas semprê iluminada pelos conselt1os 
elos confessores e sempre 'orvalhada pelas bençaos 
da Igreja-, deve ser desprezado, porque . é diabolico, 
;por(!'.:C surgiu par:i a· no~sa perdição1 Pafa. que 
:não vn. tassrmos ao Deús que nos criou. ., 

Nessa estrada, que se abre com o batismo e 
que se fecha com a extrema-unção, o homem en-· 
contra todos os meios e todos os recursos de que 
:c,ecessita para não ser venclc.o, para não sossobrar 
se for fiel á Igreja Ca:tolica, ouvindo-a e seguin-
<lo'-a em· todas as suas prescrições. . 

Com. a Igreja e pât'a a Igreja vivan16.s, por
que a,;:-.:m e ::,ó àSsim estaremos:com·. Deus e reser~ 
vando o nos.so lugar no ceu. 

Atenta e solicita, ~m a Igreja de. Cristo tra
balhando eficazmente em prol do. homeini tudo 
fazendo. para que este 'empregue ~m >os dons, as 
t·àculdades· ·que Uie · foram dadas pelo .seu Criador. 

Podemos afirmar que a Igreja .vive para o 
bem do homem, que tudo o que possue pertence 
ao homem e que em todas as suas atitudes, nos 
seus minunos atos como nos seus a.tos mais sole-
nes o homem é a sua preocupação. · 

o 
homem, por quem ela vive e a quem muito aipa, 
construiu um mundo que já se vai tornaDdo in
suportavcl, tantas e taiS são as guerras, tantas e 
tais são as crises, tantos e tais tão os problemas 
os quais debaidemcntc se procura solucionar !ora 
da igreja. 

Se o homem foi criado por Deus e para .Deus 
e se por Deus foi a Igreja instituída para ó ho
mem, como se admitir que longe desta Igreja en
contra o homem remedias para os seus males, 
consolo para as suas dores, luz para a sua inteli
gencia, enfiln, os elementos indispensaveis para 
que possa viver em paz? 

Pela sua santidade, pela sua sabeC:.oria, pela 
sua benemercncia, pelo seu valor e pelo seu obj~
tivo, n.ão ha, e nunca houve e jamais haverá, 
missão que se possa comparar á da Igreja e não 
ha tambein quem mais tenha sofrido, quem mais 
tenha sido perseguido, que tenha recebido tantas 
ingratidões do homem como esta Mãe solicita que 
a todos atende com ternura e amor. 

Contra ela quantas organizações têm surgido, 
quantos poderosos se voltaram, quantos ataques 
foram articulados, vezes inumcras de suas mãos 
quiseram tirar-lhe o poder incomparavel que pos-

' sue, usaram da intriga e la calunia, do engodo e 
da artimanha para quebrar-lhe o prestigio, tudo, 
nQ entretanto, em vão, tudo inutilmente. 

Soberana sempre, diminuída nunca, jmacula
. da e sabia, sublime e incomparavcl, tem ela assis
tido o funeral dos seus inimigos, de quantos qui
seram tira-la da face da terra. E ,nuitos fune
rais a Igreja ainda ha-de assistir, porque sem 
embargo das lições do passado, ainC:a ha quem ali
mente a louca esperança de vence-la, cte arran
r.a-la do seu augusto trono, de dcmove~la da ro
cha cm que foi consi,ruida. 

Enquanto a IgreJa continuá - como conti
nuará até a consumação dos seculos - inamoví
vel, perene, ilesa e imaculada, os seus inimigos o 
que têm conseguido é difundir as trevas, espalhar 
os erros, propagar a confusão, a discordla, o adio 
e a inimizade entre os homens, e não e nunca, 
abalar, de l.cve sequer, os seus alicerces. 

Cá.da vez que se combate' a Igreja, direta ou 
indiretamente, ,quem· mais sofre, quem mais per
de,· não ·será jama:is ela, e sim, e unicamente, o 
i1omel\l, que a atacou ou que aplaudiu os ataques •. 

Jamais perecerá a Igreja, perecerá sim, o ho-
n1em que a atacar ou que não ouvi-la e segui-la. 

1

. ~ perecerá peste muhdo, ain,da que as. aparcncia~ 
demonstrem o contrario, e o que é pior perecera 

·1 . 110: out-ro; privado eterna~1ente da -posse de Deus, 
· da· \'.isão beatifica, longe dos eleitos, eternamente 
envolviC9 em penas cruciantd,. -- no inferno, que 
e real; positivo, concreto e não simbolico, que real 
como a existcncia de Deus, como a imortalidade 
da aln1a, como a existenci:1 do sol, como a exis-
tencia dos oceanos. · 

J)S MELHORES PREÇOS 
E A· MELHOR QUALIDADE 

PRESUNl'O e FRIC6 VINHOS .FINOS. FRUTAS. 
BlSCüUTOS e BOMBONS - GrureROS ALIMENT1CIOS 

EMPORIO l½O!~I2NEGRO 
RUA AUGUS'IA. 1559 (Esg. B. Luiz Coetho) -- Fone: 'l-ooai 

Mr:'Df· µ; r n 'A l v-ruiD ll 1ni~rt · · ~ ttU ft" ti~ -ll 
AV BRIG.. LCIZ ANTONIO. 2098 IEro frente à .lg-reja 

imaculada <.:onceição, - . Fone: ~-5453 
UNICOS DISTRIBUIDORES DA 

J . MANTEIGA " B A N D E l R A N T E ,~ , 
P ~s..:;;:;.rr.r::rr:n:-...::rx~ ~.::n·"Ei:xrrx:D., 

1 Congresso Eucarís ti e o Provincial 
Realiza-se, cm Campinas, de 1." 

~ 8 de ~ete:mbr0 r>r:Jximo, o 1. 0 

C'ongi·psso Eucari~tl~::, Pr.·vincial 
de, São Paulo, cm cbedienci:1 ás 
·d<-terminações do E11iscopado Pau-
1:sta., agradecendo a Drns os favo. 
res ccncedidos a toda a provhleia 

1Ec1.,siastica por oc'.l.·;ião do inr.x
cedivcl IV.º Congrr,s,o Eucar:~tico 
N~donal cm s. Paulo, 

Ha. três anos vem a Di')cese 
campineira se prepa,i-:i,n::lo cspiri
tnalmente para. o crin ·<n·~<>, t,-nc!o 
já. realizado cinco brilh:mtes C->n. 
g:rf"'Sc"S F'u.C' .... Ii~·fi~os Rf'º"r1,!1D.Íf, nas 
cldadc-s de Piracic::,.ba i!'".tftc, rcr
t('nc('ntc á Diocese de Campinas), 

Medicação auxiliar no trata

mento d11 sifills, 

O processo de canonização 
de Pio X 

,\mparo. Pirassm1ung2,, Mogi-Mi. 
rnn e Rio Claro com e Co41.Parem .. , 
mento de avulj;ado nur,:-.era de. c;.111. 
gresststa.s e expressiva adesão . dos 
Senhores Bispos e até mesmo do 
Exmo. sr. Nunci0 Ápostvlico, que 
presidiu o5 dois prinklros congres
sos . 

Todas as paroquias ·J>r0movcrnin 
Jllissões, semanas cuca,-ístic:ias ou, 
ao menos. ti·ldU')S de o.feyvor~mcn
to cucaristic.o. 

As monumcntoJs conecntráções 
preparatorias que se ~uc<"d~m. f'Jn 
Campinas, e o E:ntusia,;mo popular 
f:âo · prenuncioo frlsar.tcs dos es. 
plendores c::,m que se rcve,t,it·á. .. 0 
.praxlmo Congresso Eu::arlstU:o 
rrovinciaI. 

DR. DURV AL DO u .. 
VRAMENTO PRADO 

Clinica de moléstias dos 01h00 

- Cirurgia ocular - Coll8..: 
Av 1piranga 313. (8.0 andarJ 
-~ le!.·; 4-458;. - .Res.: Av; 
Angélica. 1408 - Iel.: 5-9275. 

E S T U D A ~N T E S 
URUGUA1IOS 

1"1:~ITA A' 
L,CA. DE 

FACULDADE CATO-· 
ESTUDOS EC0~0-
1\'IICOS 

Se compr~endesse o· homem g quanto por si 
é imensuravel o · amor da Igreja, quantas horas 
amargas por sua causa tem enfrentado, quantos 
sacrifícios tem suportado espontaneamente, então 
() homem só deveria ter para a. Igreja palavras 
de reconhecimento e os mais apurados afetos. A 
Igreja seria sempre tratada com desvelo e amor, 
para ela seriam reservados os melhores pepsamen
tos e os mais puros afetos. Ama-la e servi-la, 
sempre e sempre, seria a sua preocupação maxi
:r.na, a razão essencial de toda a sua vida, - vida 
~ue assim seria um hino C:.e glorias ao seu Criador 
e Redentor. 

Negar. a existcncia do inferno, ou considera
lo de forma diferente da que nos é apresentada 
pela Igreja, equivale a jogar por terra toclo o edi
ficio do cristianismo, a fragmentar, a rasgar tu
das as. paginas cias sagra~·as escrituras, porque 
nestas,. onde se depara com ·a existencia real do 
inferno, não poderá ~xistir m11·só. c.::inccito que: nfi,o 
seja verdadeiro e que pelo horrieni. possa ser re-

E·stá, cm bom andamento o pros· 
cesso beatificação de Pio X. Rc
:óriu-se também o pr0ces.~o de 
hc·atifí,;ição do Papa Tnocendo Xl. 
( l.le11cd1t0 Udcscalchi), l!JÍu·lú8'1· 
Este p1·0ccsso foi interromµ,<lo <lc-

.. vido a cc:1testação de Luiz XIV. 

Esteve dia 23 f'ffi vissita á PacuL 
ela.de Catolica dt' · Estudos T,,cono• 
mlcos e a.o · .. ~remio d~sse e,.t.ab,~-
1::dment.o de cnslno. a a:.:~;.n.;.::..o 
de estudante,, da Universidr.de ele 
Montevideu. chefiada, pdo profes. 
:-or Agostin Ruano Fournier. 

E se assim .fosse, como .seria diferente o mun
do em que vivemos, como haveria de ser tranquilo 
e bom. o mundo, se o homem amasse a Igreja, de
monstrando esse amor através de uma 'fiel exe-
cução da sua incomparavel doutrma. . 

Infrlizmentc, porem, dcsgraçadam~nte é cer
to, nem todos os homens correspondem ás pro
vas de estima que a Igreja constantemente lhe 
proporciona, e, muito ao contrario, voltam-se con
tra ela e ao invés de filhos obedientes e gratos 
que c'cveriam ser, transformam-se em seus ini
migos. 

E não obstante a /ingratidão de muitos, con
tinua ela a sua missão salvadora, continua adver
tindo ao homem que o· odio não com;troi e que só 
o amor é canaz de fazer com que exista a paz no 
mundo, mas que este amor ha-de ser haurido na 
doutrina de Cristo, da qual é a guarda e a unica 
executara. 1· 

Por não ouvirem a Igreja, por despreza-la, 
por odia-la quando C:everiam ama-la com todo 
entusiasmo e com a mais profunda veneração, o 

netado. · 
. O cristianismo é um conjunto de verdades e 

ao homem não é licito discordar de uma que seja, 
porqui; partiram de Deus, Criador lo homem e, 
portanto, em tudo superior ao homem". 

A seguir o orador traça considerações sobre 
as relações entre o homem e Deus e seu Repre
sentante aqui na terra, o Santo Padre: 

"Ao Santo Padre, ao Papa, Soberano Pontí
fice, Vigario de Cristo na terra, o nosso amor, 
mais o nosso amor de forma concreta e positiva, 
e não apenas reconhecendo o seu· valor e os seus 
poderes, mas, ouvindo-o e obedecendo-o com todo 
entusiasmo, com toda vibração, vc•ndo na sua au
gustissima e incomparavcl pessoa o proprio Jesus 
Cristo, que nele se prolonga at.raves (a historia, 
porque só assim, unicamente assim, seremos ver
dadeiros cristãos, seremos verdadeiramente aben
çoados e felizes, não obstante os temporais e sem 
embargo das ventanias que, inutilmente, pro
curam jogar por terra o edifício eterno, - a 
Igreja Catolica Apostolica e Romana. 

Na pessôa do seu legitimo representante nesta 
Diocese - alma do eleito, senhor e" e uma cultura 
massiça, ele uma inteligencia de escol, apostolo des
assombrado e que muito ama as suas ovelhas - do 
Exmo. e Revmo. Sr. D. Manuel da Silveira D'Elboux, 
diante de quem me curvo ·reverente, saudemos o 
Pontífice Romano, o Pai da cristandade, apresen
tando-lhe a nossa veneração de filhos e a nossa 
submissão incondictonal cJr, suditos e c:c filhos. 

., SMA Bronquites, I'rt..4o de ventre, Oor ,Ie cab~-n ~ .. .,.,,_ ' 

A ca, Colite11. ln0<onfa. ChGre iacn. ReumaO"m.o Cla·tl
. ,,n, De,.animo, Mania de snfcldlo. etc. Tratamentm, 

garantidos. - S6 ·por contrato. !Uedfcfna ·po,.ftlva de 
com·ontc às C"ansas e não ,o~ sintoma1111. Trai:ttmcntot: por pr~<"'sso11 

O catolicismo 

na· A b is s í n i a 

' ) 

r::pidois 1>:na toda>1 as llOLESTIAS l.NTEUNAS. NERVOSAS, !IIE!\'TAIS 
e pnrn as !la .PELE de cansa interna, 

.DR. ARAUJO LOPES 
ItuB Jtar.,onl. 1:11 - 8.0 - · Snl>t,i !'\Oi.ti. Da• 14 ª" tS. AoB snbadoll. 
tias O ás 1::. - 1"one,u 4-::::os e S--671'2' - B.ea.s Av . .l"ompéla, 11:.'D - s. P. 

S-NR. ASSINANTE 

!\ pedido d<> impcradcr l la:le Se 
lasSié, o l'apa coníiou aos jesuítas 
cio Can::da a ínstrnção religiosa da 
Abissínia. Já íoí instalada uma es-
coia. prímár:a cm Addis Ahcba, cr:e 
mais tarck será Lransfonnada num 
co:égio de forn12ção de professores 
pois h:r gr,mdc falia ckks no paiz. 

Os Jesuítas já ti.nl1a111 chega
cios a Etiop:a cm 1555 sofrendo 
u:na t'.r;,nde pe1·s<'gt1i•:ão d11ranlc 50 

;~1:PS1 n1:1-.:. <'nFnl, c-<1ns0gnira1n ::-1 

ccnvcrs;ío d,'. ;i l['.1111s milhares de ín 
cr' ~ (' 11 :: ~- í" ~~o p :· r' .J 

~.~:~:s t:-:~-dP, f'111 1r132 irro111p('tl ou-

[ l tr_a _pc1·~:z:uiçk e todos_ os missio-
1. ··l· nar:o, foram 11.1a~tCr.1zados, .ac~

-~~-:r'-".:.:;,;, .,,.;,.,,..,a:=.,,,,.~_,=.....,_,,_.,,..===="""'===.,.;,,="""'-I , ba1tdu, com. i~:l;,j Iam~m a, M,s;;,,,:- ~ 

Ao. fazer reclamações, retormas ou mu· 

dança de endereço, queira enviar.nos o ende. 

reço completo ~onforme acha-se impresso na 

margem do seu jornal, inclusive o A~ seguido 

de um numero, afim de tomarmos providen.,.. 

elas argent~. 

SCIENTl?IC!.MENTE 

AS SUAS FERIDAS 
• Pom:a.da sc,c•at, va Sllo Sebae. 
t!iio combate .-ientlflcamente 
tona e ouaJouer afcr.ção <'uta. 
nea. <'Omo sejam: Feridas em 
~era!. Ul"eras. C'hagas anti
gas. Eczema". Erisipela, Frfel
r:is. nacha~ nos o(·~ e nos 
f:eios. Esptnhas. Hemorroides. 
Ouclmaduras. l~rupções. Pie-a. 
das dc mosou!tos e ln~ectos 
venenoãos. 

A pós pf'rcorrcrcni as vàrb.s rie .. 
pend"nclris ela f'scoia. o~. vi.'<it1nt~ _· 

1 dh•igiram.~e ao salão nobre do 

I
• Centro Arademico · da FacuMade, 

onde se rP,alizou uma ~essâo ('m 

l ~ ua ,homenagem. 
Al)rindo os trabalho, " saU• 

c1ando os vlslta.ntes fa.1ou O Pad,:e· 
./ clr ,Toii,o B3tista Cos,ta. Em sP,gUI• 

1 

rla falaram o sr. Benec'l1to L• .. 
Brissola. c1uc entregou em nome 
c10, estudante~ paulistas uma fla.. 
mula ao~ m1iversitarlos uru~uaios, 
e o dr. Eduardo chamon. em nome 
do corpo docente do ests.belecimen .. 
to. . 

Agr::i.dcccnclo n. homc·1::in;rm ~ 
Jh,..~ .. n,. ni-r-st.nch fo.lou e dr. 
~ "o•tín Rua.no. 
· Encerrando a cerimonia. o. Cen~ 
tro Acade111ic0 da Faculdade ~ato. 
Jica de E<itudos Economicos ~.ere .. 
ceu u·n «,.-11,-tait" aos sros cole. 
r,15 uruguaio~. 

',.- .. ~.:,.~,li-~ M,.,,~PY'lf) 

PRAC' !\ O.A Sf N.11 113 
SAO PAULO 

Fundadc em 1917 

DACTILOCRAFIA 
T AOl1IGR AFIA. 

O Melhor Ensino. 

l,EI~ g PROPAGAR O .. 
,. a e a z -= • 
"LEGIONARIO'~ 

' C4 o:sueaw:: a ~ 
E'. DEVER DE TODOS 
0$ CA'.r0LICOS 

EXPRESSO VIAÇIO SIO PAULO 1111 
AVENIDA IPIRANG/ ', .. 1120 - TELEFONE 4--4141 
~o rápido de passageiros em ·coafortávei1 

Lir mouaines de luxo 
PARTIDAS DE SÃO PAULO E mi 

6,38 ~ 10,00 - 13,30 - 1'7,80 
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.1 .DE AGOSTO 

'Y 

Sáo êaeiano 
rC ontra 
1 

Deus 
A irupledadc delira, 
A Tiu:!!sia Sol'iutlca declarou de ha. 

muito ·.;ue1·ra da morte a.o sa.ntls
:ilmo nome de lJc,u;;, Em \ão. Deu,; 
115io 111urrc. Us votJet·:.:!s <l:Ls trcYa::-i' 

e os Llespl'ti:·1nos du,; Fº''crnos hu
ln~tnos n5o far-J.o dc~~1parccer c!a 
fa·cc. d,3, te·rra. ·oc nome cristão. O 
.crlstianisn,o não se destro! com ,L 

~ Oaetnnn, funt1adúr d:i o:-
ck::nl dos <mota.nos ou Thoo,tinos, 
lb8t;Ccu em. IMO, ~m Vicunza, d() 
~ ilustres e nn uo.,os. Logo apw 
<e> ba.tIBmo foi a. criança, por i;ua, 
:ruã.e. oferecida e consagra.da, a Sau. 
ltisslma, Virgem. A vida deste éa.U
Jto prova, que não ficou sem efciLo 
s oração do sua mãe. 

Diferente d.os out,-cs moninoH, 
mostrava · Caetano, desde peq~:_C110, 
.;',Tande l.nclinação r,ara a oraçao e 
obl'as de caridade. Em tudo exem
plar; era., entre setL-, companneiro.5 
de infancia, chamado "o Saut-0 '. 

Mais tarde, fez :seus esludos, 
c..outQrou-sc em dircit<, civil e 
oecie,iã.stico e rnc:~beu do l'~J>iJ. Ju
illo II a ord~nação sacerdotal. 

Morto o Papa Jul!o II, voltou pa
ira sua terra e dedicou.se quas1 ex
l(·;usivamente ao serviQv hospitalar. 
;5uo un/ca ambição ern. salvar al
:rua:;. O povo dizia: "Caetano no 
ialtar é anjo, no- pulpit.o .:i.posw
!lo". Não pcrdla oca,sião para con. 
ciuzir almas a. Deus Nosso senhor, 
&> que lhe import.ou O apelido; "Ca
tG,ador de almas", 

Na. s:ua scs-u.nda viag<'m a Roma, 
llundou cem três companheiros. 
ruma nov·l. Ordem, cujo plano era: 
:::t :,antificação propria, combater ,1 
itlbieza. e ignorancia entre o clero, 
:regenerar os máUs costun1es da. bO

ciedadc, obs-ervar escrupul~amcn_ 
te as cerimonias Iiturgicas, rcsta
l clccer o respeito e reverencia na 
casa de DcUs, exterminn.r as h<'re
E>iaz e assistir aos doentes e mori. 
Lundos: numa palavra - trabalhar 
pe!o-·bcm do proximo. 

Deu aos seus religiosos . uma re
sra <!Ul: (!S obriga á p,,rfcita pobre
za, pro1bind0Jhes não só aceitar a 
rninima recompensa pelos seus 
trabalhoo, mas vedando-lhes até 
:Pedir esmola. . 

Por ma.is rigoroso que ist.o pa
l'E:eessc, houve muitos c:ue pedirrun 
rara. seren1 aceitos como membros 
tla nova. Ordem .A pri:nclra ca ,a 
l'oi fundada em Ro~ia. Um ano 
<iepcis tiveram de (..fugir de Roma 
:r,or causa·· da invasão do ex°"rcito 
imperial. Uma segund:t casa foi 
fundada em Napolcs. Devido â in. 
tervençáo energica de caetano, a 
heresia Lutherana não consegniu 

<kixou duvida, te-1::L recebido dire
t a.m,:,nt,, de Deus. 

A serie das· obi:as de cari_dac!e d-o 
proximo quiz caetano remata.la 
com uma gue J.he mereceu a graU
<láo do POVO de Napo!ce. As autori
dade,; civis e eclcsiasUcas de Na. 
poles Unham resolvido a inLrodu
!.áo da InquLsiçã.o, para· ter uma 
arma !orto contra a insimw.çl1o da 

heresia que . vinha . ô.a l~lc1uanl .. a. 
O povo se opoz a este plam,,' e a 
tal ponto chcg(?u a c::citaç:':o que 
rra paro. r0C,·iar uma r,~voluçâo. Ü" 
llomern, mais scn .. atos cm võ.,:, se 
eMorçaram para tranquilizar a P'l
pulaçào. s. Ca.etano·, yeudo o pre. 
juizo eno1 me que daí resultaria 
1-al'a as almas, ofereceu sua vlaa a 
Deus, pedindo-lhe que a aceitasse, 
sc-ndo cnm is,;o conservada a paz o 
concorc'ia entre o pov0 e a., au
toridadoo Deus aceitou o sacrtfi. 
cio. caetano adoeceu gtavemcnte e, 
morreu Imediatamente amainou a. 
t{'mpestade e os - <':SPiritos se acal
maram, fa,o que todos a atr,buiram 
a intc,·ccs,ão do sant.o. Su.as ulti
mas palavras foram: "Não ha ou. 
.tro caminho para o céu a não ser o 
da inoc'é:ncia e da penitencia. Quem 
aban.donou O primeiro, tem de tri
lhar o segundo~. Caetano morreu 
cm 1547. 

J')crseguicão, o'"fogo, a calunia, 
insulto e a blasfcmia. 

o 

O comunismo, inimigo terrivel 
da · civillzaçiio cristã, não cessa de 
comb:úcr o nome de Deus. 

Lenine escreveu a Lunatscharski. 
··Todo o homem que se ocupa com 
a C'onstrução ele un1 Deus ou s6 
admite sua existcncia, cospe sobre 
:;:.i mesmo do m0rlo n1ais a!-!'<JHPrP
;;o .•. No seu livro'' Soc-h1,Ji;;mo e 
Religião declara o mesmo, reJJetin~ 
do a frase do seu mestre Kari 
J\farx: '· Itelig-iào é opio para. o po
"º e urna cspecic de a.lco_ol vodka. 
cspi ril uai. 

(Citação de D. João Bccker no 
li\-ro O Comunismo Tiu~so e a Ci
vilização Cristã, ~-ª ,edição, 1930, 
pag-ina 104). 

Pala,-ras blasfemas de Conrado 
Ziriavicv,' presidente ela Terceira 
Internacional em· 29 de dezembro 
ele 1924: "Xós continuaremos nos
sos ataques contra Deus todo pode

roso em tempo oportuno e da ma-

ncira n1ais conveniente. FJstan1os 

ALTO ARAGUAIA - (M. GROSSO) 
A representação do LEGIONARIO nesta cidade. acha-se 

a cargo do Sr. A .. Tclcs, para tomada e reforma de assinaturas. 

Cr.$ 20,00 
Onibu:1 diarilUucute de hora em bora entre São raulo-Santos 

tomar Pé naquela cidade. :; 
Apostolo do bem, era Caetano de , · 

extremo rigor contra si mesmo. 1 
Sua. vi:la era um jejum continuo 
t,ma penitencia sem fim. E' ver
cade que ni":to nii,0 c-on~istla ~ua 
:santidade, TnAs certo /. que Deus 
0 discingulu com privileffios e dons 
ext;,·aordinarlo,;, Muitas V<•z.,·s tc-
re aparições de Nossa Smhora, 
elas quais a mais mcmoravcl foi 
tqucla da noite de NMal. c-m que 
M:ar!a santjssima se d1g-nou d" lhe 
apresentar o Divino rrifantc. Con_ 
tam-se ás centcnae as curas mara
vilhosSB QUe se observaram, feita:; 
pela oração do santo servo de Deus. 
Em multas ocasi es predisse O fU. 
turo com uma certeza ta.! que nã.l 

ET VETERA 

contra à Civi~ização Crista 
lHon~en.Jwr MELLO qn:,i\ 

eonf!adoll de vecu-lo. no seu em• Devemos aprender como oo ~;-
plreo. Nôs o atacaremo:, onue q,ucr su1ncntr, dessa. tt1aneira. 'COnquia~ 
11uo se esconda". remos o mundo", assim :!!e exprea~ 

O demônio não teria outra lin- so11 Lunach~rk~--
s-uagem. Fala Perri: "To<lo o n°><~". ( 
·sistema é ateu, e não pode tomar 
outro rumo", 

U <.:amarada Buharin cscTCvea -:no 
r,rimclro numero do jorn~l "O A
lém•·: "J':' lll'eci:;o"lierrubar as di
nastias d o e{ u ", 

"Escarro em tua religlãó e em 
todas as outras" - exclama_ o . co
missario 111:zlenlto diante. 'cio juri 
contra D. Cicplax, arccbisp_o cato-

-.,-,-_.-·{D:··João E0-.ker, :Ob. 
108). 

lico ,da. nussia. Continua, dia a dí:a, a gu<'rra, 1311-

"Xós temos· ódio ao cristianismo tanica contra Deus e ,sua Ig1·eja. °" 
e aos crrstiios, porque o melhor de- g'cnios do mal, enndvcciclos e impo-
les deve ser considerado como O tentes,· lançam-se, ainda uma vez, 
pior dos nossos !nlriligos. Eles pre- contra os principlos da civili:r.a.çáo 
ga.in amor e mlserieordia ao proxi- cristã. Dai a necesidadc· elo retõrnc 
mo, 0 que é contra nossos .princi- ao11 ensinamentos e luzes de JCSUE 

p!os. o amor ct'ü•tão ~ um ól:>ice 1· cu~to, Filho elo Deus ViYo, uniet 
para O desenvolvimento da revolu- · solução para as, tremendas e con
çiio. Abaixo, a caridade ao proximo. · cientes problemas de todas as an
o que nós· precbamos é do· ódio. ·· ;;ustias e <lE'sesporos soc!a~. 

--------------------~---
' ' 

NOVIDADE -

" Nossa Senhora do SSmo. Sacramento" 
< Meditações- pa,ra o Mês de Maio > 

· do Beato Pedro Julião Eymard 

O titulo diz o conteudo · do livro, o qual nos apresenta Ma• 
ria em suas relações com Jesus. Cristo i10. ss. Sacramento. 
Relações de MM verdadeira: "Maria, da qu~l nascru o Cri.<rt-0, 
que se chama Jesus", que nós adoramos ·presente debaixo das 
especies eucaristicas, · ~qm · SE!U Cqrpo, ~ ~;ill~fil,' Alma e D1• 
vindade. Relações de /+doradora, _de Mã~ e ,Mestra dos Ado
radores. Relações de Medianeira universal de todas as graça.f 
divinas, que da fonte iii.exgotavcl do Coràçãó Eilcaristico de 
Jesus, correm sobre nós! . _ · ·· 
Considerações originais, naicidà.s da ili~igoncia. e do cora· -
ção· de um Santo! · 

NOSSA SE?>lr.lORA. DO SSMO: · '-~4p&AMENTO; "Nome nuvo 
de uma coisa muito antiga, como se expt~SBaVa. o. Beato 
Eymard, apresentando pela . mJroeira Vez. estª' Q~VQÇÚO aos 
seus filhos- espirituais. 
Eis a devoção que todos os 44"or~~ôres clo"$Srpó. Coraç:Lo Eu
caristico de Jesus hão de cônhece;r, estuciar. e. glrJríficar em 
suas virtudes e obsequios, mornienté durante ·o mês de Maio; 
pois não é possivel adorar como convem a Jesus Sacramen
tado sem Maria, Nossa Senhora do. SSmo. · Sacramento, que 
no-lo deu, que por primeira ·aclorou e glorificou a SS Eu
caristia no Cenaculo. e que enfim formou as falanges dos pri
meiros. e mail:I per!~itos Adorádorcs, os Apostolas, e os Cris-
tãos da Igreja n~sce.nt~ ~- · · · · 

o livro encontra:..,se ã venera na Igreja St.a. Ifigenia, Lgo, 
de-Sta. Ifigenia, s. P_ãulo. 

Pi:tEÇO CR.$ 8,00 

temunho do famoso Pontífice Slxt<1 
V, cujas coisas ainda hoje estã,1, 
·esp_irando inteireza e valor". 

' 

, 
t r , 

A 
O ensejo ela festa liturg-ica de 

São Domingos, c como nossa. 
homenagem ao Santo Fun• 

clador da. Ordcin doe; Pregadores, 
desejamos nos ocupar, nesta. crô
.,ica de transcrições, de um tema 
.i.=- obscuro e de:-iYirtuado, qu,~l 
.se.ia. o de suas relações cum o Td
buna.l da. Jnquii-<i<;iio. Com efE'it", 
e:sso Tribunal· prestou inestimavcis 
serviços â Santa Igreja, pelo que 

concorre para a gloria de São Do

ming-os tudo quanto leve a demons

trar que o grande Patriarca parti
cipou intimamente da g-enesc des~a 

1

N

5
0VA 

ão Uomin~os e a Inquisição 
·Prussa o claeelco autor da "Yldr, 

ele D. i.~rel Bartolomeu dos Mar• 
tires", a comentar o Breve pa35a• 
<lo llOr Sixto V no ano de 15Sii so· 
brc- ;1; ícst:i do lnquisidor ~ã.,, Pe
cJ 1·0 de \'eronll., concluindo: -

~ Isl<! s:ln letras Apvstoli~-a~ q11~ 
ifrefrag-avelmente provam qu 0 dot, 
Papa.e santissimos deram primeir, 
a .Nosso Padre o Oficio de Inq\ii 
sidor, que a toda outra r,c-ssoa". 

, santa instituição. 

E o fare:inos através <la cxpressi
''ª e autorizada ling-uagem <lo clas
Gico hlstw-iador dominicano l<'rei 
Luís de Sousa, que cm sua. "Histo
ria. de São Domingos", após reta
lai· as razões que levaram a r,~eja 
v. realizar a Cru7.ada contra os hc
~ejes albigenses, 3$Slm se cxpress,i 
~nbre as origens do Santo Oticiu: -.... 

":'lfas ia (São Domingos) metido 
~m um mar de cuidados, como ai -
à-ia en1 zelo d:.u, almas e da honra 
da Deus, qual outro Biias. Corrs,_
d<.:ra.Ya que o fin1 da,; ar111as c:l'isths 
não devia sei- destruir somente, ,;,'
não tambem edificar, que convinha 
tomai--se algmn termo corn aque
les que, ou o medo do castigo, ou 
algun1 botn cspirito trouxesse á 
obcdlencia. <la, Jgrt'ja: - e dar-s0 
ordem para ,;crcm rc<.:cbidos r,, J)c
nitência, por ta,! modo que se fi
casse. entendendo se procedia de 
coração ou de fingimento: - pa
recia-lhe que se perdia o tempo na 
~uen·,i, e nos rcme<lio,i violentus, 
se a passo !,;-uai se Jlâo nc;;ocenva 
algun1 n1cio con1 que ficasse a terra 
limpa. do contagio· e S{)ffi medo de 
tornar a brotar a perversa, cizania 
ou por oculta, oú por mal mondada. 
Dec,: corda: de é«do a,a Legado ApdE<-
Jlic:o que aco1npanhava o exercito; 
te (· 11 •t1< 1 pr 11<lcnte ontenê:ija a n·~
cssldark: - 'ml!M"~"' .,,.._n "-

outro José do Egito, que pois Deus 
lhe comunicara pensamentos · tão 
acci·ta<los, ele mesmo tr<lce o rellle
dio, elo o cxe<.:utc sem meter tem
po em meio: - que . entretan,.o 
avisará ao Pontífice. Deste ponto 
teve ori;;em .o vcncravel tribunal do 
Santo Oficio contra a hcrctica pra
yida<le, <lc que tanto:; e tão gran
des bens tem rc,;ult,ulo " Cristan
tladc". 

• ,, ,1' 

'·~0011 <'m r-:..oma o exerc1c10 e 
fruto dc-,stc cargo acreditado dantes 
com as cart~s do Lcg-ado: - e sen
do estimado de toda a côrte, des
p,ichou o 8anto Pontificc Inocên
cio III suas letras de aprovaçiio de-· 
Jc e d<.: muita honra e fa\'or pa'ra 
o Santo. 

Kcla,i lhe mandou que o exerci
tasse e como lnqu_isirlor Apostolil-o 
1q·occtle~Ho contra os conttnnazcs. 
Assim o afirmam ])om Luis <le Pa-
1·amo, lnquisfdot· ele Sicilia, e Blon
clo o Joiio Buquc1to· e outros·•, 

• • t 

'' :\las não me atrevo a passn.r 
adiante sem pedir com caridad'e a 
dois religiosos cistercienses, escri
tores cm língua castelhana, que 
pelo que clevetn a si n1cs1nus ú ao 
cr<.:dito que dc:;eju.111 a :,;cus Jiv1·0,i 
foli;11c11t de se rctr,ttar ( q uc os bon~ 
e sabius se rctra.tun1) de unia. 0Pi-
11iilo, cm rruc nwstram paixão cle-
1nusia,1a, e pouco conhecimento da~ 
Hisl.ot·ia,; antigas e moderna~, nrir
n1ando Q'UC na sua Ordem, e não 
11:i 11v~~<J, t e,·c princ:ipiu u Santo 
c1n~1-0i ~ t.nauiru.c.ã.a ... 

E antes de outra coisa lhes tem-. 
bro que escrevendo eles depois do 
ano de 1587 e_m todos os que cor
reram atrás desde o tempo que 
:i)osso Padre São Domins-os come
çou a pregar em l•'rança, que são 
pouco menos de quatrocentos. a 
nenhum dos escritores <la sua. Or
dem, nem dos eltegados a ela, pas
~ou nunca pcJa in1agina(;ào pore111 
tal coisa c1n papel. B pois estes a 
niio escreveram, sendo assiln que 
floreclam então. em letras, em po
dc1• de con\'entoa, em numero do 
Dispos e Arcebispos e Cardeais, 
claro fica que o não deixaram de 
f:uo:cr, senão porque na \'crdade não 
queriam para «i, e para isua Reli
giiio mais do que diretamente lhe 
pertencia. E corno cm tal .opinião 
não tem pot· si autor_ antigo ne
nhum, nem seu nem alheio: - ·e 
nós temos cm favor nosso toda a 
yc-ncra,·cl antiguidade, quero dizPr 
todo,i os que csscreYcram cm tem
pos vi,iinhos á guerra alblgens0, em 
que o Santo tribunal teve princi
pio, e em que podia haver muitos 
e poclC't·oso~ cont radilures: - e as
silll estão por nós os que depois 
falaram na rnatcria por todo o de
curso destes <i uatl"oecntos anos, 
tanto sccularc,; como cclesiastlcos: 
- tanto religiosos no;;,;os. corno de 
outras Ordens: - bem se segue S<'r 
assunto tc:mct·ario (!lll'l'C'L'Clll dois 
ou trf·s, :;ô na confianr;a de l,om 
engenho, c~ercvcndo uc~ta ida,\~c. 
:::;abct 111ais que todot- 'ut:, seu~. e 
contradizer todos os 11ossos, e os 
que de nós falam. 

Bem estou na conta, que me hão 
de cÚ!par os meus de dar vida a 
:;ua,; razões, com lhes fazer rc:;-

peitos. Primeiro, porque escrevem 
em• vulgar, e ·o vulgo é 'facil de 
levar de novidades; · quando não 

impugnadas. Segundo, por.que é 

justo acudirmos á obri_gação e .fra, · 

ternidade_ que nos devemos as Re
Ügiõcs, umas ás outras, não con
sontinuo fazer-se .á do Santo ilus
tríssimo .Bernardo tamanha ofensa, . 
co1no seria procurar-lhe honra, de· 
:;uor e trabalho alheios, quando ele 
com os proprios lhe soube ~.dquirir 
tanta, 

••... '!" 

E porque a verdàde é qúe·N'OSso· 
Padre São Domingos foi <• inven
tor do Santo Oficio <la IP.flUislção, 
como atrás diz'emos, e o primeiro 
Inquisidor, e Inquisidor· geral 'Cion.: 
firmado por dois Papas,, iremos 
apontando os autores q1,1c oescre
vem. Seja o primeiro Camilo Cam
pe,;io, Inquisidor geral e Bispo ele 
Kcpi na Toscana, que largamente 
o prova nas suas adições. O mesmo 
afin ·a Franch;co Peglna e Zanc;hio , 
Ugolino cm "De llereticls;", e ,_Pc
d1·>J i\lalcu,;. A:,;:,;im o diz;em Fr<.:i' 
Leandrn Alberto, E'rei Sebastiãp de · 
Olmedo, l•'rel Antonio de Sena, Ft·ci · 
Joilo l\Iarleta, E'rel Estevão de Sc
nhalac, Frei João Sagas_izava!, Ai
mcrico Imruisidor g-cral du Aragão 

E após combater os ari;umento1, 
dos dois autores cistercienses que 
pretcndcr'4m chamar para sua Or
de,n a honra. de haver sido ela r,, 
primeira a daY origem ao SantP 

'. .Qficio da Inquisição, refuta o ta., 
. moso historiador dominican·o tani· 

bem a opinião de Ílm religioso di 
Ordem .do glorioso São li'ranclBCo 
·quo exposava ,1 tese cisterciense. 

E termina: -
. "Descoberta · a fraqueza destes 

· fundamentos, que não tem po·r Si 
mais que a imagina~ão ele seu do
no, desac·ornpanha<la ele autores de 
·1111portanc.la: - porque os clster
·cienscs já fi<.:r,m refutado>!: - " es
t:.rndo por n.ús todos ·os que nomea
mos no capitulo antes deste. bem 
nos puderamos queixar de c-air tão 
injusta prctenção em p<'ssoa c1ue, 
por cronista .de sua Ordem estava 
obrigada a ter noticia do c;ue tan
tos escrevem e afirrnam:-c porre. 
lis-losoclela não pode -deixar de ve
nerar co1n sujeição de animo e en-
tendimento a Extravagante do San
to Pontificc Sixto V, seu frade, que 
al1·ã,s tocamos, na qual para ccrn
fusão elo primeiro eno declara que 
foi São Dotningos, o p1·imclro In
qnisidor <la l;;rcja <lc Deus: - r. 
para descnga no do :;egundo, que o 
:(d pqr .comissão de dois Pontiílccs 
Jnoéencio o IIonori,,, amuus Ter
ceiros, e ambos- falecidos antê8 oo 

e Dcrnar<lo Q.uijon Inquisidor- de 
'l'olo~a.. São de ver as pâl;i.vras de 
Lucio 1\larineo Siculo na ,;ua His
toria de Espanha.. E siio isto ca
torze autores, sem os três fl.ue: ale
gamos· atrd.s, e sem outros sete que 
irão na. marg-em, por cncurtarn10:-i 
aqui leitura. ~'[as bem pudera.mos 
escusar todos e6 com referir o tes-

i Gregório Nono subir ~-itttela. ~
C..,....'-a.. E mto ~,. • .. 
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1ndispensavel par a Diretores e 
membros de Diretorias de CC. MM. 

Carta a um ex-Congregado 

Lider Mariano', 
.PUBLICADO SOB A DIREÇAO DO PE. WALTER MARIAUX, 
S. J ., E D:ESTIN~DO. J1iSPECIAL:MENTE A ''l;'ODOS QUE AR· 
CAM OOM RESPONSABILIDADES NO MOVIMENTO MARIANO. 

. *· .. 
Lider Mariano'! 

"ó9~Ql1I~TQU EM roucos MESES A ESTIMA E CONFIANÇA 
DOS ÇHEF~ MARIANOS EM TODO O BRASIL: 

* "º Líder Mariano'' 
DA' O.RIENTAÇ~O SEGURA E ABUNDANTE MATERIA PARA 
TO~ 00 SETORES DA VIDA MARIANA. 

* -.,,o Lider Mariano'' 
PUBÍ,,IÔA-SE EM 5 SERIES: 1) VIDA RELIGIOSA; 2> FÓR
MA(l1.\0; ~) l<,O&MAÇAQ ~OCIAL; 4J INICIAÇAO .MARIANA; 
5) · ()RGANIZAÇAO J/! TÉCNICA. 

I .... - "' 

''º· * Líder Mariano'' 
.. E' ~T.ÍSSIMO - .ASSINATURA DAS 5 SERIES: Cr$ 8,00 

rOR ANO. 

:\.'. . VENDA TAMBEM . TODOS OS NUMEROS ATRASADOS. 

Colegio São Luiz - Avenida Paulista n.0 2.324 São Paulo 

"Orientação Doutrinário-Moral de Lêitur as" 
Ped.e-~os à O. D~ M; L. a se

rruinte pup~i6l,ção: 
"BELMONTE (Tedá): Vivendo 

por um ideal. ruo, vozes, 1945. 1 
101. . Pequeno romance no qual se 
11àrra a historia ·de duas irmãs, fi
llhas de uma viuva; das quais a 
•;~ais "moderna" se converte para 
lileus, após uma. vida de muitas e 
u:istes aventuras. 

Critica: Não contem erros dou
úrinarios ou contra a móral e bons 
eostumes. 

Cotação: rara .meninas e jovens 
lio ··curso secundario. 

HANDEL (Eurika. von): Anji
nho. Petropólis, Vozes, 1942. 1 vol. 
64. pp. 4.ª edição. 

Romq,nce-novelá. Historia de 
uma orfã que recébe ãtenções e ca
rinµos de uma senhora, que deia se 
descuida . quando se trata de lhe 
p·ennitir a recepção dos Sàcramen° 
tos da Igreja. Recebe-os por inter
medio âe uÍn revolucionario que lhe 
é fiel e. se .converte. 

Critica: Embora nada contenha 

contra o qogma ou a moral, é fnt~ 
co na exposição da doutrina. 

Cotação: Para meninas em geral. 
PERIQUITO (O): Proprlcdade 

cíe P. Arnaldo Pereira. 4 5 pp. 

nevista infantil de orientação 
catol!ca, dirigida por Maria ele 
Lourdes Calazans, e distribuída pe
Ja "Bdição Joias da Familia Ltcla. 
(Rua S. Bento, Í81, 2.0 a)~. 21-22. 
Caixa postal 5809 - ::l:lo Paulo). 

Critica~. Revista de uom aspecto 
ESTRELA: Hc.,,--pousaYcl: l\Iaria 

para crianças. Colorida o variada. 
instrui e educa pelo cuidado o ta
lento dos colaboradores. 

Cotação: Para criançàs em s·eral. 
Isabel Mac Dowcl. 30 pp. 

Hevista infantil de orientação" ca
tolica. Redação á R. Joaquim Na· 
buco 11, apto. 1.206. Expediente: 
Av. Rio Branco, 119-112, 4.0 a. s. 
1, Rio de Janeiro. 

Critica: Revista de boa apresen
tação colorida e ilustrada com ar
te. 'Recomendá-se ·pela colabora
ção variada e cuidadosa, Educa. 

Cota(·ão: Para crianças em geral. 
<..:lLI .:VlBNSAL: Dirc!.}iio de Uo

bo1·to l\Ia1·l11ho. 100 pp. 

Revista infantil de orientação 
livre. Redação e administração á 
n. Bitencourt da Silva 21, 1.0 a., 
Rio. Caixa postal 1090. 

Cl'itica: Alem da sua 01·ientaçil,o 
leiga, e~ta revista nii.o contem na.
da que sirva, realmente, para a 
forma<;ito, instrução e educação 
das erian<.;as. Antes, deforma o es
pírito infanlil, dcscducct e deprava 
a infancia, excitando-lhe impru
dente e perigosamente a imagina
ção e os scntimcnto.s. 

Cotu~·ão: Desaconselhavel sem
pre. 

•· Periodicamente inte1·cala1·emos 
na serie de nossas folhas de orien
tação 'de Homances em geral !o
lhas de ol'ientação especializada nos, 
outros generos de literatura o 1nes
mo nos diversos ramos da ciencia ". 

Indicador Profissional 
A D VOGA D OS M É D I e OS Dr. Celestino Bourroul 

Dr. Vicente MeliÍlo 
f-taça da Sê, 23 ~ 2.~ andar -

·sala 215. 

Dr. Francisco P. Reimão 
Hellmeister 

&na;;,. B~~ -~~-V imtlar -
.Sala 3 - TeL: 2-1543 - s. Paulo 

' 
Dr. Carlos ·Morais 

··· de Ànd·· ~. 
ltna Benjami~ .~ 23 -
l,-.0 anel. - SI 18 ..- '.tel.: 3-Ul86 

Dr. Vicente de Paulo 
Melillo 

CLINICA GERAL 
Consultorio: Rua Aureliano 

Coutinho n.0 109 
n1is 13 ~ i1 horas 

Dr. Camàrgo Andrade 
DOENÇAS DE SENHORAS -

PARTOS_._ OPERAÇOES 

Da Benef. Portuguesa, da Mater
nidade de S. Paulo 

~Íls.: R. Sen. Feijó n.0 205 - . 
TeJ.: 2-2741 - Das H ás 18 b.s 

Sabado: Das 10 ás 12 horas. 
Res.: R. RaiaeJ de Barros, 45'1 -

TeJ.: 7 -1563 

flftCO$ •· 
AH1:MICOI 

TOMEM 

Glnfta ere1s0fif1 
''SILV.EÜtA•~ 

GranJ:"r&nlco 

Res.: Lgo. S. Paulo, 8 - Tel.: 

2-"2622 - Cons.: Rua 7 de Abril 

n.0 235 - Das 2 ás 5 horas 

Dr. Reynaldo Neves 
de Figueiredo 

DO HOSPITAL DAS CLINICAS 
É SANÁTORIO STA. CATARINA 
CIRURGIA DAS VIAS BILIARES 

Cons.: R. Marconi, 84 - 3.0 and. 
- T1.,*l,: 4-8717 - Das 14 ãs 16 hs 
Resid.: Av. Pacaembú, 1.044 -. 

Tel.: 5-2625 

HOMEOPATIA 
Dr. Artur Rezende Filho 

Médico homeopata . da (}. & f 
da Sorocabana. Diretor clfuieó 
do Ambµlatorió Boineopatiço do 
Carmo . - C9ns. ~ R. Sen. Feijó 
205 ...... fel.: ~-0839 _ Res.: 8-6·17' l 
- Marcar hora; das 3 ás 6 bo-
~ pelo telefone: 2-0839. 

, .,Jt ~· 

por Paulo ele Tarso 
J•. Marialva dobrou pensativo a carta: "Pobl'é do :ttrett ~. 

Arttir, não durou seis meséS. Já esperava por a.sa". 
Artur Marques de An<h-ade, jovem funeionario dô ~ 

do Brasil, tinha sido transferido para Pôr-to .Alégé. ~. 
Co1i"gregado do P. Marialva, nunca. fora fervoroso, apesar ÕI). 
esforç-0 do Diretor e do bom exemplo de tantos co!tlp~r~ en.tusiastaP .... --

P. Marialva relen va.ga:rosa:menre á earla. ~ 

" -M-em Cll!ro P. Mmw"wt:t<: 

Du1.;idéi muito :se de-,;úi lkc àaf eua petut; tMs ii min.Tui ~ 
oerida4e exigin, esta, conf'issão, oo melhor, esta dcolàr'<:t<}ão, pdr,:i 
que não me ~-into oulpa,d,o. 

'.A. ó. llf. nunca satisf et min ha,s aspir(0ões. O 'jooem ÍÜi 
nósso tempo quer vidct) movimento, r-irilidaclc, te a minlut O. M, 
nlío 'me vroporciona nad-et disso. 

Minha, e. Jf. é um becttêrio: uma exposição ik fit<t:J e CtJ• 
(Jt,t(],os, nad~ mÜ-is. Cer'Úl,mente •não é ·isso que Jtfstts O-ri8'tô tJ 
a 1 t,reja esperam dos jove-ns O<itolicos no Brasil. 

Cheguei á conclusão d.e que as CC. MM. não são p<1,ra, ~ 
jóvéns de hoje, e) portanto, resol-i:i sair. P:re[ito êó1!7'Mtcr 86· 
·zinho a, integrar um batalhão sem ralor. Agi refletuloArtentc ~ 
não volto atrás. 

Espero que V. R. me perdoará 1a sincerfrlailé é qUé O()ti-U.. 

11,ttáremos sempre amigos. 
Todo seu: Artur)'. 

r. 11Iarialva atirou a carta sobre a mesa, passeou lenb >' · 

mente pelo quarto meditando a resposta, depois séntótt-sé á 
máquina e bateu lentamente as teclas: "Meu caro Artur". 

Com as mãos sobre o teclado P. Marialva fitou o horizontr 
através da janela e pensou: 

"Quantos jovens incarnados neste pobre Artur? Quém mi 
· dera pudesse minha resposta chegar a todos eles • • " Lõgo 

come<;ou a escrever rapidamente: 0 

"Sua cartinha, como você previa, causou-me muita pena, 
Quantos argumentos teria eu para replicar-lhe. Poderia dize1: 
que os Papas sabem mais do que você) e Pio XII ultimamente: 
esereven um panPgirko das C0. MM., e nos enviou nma carta., 
\'ei'dadeiro testamento de caridade, a fàmosa "Com partkula., · 
complacência". 

Poderia citar o exemplo de tantos santos e personageni,,, 
<'minentes, des-fo S. Roberto Belarm.ino, até nosso imortal Car. 
uial D. Leme. l'ar·a todos eles as CC. l\ll\L sempre foram unia 
instituição ít aHura de seus grandiosos ideais. 

l'odel'ia ainda tornr-11.te o afeto com o a1·gumento poderoso · 
de que, saindo da C . .l\f., você se afasta um pouco de N. Senhora. 
afastamento doloroso pa1·a ela e mnito perigoso pàra você. 

Mas eu prefiro ser inteiramente leal para com você. Ka 
sua cartinha encontrei três verdades e o resto erro. E na ver--· 
da de e no erro, cem por cento de orgulho. You responder-lhe 
na mesma or·dem, ponto por ponto. 

•( .A C. JI. nunca satisfez minhcrn aspirações'): E' .a sua prt• 
meira Ycrda<le, meu caro Artur; a C. :M. nunca satisfez, nãd 
podia. satisfazer suas aspil'ações, porque elas não eram as asp~ 
rações da C. ::u. A que aspirava você e-m todo o tempo que 
vh'eu aqui? Yocê ás ,·ezes assistia. á Missa de Doming9, de 
,·ez em quando comparecia á reunião. Você jogava bem xadrez: 
p:ngue pongue e lia com atenção a púgina esportiva do HQoi'reio 
da Manhã". Ora, nossa C. l\I. pratica pouco espoi·te, _e só 
assina re\'istas de ve1·dadeiro e serio interessl'. 

· Teria Yocê aspirações generosas, planos <lc ação? Poi}E 
sel', mas rncê nunca propôs um alvitre, nunca apoiou_cfjde1;11e. 
mente nossas pequenas l'eaUzações. Yocê nunca se utilizou tlí 
C. l\I. pan1 seus possíveis ideais,! 

(( L'l minha C. M. é um beatério)): E' a segunda verdadt 
que eu admito confiado na sua palavra. E' verdade; muitas 
CC. i\íl\I. infelizmente não entendem o ideal das CC. ln1'.., não· 
vivem seu espírito. São meras confrarias, contentando,sé _có~. 
a Missa de Domingo, á qual comparecem alternadamente alguns 
dignos 1-epresentantes. As reuniões enfadonhas sefu éfici~rt: .. 
eia, sem novi<lade, s~m Yida, exceto quando se trata: de algum 
campeonato. Acredito que a sua C. M. sofra ~ pouco dess11 . 
anemia: é um fato que você veri(icou; admito-o~ . . . 

"Não é isso qué Jesus 1Cristo e a Igréftt, e$peràin dé 1J,'i1i 
jovem)' : Pela terceira vez você di~ a verdade, méu cai'o Artür. 
já vê que lhe fa~o inteira justiça. No~so. Senhor mesm~, ant~s 
de você, já lamentava esse fato: "Os filhos da,s trevas sao ma~s 
prudentes do· qüc os filhos da luz''. Enquanto comunistas 't; 
protestantes se organizam formidavelmente para tr?,mar llllE 
trevas nossa derrota, em muitas CC. MM. lia gente moça .que 
assiste missa de fita ( quanüo não esquece cm casa por motivos 
razoaveis ... ), toma café e pratica um heroico alo de presêll!;.JI 
á 1·eunião requisito indispensavei par;t poqer jógar futêbóL 

Certa~ente não é isso que Jesus e â. Igreja esperam dEl '!1~ 

jovem católico no Brasil! qu~ntas vezes ~ ouvi.mos ?ª b()(!a de 
nossos Bispos, pregador-és, diretores. Ate aqui voce rem ~oda 
a razão. 

"A C. M. não é para jovens'): Agora você desandou, ~ff')U 
. arosseiramente titândo uma conclusãô qúe não estava d~i!.tr~ ae suas premi~sas. "Minha" e: M. não satisfaz ~~a~ aispi,• 
rw•ões , o·eneroii<idacle desejo de ação: logo a C. M. nao e _p~'ra 

, ' ::, · , - . " } · '' . k JJ Ú 'IY jovens. Errauo: sua conclusao devia sei. ogo 11iin a • * 
não é para joyén:o / 
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f e~ eração Mariana feminina 
(Conclusão da õit!m::i pãgina) 

da Modestia será lan<:ada entre 
as Filhas de Maria cas.:i.das e afa~
~as. . na reuniõ.o que se realiza. 
:rã no "dia da Filha de Maria por 
devoção". 

Considerando util no momento 
:presente :reviver um belo nabito 
antigo, hoje, quasi esquecido, a Fe
deração propoz ás Filras de Maria 
(iUe trabalhassem Pela redtação 
elo Terço em familia. F. para faci-
11.tar o restabeleciment.> desse ha. 
bito, foi sugerida. a. E>ntrega de 
dois te:r~os, como "presente de noi
·rn<lo, 'pelas Uniões, a toda.:, as Fi
lhas de Maria que ficacem noivas. 
Elas terão oportunidade ao entre. 
gar o presente de sua Pia União aos 
S€US noivos. de preparar o terreno 
para o desenvolvimento da bela 
devoção do Terço, rezacto c-m horn;a 
Daquela que deve ser a Rainha 
<iP tod09 os lare.s V<'rdi>.deiramente 
<:atólleos, No.ssa. Senhora. 

Dc-POis de dad:Js os nv!scs e fei
tas as recomcnclaçõe« previstas pa
:ra aquele dia. tomou a palavra o 
P.evmo Pe. Dr. Carie.o MarcondE'S 
Nitsch." s. Revina. frz uma inte, 
:ressante palestra s0hre a organiza
cão do Departamento Arquidioce
sano de Assistencia Social, criado 
àe ~.cordo com o plano ~prova.a~. 
em :Roma cmanào º" Emmentlss1. 
mos Snrs, Cardeais estiveram no 
Vaticano. 

Cotnet:ou o Revmo. Pe. Marcon
<!Ps indicando a oport,midade e a 
necessidadt" do desenV<Jlvimento da 
obra de asslstencia social no mo
mento :Presente. O novo Departa. 
:ment0 procurará dirigir toda a ati
vidade social da Arquidiocese- A
ti.:almente, no E~tado de São Pau. 
J<'. 70% do trabalho d~ .[WSistencrn. 
social é feito nela Igreia: hospl
tais. C'reC!hes. asilos mantidos e- or
ganizados pela Igre.ia ~ão numero. 
sl~simos Esse trabalho não apa
-rt>ce· é ·feito em sil<>nC!io. E :ilém 
dissÕ. obrn~ de !lsslst~ncia. pequr
lm.s e rTandeia. roo m'.mtidas por 
si::"-OOiacÕP.« reljgiosas. Toõo Psse 
movtment... de assis!Rncift so~lal. 
<lreconhacidó quase. vai ser ?i.rL 
,viuo pelo nemlrtamenn· Ar<Ju1dlo
,r.es.'l.no de Assistenda Social. afi':1 
,de sl'r obtido o, máximo de ef.1-
cl mel" PORSi.Ve 1. . . 

A "F'ederaeão Mariana Fem1nl''ª 
e- as Pilhas elo Maria cev,.ráo dar 
stt.,. colaborn()!ío µara esse Dep9r. 

tamento. Eseas colaborac:ãot. poderá 
ser feitas de varios moctos: · 

1. - As Pias Uniões possuem 
geralmente pequenas obras de · as
sistencia social. Deverão imediata
mente comunicar ao Departamen. 
to. diretamente ou vor intermedlo 
da. Federac:ão, quais as obras qne 
mantnem e quais os caracte~es 
dessa~ obras. 

2. As Filhas de Maria J)Odt>rão 
prestar servi()os nttn:erosos. de 
acordo com suas aptidoes. no Dc
part<,mento e em todos sf't0'"Ps· or
imnizado,,. H<1Verá necessidade de 
eJnmPnto.~ numernsos para olJt,;-n. 
ção dp infr<1macõC'<> e nara o de
S('mpPnho da missão de- vis•:adc
ras. Par"l. estP e1.1cargo. ,we r<'l"lJ"r 
Ct'rt,.., "º"hecimento e c<>rto •'.lto. ~s 
c!IPdldatni:: rec"'bPrãr. o .-,,re:o ·~.rio 
treino. FXl•te tambem umn. ótnna 
C'n0rf11riidacle para moc:as aue dcs2. 
jP..,, fíll?"r n ::'l'.r<'" TI<! E 0 c,~1<t ,1". s,,,.._ 
"nªo ~ocial: ~rlí. ,,stP 'l1TI". m?10 <1e 
colabor9,• ~om o D. A A. 8 • As 
F•co1a do ~Prvico socfal organizou 
um curso htrn•i"" õe qun•ro r't
~0•. ririrv, 50 c".rinin<>tcs au<' ~e 111-
trrcssPm pelo trril-all-io dn 9s,-rio,tPn
ch sr,c;,,, !'<t j.-,õu~tri'l F.s~!\s !1111-

TI~~ recPh"rií'> um<i l'!iurln de Cr.$ 
7rl\ M JnPTlS<>i« dn .. ,,,,t,., o r11r0 n: 
t.r>rm.in<1cln E>«ff°e. t.PTP~ qar,,;ntldQE> 
rmr,r,,o-os de Cr.S 1.0')().íl!). No C:lsO 
de pq.o serPm $!.nrovPitJdas na. in. 
iln~tria. receberit6 uma ind~mz:i-
· ç1io &-· Cr-S '3.000.00. 

No caS" de não norler dar ~ll<t 
rrilabndacílo nessoal intensa. a Fi
lh'l dP M,,,.;,, poderá. m-estnr um 
p 0 q1,,,r>0 "ux!Uo. l'>nvlan.-. ao n. A. 
A. S. infnrmllr,Ões E>Ob,.,. toda es. 
PP"i~ cl" at.ividade ou ~di.') roclal. 

Terminadas as explica()Õ-"S muito 
interessantes pobre n l)eparta.men
tn. ,, Rvmn. PP. ·M,.,.,,.,,1<>~ f,..z 
ca11n< prooo 0 t.,~ P'° i'"nhorns Pr<':si
cip,,tp~ de Pin" TTniÕl's -presente!<. 

pror,o-,-. nri1r1Piro. 1'1· ·orqantzação 
r'r. nm rm"!'n do l"f'llai~,., parn !!tS 
Filh<>s dP Mari,:i. diri.,.;.-1,, r,,-,r l'le 
mPomn. F-. rurs,, !<Pfh dado !'O_ 
l,rPt11,1n nara.· fl" PresidP"~~~ I' tr.r-"
tras c1,. a;mirantcs. prira ?.nUl'!faS 
r<Uo nevf'm trnnsimtir fl" c1:mhe~L 
m,..,,t.,-,, a outrPm. O m""'TI" ::!Ur~o 
!'l'n""l!l "°"r mimeo.,.,..,.f,1rlo ·e PT1. 
vln n(). sob re,,,r,onMbi.lida-:le rlas 
Filh.,.<i "" Maria. nara 1'.'P.S~nas in
tprpssadas, da Cap'tal e do rn
tp,-.lr,r. -. 

Todo cuidado 
, 
e DOUCO 

Segundo dados colhiclos em estatisticas recentes, sabe-se 
qu~ 97% dos aneurismas, 90% das par,_alisias, 70% das l~s.õ~s 
cardiacas e quase 50% das loucuras, tem por causa a S1f1hs. 
Deduz-se da estatistiéa acima quão horríveis e pnigosas são 
as impure:i:as do sangue. As consPquencias da Sífilis here
ditaria e da adquiol·ida são, em igualdade de condições, exces· 
sivamente perigosas, mesmo fatais nos casos em que não se 

Jam 'º:fj~,;~~;e 
de' formula tri;.,i6dada:á lJ3S.e ele plantas depurativas de l'('IJ<>

nhecido v.al<JI", é um valioso· auxiliar no tratamento da Süilis, 
essa insidioi;,a molestia que oprime a. humanidade. · Usai-o e 
vos vei.<:is livres do mais encarniça.do inimigo do genero 
luunano. (N. 153-EC) 

Carta (ncíclica «Q u ema~mo~um» 1 

(Condus~o da ultima pagina) tumes dos grandes, e li. qual deseja. 1 
possibilidades econômicas deem de-· reeonduzir ~ idade pro~ecta; _e co_n-
·coração aquilo que podem; e os que vida a seguir seu _humilde ex6m~to 
viven1 na abundancia e no luxo, aqueles que depois eleva ao .re:rno .. 
lembrem-se de que _ se demons- eterno" (Sermo 37; M. L. ~4; 
trarem animo insensi;el e fria in- 258, C) • 
diferença, se não prestarem seu Dêstes luminosos ensinamentos, 
generoso socorro _ 0 estado de Veneraveis Irmãos, aparece evi-
miseria., fome e nudez de tu.ntas dente com quilo diligente e acura-
pobres crianças constituirá uma do amor a Igreja, nas pegadas de 
severa e tremenda acusação junto seu Fundador, deva interessar-se 
ao Deus das misericordias. Todos, pela infancia e adolescencia. En-
enfim, se convençam profundamen- quanto ela nada omite de quanto 
te de que a liberalidade níi.o lhes está. em seu poder, afim de prover 
acarretará prejuízo e sim lucro; a seus corpos comida, teto e rou-

. pois com direito se pode dizer que pas, não ignora por outro lado e 
quem ajuda O Indigente com suas não transcura· suas alminhas quê, 

. posses ou sua atividade, de algum creadas pelo Espirita de Deus, pa-
modo empresta a Deus, que lho recem refletir um raio das belezas 
retribuir,, um dia com generosa. celestiais. Antes de tudo, portanto; 
recompensa. 

Na idade apostolica, quanuo a. 
comunidade cristã de Jerusalém se 
debatia entre as perseguições e as 
estreitezas econônúcas, por toda. a. 
parte os fiéis elevavam por ela a 
Deus fervorosas preces e prodiga
vam socorros (Cfr. S. Paulo, I a.os 
Cor. 16,1). Nutrimos portanto a 
esperança ele que também no pre
sente todos, inflamados da mesma 
caridade e na. medida. do possivcl, 
venham em auxilio da lnfancia que 
definha na miséria. Como disse
mos, cumpran1 este dever antes <le 
tudo com elevar orações ao .Mise-
ricordioso Redentor; pois como é 
sabido, ela oraçüo se desprende 
11ma força. misteriosa, que penetra. 
os cé'us e obtt'.'m do alto luzes so-
brcnaturai;; e impulsos divinos, 
que iluminam a mente e inclinam 
a vontade para o bem, estimulan
dq-a a emprêsas santas e caridosas. 

A êste proposito julgamos opor
timo recordar que em todos os 
tempos a lg1·eja voltou seus soler
tes cuidados ma.ternos para a idade 
mais tenra; e com razão tem cem
siderado esta missfw como parte 
principal de seu ministerio de ca
ridade. Esta sua constante norma 
de ac;ii.o ê sem duvida. conforme 
aos exemplos e ensinamentos de 
seu Divino ]'undador, que, ao aco
lher com suave amabilidade as 
criancinhas, dirigia aos Apostolos 
(que se mostravam seve.ros para 
com as mães) estas palavras: 
"Deixai vir a Mim os pequeninos 
e nào os afasteis, porque deles é 
o Reino de Deus" (S. Marcos, 10, 
14). De fato, Jesus Cristo (como 
o lembrava com tanta eloquencia. 
o Nosso Predec<'s:sor ele imortal 
memoria Leii.o 1:Lagno) "ama a 1n· 
fnncia que Ble assumiu de Inicio 
na alma e no corpo. Crh;to ama. 
a inf:J.ncia, mestra de hum!Jclade, 
norma ele inocencia, modelo de 
mansidão. Cristo ama a infancia, 
sobre a qual quer modelar os cos- 1 

7 dias em revista 
1 

(Conclusão da .2.a pag.) 

ela se preocupa e cuida de que não 
lhes seja contaminada a inocencia, 
e se proveja a sua salvação eterna. 
Por esta ri;zíi.o nasceram inumeras 
instituições, que teem por !Iro 
educar retamente a infancia, fazê
Ia crescer na integridade da beleza 
moral e elevâ.•la., quanto pos.'91Vel. 
a um~-- condição· de vida. cotres
pon'dente áls crescentes neces.s!da.
des espirHuais e materiais. 

Como é do. vosso conhecimento, 
acham-se empenhadas com admi
ravel solêrcia, nêste providencial 
campo de atividade, niio poucas 
comunidades religiosas masculinas 
e femininas; e sua obra intensa, 
prudente e vigilante contrlbue efl
cazriiehte para. o bem da Igreja. e 
du. humanidade. Verificamo-lo com 
resultados abundantes e salutares 
nii.o apenas éntre as' nações civili-· 
zadas, mas também entre os povos 
infiéis ainda não .iluminados pela 
luz do Cristianismo, e junto ·:dos 
quais os arautos da verdade evan
gf!foa (especialmente a Obra Pon
tlficla da Santa Infancia) propor
cionam a tantas crianças a liber
dade dos filhos de Deus, subtrain
do-os ao jugo do demônio e aos 
grilhões da escravidão, ao passo 
que os atraem a uma forma supe
rior de civillzar;ão. 

Todavia, enquanto nesta terrlvel 
curva da his, orLi. se acumula1n 
imenf'a<.; ruinas rn,.,teriais e espiri
tuais , s,as prú\ i<ias iniciativas de 
cariu'u,i-,, -que talvez poderiam pa.• 
recer suficientes ás necessidades co
muns ele outros tempos, tornaram
se infelizmente desproporcionadas. 
Aos Nossos olhares se apresentam, 
Vcneraveis Irmã.os, multidões in• 
findas de crianças que, gemendo e 
quase exaustas pela fome, com suas 
mii.ozinha.s pedem pii.o "e não ba. 
quem lho di;;lribua" (Cfr. 'l'hr. 
4, 4); sem casa e sem roupa, enre
geladas pelo frio, acham-se á mor
te e nii.o têm o papai ou a mamãe 
para os cobrir e aquecer; eriferm.os, 
enfim, e por vezes minados pela tu
berculose, não dispõem dos reme
dias oportunos e dos necessarios 
cuidados. E são multidões que com 
a alma. cm dor Nós vemos vagar 
pelas ruas barulhentas das cida-

eles impelidos~ ociosidade e á eoz-. 
rup~o,- ou vaguear incertos ~ 
cidades, vilas e campos, enquanto 
ninguém, infelizmente, lhes conee,, 
de ·um a.brigo seguro çontr-il, a. mi• 
séria os ·vic.ios e os crimes . 

. -Eº' por isso, Venera.veis Irm~ 
que "J:{ós, ainá.iido com ·o· ·mesma 
an10r de Cristo ·(Cfr. S. Paulo aos 
irn., · i, 8) êsteti 'vossos filhos pe
queninos, dirigimos um caloroso 
a.pêlo a vós e a quantos estão ani
ma.dos por sentimentos nobres de 
misericórdia e piedade, afim dt! 
que todo esforço possivel e toda 
piedosa industria da ca.rldade cris
.tã. sejam dedicados com generosos 
enteudimentos e propositos a aliviG 
e conforto de tá.o triste sorte. Nada 
.se descure de quanto os nossos 
tempos sugerem, e excogitem-se 
também novos sistemas e métodos, 
donde se possa com o concurso de 
todos os homens de bem levar re
médio oportuno aos males presen
tes, e obviar ás consequencias de~ 
letêrias do. futuro. E queira Deus, 
com o auxilio de sua. graça, que 
quanto antes os incitamentos dos 
vícios que arrastam tantos meninOll 
abandona.dos sejam substltuidos pe
los convites suaves á virtude, d4I 
modo que a vã. ociosidade e a triste 
inercia deein · iugar ao trabalho 
honrado e prazenteiro, e que a fome 
e nudez de.muitos alcancem o ne
cessario socorro .da divina caridad6 
de Cristo, _,_ que especialmente em 
nossos tempos deve reviver, crescei 
e brilhar nos seus seguidores. TUtlG 
istó é de grl;l.llde .v::i.ntagem não u 
para a. rel!gláo' catolica, mas tam
bam para_ a .~ciedade civil;· pois 
como todós·1=1-sahem, os ca.rceres e 
re!ermatorlós . não estariam tii.o 
cheios de_,,c:p_lpados e criminosos, se 
em relaçlfo· · á. juventude se tives· 
sem aplicado oportuna.mente e em 
maior escala os metodos preventi
vos. E se-'jiór.;toda a parte a. in
fancia crescesse sã, integra e ope-

. x-Ma; mais f'à.clUnente-t~rlamos h~ · 
mens dotados das melhores qua_Ji· 
dades morais e .tisicas, numa !)a.• 

lavra: de probidàde e de fortaleza. 
· Bis, Veneraveis Irmãos, · quanto 

sobre tã.o grave assunto queríamos 
escrever•VQS com'· est:i Nc:>ssa Eil•· 
clclica, com a qual vos damos tam• 
bem o encargo· de participar· Noit
sas exortações e disposições ao re
banho a vós confiado. E alime11-
tamos a confiança de que tod08 
correspon4erã.o de boa. vontade a 
este Nosso apelo, com a contriblli• 
ção de sua. generosidade e de seus 
tN~ba.lhos. · ··· ., · · 

Nesta. confiante esperança, Venc, 
raveis Irmã.os, damos a Bênção 
Apostolica., penhor das ·graçaa di• 
'vlnas e testemunho de Nossa par
ticular benevolenc!a.; a. cada um de 
vós, aos fieis couf.íu.dos a.os vossos 
cuida.dos, e de um modo particular 
âqueles que a este respeito tenham· 
ou venham a adquirir títulos d.e 
benemerência.. 

Dado em Roma, ;junto <le Bãci 
Pedro, a. 6 de janeiro, festa da Epi
fania de Nosso Senhor Jesus Crie• · 
to, do ario de 1946, setlmo do Nóa< 
so PontWca<J.o. 
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que ilusões como esta persistam, 
di:Pois de discursos tão francos co
mo o do dia 8? A razãr é simples. 
o· comunismo, imitando em tudo o 
nazismo, adoptou a deslealdade de 
prccessos de propaganda do totali. 
tarlsmo pardo, os quais consis
tiam em manter o entusiasmo dos 
fanaticos, por meio de discursos in
cendiarios, e em diluir a. reslsten. 
eia d0g adversarios, por melo de 
Promessas blandiciosas. 

Carta a um ex-Congregado 

O maior "bluff" da historia 
contemporanea foi a politica de 
simpatia para com a Igreja, desen
volvida pelo na.zismo ncs primei
ros dias do governo de Hitler. De~ 
pois deste, não ha outro maior, que 
a. reconstituição da igreja clsma
tica. pelos bolchevistas ateus. O es. 
forço ·que oS sovietices tem feito 
para dar vida á nova "igreja" bem 
mostra a ··eemencia de seu dese. 
jo de iludir os ntssos cristãoo, di
minuindo sua resistenéh contra um 
governo que. no !'undo; se conser
va fUncl::unentalrnente ateu. 

• • • 
Um corob.rio desta. politlca. é a 

que inaugurou o comunismo, apro_ 
ximando-se agora elo.. . . nobre~! 
Clero e n:Jbresa, ei~ os amlg-0s que 
0 comunismo procm·a conqul.,tar! 

Evidenciou-se o· fato. por recente 
clecretn Pm OU<' o gov,,rno sov1etíco 
c-oncc-dcu àir<>ito df' regresso á 
Russia. a to<1os o., urístoc!"atns qu,,, 
<'m 1918. d<>pois do advento do hnl
ch<'VL<m10, se refugiaram no exte
rior. 

Num requinte de r;c-nt!lez!l., a 
tTRSS oferece, além disto. aos. que 
ciütélosa"Dente queiram ficar· Jon
a-;, da.~ garra.s bolchc-vi~tas, a car
teira de cidadania,. deAde que. sim. 
pJ,.smPnte. oueimem incense a Mo
loch, aceitando a condiciio de sttb.,; 

. dito::: de Stalin e .doElàto.do anti. 
''êristão:· . . . ' ,. . . - . 

Nos~o orognostico ·,.é.<:melà~Cnli
co: rccPiarr.os que atp 11m ou ou
tro membro da casa de Romanoft 
aceite a. transação. EstaremOliJ en. l 
gttna4os? Queh J)GU!!l 

(Concluo;áo da 6a, pag.) 

A C. M. (isto é as CC. MM., 
c:io que elas teem de entidade co
mum universal) não satisfaz minhas 
as pirar;õcs: lego as CC. MM. não 
.São para jovens. Ainda assim está 
errado pois há oUtr-1 solução, e 
<.steja certo de que no caso é a ·uni 
ca verdadeira. Conclua assim: lo
go eu, os jove:is de hoje, não esta• 
mos entendendo as CC. MM., aão 
estamos· vivendo seu espírito ou no.$ 
contentamos c'Om · uma exteoridade 

-morta. ' · 
Voce pode concluir ainda: logo 

será ·oportuno estUdar as CC. MM. 
a luz da hora atual. Ora, meu caro 
Artur, os Diretores de Federações 
pensam nisso. Para esse efeito se 
reu:iiram eles ultimamente com 
tantoS sacriiicios em um congres· 
so plenario. Você verá como den• 
tro em brrvc nüsso batalhão vai 
comL:.iLr si, com entusiasmo que 
rinnc., nos falto, mas lambem com 
m"is téc:1ica e melhor cxito. 

"'Portanto resolvi sair do· e. M ·" 
- Dois erros, meu caro Artur: u :n 
cm ló!.(ica, outro cm moral. Ponha· 
mos ~a balança o segundo, que é 
muito mais pesado. Voce racioci
nou como, desculpe da minha fra· 
queza nm frac·o,· um covarde. Vo
cê faz como o soldado que, em vez 
de combater co mmais denodo, fo-
ge-, deserta. · 

Voce fez como os apostolos na 
:ioitc da Paixão. de Nesso Senhor: 
e-orno Ca!abar CÍL1rante a invasfto 
holandesa, que· passou· para O lado 
dos ·inimigos. · -· ·· · · ·· • 

Voce <levi,i imitar Tnáeio M Lni·o-
1;( que, v..:ndo a cidade de Pamp!o
na tomada pelos franceses, e,:icer• 
~·~e=o âA e~ ~ ~ ~ 

alto da muralha, animav~ os com:. 
·pnheiros e .. lutava como', um leâo 
até que uma bala o derrubou. 
Voe já leu aa «Estrela do Mar" 
o exemplo dequele congregado que, 
indo para o faterior do Estado de 
S, Paulo e, encontrando a e. M. 
local no estado da sua, trabalhou, e 
com seu prestigio conseguiu levan
ta-la dar-lhe vida? ••• se voce co.;. 
mo ele dentro de poucos meses ata 
C. M •. seria "para joVenS. " 

"Prefiro combater s6sii..h'O": -
Isto é a.pen.ii.s um jato ''de orgulhe 
que corre por toda sua ce.r.ta des
de" a primeira linha. Orgulho pueril 
Artur, igual ao daquele futebolis
tazinho que, vendo mal e~lhido 
seus parceit"os, assim apostrofa o 
"captain" : "Nã·o preciso de nw• 
gurm; eu sozi::iho contra o resto." 

Sózinho voce pe~de o direito 
áquela inestimavel promessa d.;: 
1\'osso Senhor: "Onde estiverem 
dois ou tres reunidos em meu no· 
me, ai estarei no meio deles." 
Seus eompanheiros se.rão uns ze
ros. Zero á direífa. oÚ á -ê$qUer<l:t 
cte outro zéro, é sempre· zero, mas 
direita de Cristo, que é a wida.dc 
onipotente sua C. M. será cem mil 

milhão, será uma verdadeira 
"Acie ordinata" um batalhão or
gan.izado e ·tão poderOS'O que s. 
Paulo chamará voces. todos de 
.. Dei adjutores" ~ é, fQi"ÇaS au· 
xiliares de Deus; 

Termino, m~ ca.ró Artur, ped:iai• 
do CJt1é J,liµn.t_._ n'ç,i~ 9~s~; recolW 
dQ di~nte .do -c.rucif~. ~~cie:::-: ll,\l 
q1iac1rp. de.:.N~ s~; ·vóeê-~ 

~-d~,-_ag;:_;._·_:e~tas .:~}~· · ~- t\ 
re 0.;1, • de Deus e seja ~\' 

S~sempretta-.0° 
.t. BIULtll.PQ .... ~.}-\ 



feminina Jfcduacio -~~na 
~a.d:~-~c:a,Aet1·!-!!BM:t 

I Real~"'"~':~,!!~!.~ ~.!9~!1• _ • 
po, dia 21, á reunião mensal da l'ecitaçfw à.e ja.culato1·ia., pro~ 
Federação Mariana Feminirui. A indulgencias. A oração pela eaw... 
essa rPunião estiveram presentes o Pa.nha e as jacula.torias sezio :IJxl. 
Revrno. Pe. Dr• Eduardo Robex- pressas e distrlbUiã.M âr., P¼tlll 
to, D. D. Diretor, o Iievmo Pe: ·cruóes .. Alem dl/3.so, ~ ~ PJ~ 
D.r. G'arlos Ma1·c0Jldfr.<:: Nitsc!Í., os lhas de _Mar-la deverão fazsr, ela 
DH,mt1·0s da diretor-ia. t: munerosus 6 a 14 de agosto, uma novena de 
r0Pre,ent:J.ntcs de Pias Uniõe.s. ·comunhões e Ter~ na. intenc;ãu 

Assuntos de grande Interesse pa-· da Campanha. Esse exerclclo pie .. 
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rn as• Pias Uniões foram tratados doso corresvonqerá. á novena pre,o 
nessa a..•;sembléia. Mereceu mui. paratoria da, festa de Assunção dt1, . 
ta atenção a Campanha da Mo- Nossa Senhora. Entre cada dezei, 
d~stia. RcsolvPndo dar a essa na do,s Tei:ços 1-ecitados n~ C>Ca4 e arta Encíclica ''Quemadmodum ' 
Campanha' um maior d.esenvolvi- ·sião, . deverá ser dita a jacu]at.orl-a 
mento, a Diretoria da Federação s~uinte: «Onipotentti e eterne 

"'.li'.NTRE AS !NUMERA VEIS DESGRAÇAS TRAZIDAS PELA 1-tORRIVEL 
·1·'.0NFLAGRAÇÃO, NENHUMA FERE MAIS DOLOROSAMENTE NOSSO 
('ORAÇÃO PATERNO DO QUE AQUELA QUE SE ABATE sounE UMA 

-tomou varias resoluções que fo- Deus, c,oncedeJ.-nos, vô.Lo supll ... 
rr.m expostas ás representantes camo,:, P.ela virgindade da purisst .. 
de Pias ·Jnlões. Como nada se ma· Virgem Maria, à pureza d11 
conseguo sem muita oração e esPe- mente e tlp coração". As eenhoraa 
cialm<f'nte num em')reendimento Presidentes .deverão entregar â Fe. 
como esse da CamPànr..a da Mo- deracão um relátorió do movimento{ l\IDLTIDÃO DE INOCENTES CRIANÇA$" destia, resolveu a Federação pro- reallzacló em súas· · Pias Uniões. 

.' o ,li,, ·C üe janeil'o ultimo, o 
..,_ 1ª~ .l'io ::rr 1,uLlicou a Encit·li-

,, ··QuemaJrno<lum", em favor das 
:1.~:ian~as viti1nas ela guerra. I 1 ubli
,:amos hoje ., l'-'Xtu c,H,1pleto desse 
comovedo1• documento. Não tendo 
A mão o it>Xtll oi'lló!inal latiAo, tra· 
ü uzfrnos sobre a versá.o 1ta.llana. 
r,ublí,:..J.:i. cm 1i:CCLESL\., revl.stQ. 
da Cic1ade do Vaticano, numero de 
fevereiro de 1946,. pags. 55-óT. 

Uu rante _a mortifera conflagra• 
,;àv, na medida de Nossa.s possibl· 
lidad.,s d!1·l1,"il11os w.lvertenciaa e 
aur,licas afim de que o incendiQ <la 
guerra., quc, Jâ uutlil.Yà ba»l4llle, "ª 
exliugui:..-s<> ,pianl<J aute"' e t1.1do se 
re"ompuse:sse , eu1_ chleu1 segunda 
1L$ llOl"Hl.._;. da j1.1st.iça É! da equldade. 
]JCL mesma fo1·ma no presente, cei!• 
sado o mesmo conflito mas álnda 
nüo reconstiluiéla a paz, levados 
·por :Xosso ministerio apostotico i1a• 
,la Lemos negligenciado que pudes
,e levar conforto oportuno à tan
,,us dores, e aliviar do· melhor m,,-
lo o acumulo de miseria.s que 
.,prime e aflige muitos povos. 

'.\[as entre as inumeraveis desgra
:as trazidas pela horrivel confla

-~rac;iio, nenhuma fere mais d0Jo-
1·osaincnte ~osso coração pate1·no 
do (]Ue aquela que se abate sõbre 
uma multldfto de inocentes crian
c::as: (]Ue aos milhões em muitos 
~ai~e,:, conforme Nos é relatado, 
p1'iYado!l do necessario á vida caem 
,·ltimas c1o frio, ela fome e das en• 
fermidades;; e muitas vezes não só 
provam a falta de pão, roupa e 
teio. mas tambem daquele afeto tão 
nP<'eBsario li. sua tenra idade. 

Como bem sabeis, Veneraveis 
Irmãos tambem a este respeito 
nada o~itimos de quanto se acha• 
<ra ao Xosso alcance. E aqui e:,.:
')ressamos Nosso mais caloroso re
~onhccimento a quantos com sua 
~enerosidade nos concederam ali
viar a indigencia de !numeras cri
ça,s e adolescentes. Sabemos ta.m
bem que não poucos, tanto parti
cularmente quanto por meio de en
tidades e associações se dedi
ca1·am a esta iniciativa e procura· 
:ram concretizâ.-la com o maior em· 
penho. A todos eles, dignos do }ou• 
vor dos bons, dirigimos os Nossos 
aplausos, invocando de Deus ot fa
vores celestes sobre suas ativida· 
d es e instituições. 

Visto porem que tais provklenoias 
e cuidado!I estio bem lon,;e 4• s.er 
11uficlenteg C1 lmeM!da-4e de i.mt.M 
desventuras, julgamos conforme ao 
NosRo l'i",inist.!>rlo dirlglr-vos uin 
co1nite pate1·nu para vos esconju
rar a tomar a peito de um modo 
particulal- o que diz respeito a 
es><a" <'ri:i ncn.s neei>ssitadas, e a de
dicar-,·o~ :i mitigar e melhorar sutts , 
1u:•1H..1sas ('OnJiçlle:s. Qu~.re,nos púJ·

tuT1tú Qllt.\ eru. <.:ada Diocese Uett·i·

Juinels uu:1 dhl.. no <.tual, depols tle 
prece,i µut,Jica s pror,icia.torlaA a" 
\-lenhor. vó;,, mesmo por melo de 
v<18sf•~ eoopr,r:-1.dores uo sagr;:ido 
rniniRteriq, cx.11liquois ~tu povo e~t.is 

urgentes He<.·(.·s~dtladcs e o ex<.u·tf':is 
;I\ nt..tnl.er cotn a. onlGÍio, com a co
laboração e as esmoJa·s, eRsa!'! ati
vidades providencíaiA, sul'g:idas I"' l -'l. 

aR~i~tir rnoral e mnt<'rialmP1ft': a 
infrtncia indigente <' - ahandonad,-,. 

Trata-se, é cl:-tro1 de coi~a$ Lldt, 

se dizem respeito a todas as cn~,-
gorias de homc,n;; ~e qualquer, oP> 
niào (desde que dotados de senti
mentes de humanidade e picda<l<·). 
pertcncen1 no ent.'1.nto por n1otivo, 
mais aJtop n quantos profesRem n 
religifro crist,i. Flm seus irm:io~ 1· 
t:,e(]nenir,os pro,·aclo:ci pelo al;rnnclo-
no e pela. niis:cri:l, clevem estes ver 
a. !magoem ,·ivn. rlo divino Infante, 
e eft:ín ohri_g-ndos a recorrlar a. sê· 
ria ad,:0rtênria: "Nn· vi>r<lnrle eu 
\'M digo: tn,b vé?. ,iue :.~to t'i¼P>S· 

tf!F no ml:'nor ele m<'U9 irmãos ::i 

Jrt1n1 o li2P.s1eA'' (~O ,Hait:nl~. caP:, 
,, , .. 40), .. : . 

}-~Pr!1tnm rodo~ atentamente Qll" 

lllt~ t'rlnn~c: silo o fnlcro do fn
Íl!i'l"I"' r qu-0 pprt:i.n1 o ê ~bsolut,1-
"1t-í- ".- · T .-.--- ":- 1 r~n q11:-, <•ln~ C'n--... ram 

que leve em ~! os germes das 1:n
fermldades e a marca do· l"IC'!n. 
:-.'ingulém portanto se recuse a de-

Jrncuniarios a um fim l:lo oportuno 
0 ncce>::'f:(: rio. Os qUt.:; têrn cscµ.~sas 

por ás Filhas de Marta a intensifi- Para · ser obtido um melhor re-
cação da ora,;iio pelo b9m e,:ito do sultado e para, lnte.re::ssnr rlul.102 
movimento iniciado ern maio Re- numero de 1,essbrus, "' ça.nipanh{li 
comendou-se a reza. em todas· as 

dlear energias, atividades e meios (Continua na 7.a pag.) · reuniões das . Pias uniões, cm ora. (Continua na. '7.a pag.> 
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MAPPIN SlORES 

Os in,co 11lundi veis JViOVEIS iv\APPIN 
agora por preços reduzidos ! 

APROVEITE V. S. OS BENl]FICIOS DA NOSSA 

LiQ·uidaç-ã o 
Se.mes1ra.1. 

PARA MOBILIAR OU DECORAR CONVENIENTEMEN'l'E 
VIVENDA! A SUA 

TOl)OS 
PLETAS 

os 
üU 

NOSSOS MOVEIS EM GUARNIÇÕES COM-· 
PEÇAS AVULSAS, TAPETES AOS MILHA .. _ 

RES E, TECIDOS 
RECIDOS COM 

DECORATIVOS ESTÃO· SENDO OFE-

NOT AVEIS . ·, .. 

·C-a·s-a-·· A--n·g lo -- B r a :.si leira 
Sueessora de 

ABA TIMENTo:s 
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No sepulcro da Virgem M ã·e de · D eu s (m São raulo o Superior Gc1 ui ~a 
Congreoatão rlo SSmo. · Sacrnmen10 

Teremos pregações comunistas nos Santos Lugares 

'rodos os catolicos ele São Paulo 
acolheram com jubilo a noticia, j:t 
agora tornada oficial por edital <ia 
Curia :Metropolitana, de que virá 
dentro em breve ao Brasil, afim de 
jnaun-ur:.1 r ::::t C niv~rxid:.ulc l'atoli<·fl. 
Ue ~o P·aulo, Su-:.t · t~rninPncia o 
Cardeal üon,:al\'es Cerejeir·a, Ta
triarca ele Lisboa. 

Toda a vida. polilica e cultural 
tlo Brasil deve girar em torno deste 
duplo principio, de que fazemos 
parte, de um lado do grande con
junto ameri_cano, e, de outro lado 
da latinidade catolica. O:s norte
americanos, tão zelo:sos <lo p:m
americanismo, têm _sido entrNanto 
de uma constancia admiravel, na 
manutenção . dos lar:os f'spirituais 
que os prenclenl. á. sua. antiga rnP
tropole inglesa. O H\í'~n,o Re cl:r!i 
do Canadá, que ainda faz parle <lo 
Jrnperlo Br!tanieo, do qual podf'ria 
contudo tornar-se lndepend<'nt<\ 80 

c1uise~se, até por comunicação t<'le
grafica. 1,; os canuden8es france· 
ses, mais ou menos um terr:o da 
população canadense total, se con~ 
servam apaixonadamente ligados ã 
l''rança pelos vinéu}os do idioma e 
da cultura, e á Igreja .Catolica pe
los _·vlnculos da Fé, sendo embora 
excelentes · suditos da Coroa brlta
i,ica. 

o me:smo devem fazer os brassl
leiros. De mãos dadas com as na
()Ões do Continente em tudo que 
diga respeito ã. defesa comum,. d">
vem ter na -latinidade catol!ca os 
olhos e .o· cora<;ão. E dentro da 
latinidade, nosso papel natural é 

ô.e membros da grande familia !uRa, 
afetuosa e obstlnailamente- unidos 
a.o pequeno mas tõ.o grande Por
tugal. 

.1 

. . . 
Assim, pois, a vinda do Cardcal

(Conclue na 2 !' pag . > 
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.:,.; o dja 15, a Santa Igreja come
m,.>1·a " .'\ssUnciío da Santiss:rna 
\"!r;.:ccn1. ~osso ciid1é rcprc:,e!lta a 
capcl:i em que se encontr:1 o sepul
cro no qual .!\"oss1 Se'nh,ira ioi <le-

pos'!ada no tempo ,em. ,u,: t'steve 
morta· Ou rr:cíhor: no t~n,.;)o q·;e 
<ltu·nu .:.u;-, c~orrn;<-~0,como ,•j-.~etn os 
~utoI\·s, pOrq~1e a inortc Ja \ i~·:{C\ll .· 

Sa:-otis~ima, se 1,,•m que ver,'.adeira 
morte foi rte i:i'fum ponto C:e vista 
c<>mpiravel a u:n ;ig~i,._, sono 

O Sernilcro de Nos,ii, Senhora 
C's!á em mãos c!os · cismaticos isto 
é- elos que se separaram de Roma. 
para contrc1ir a. igreja com'úmen 
te - e maito erroneamente - cha
ma,;a o,·todoxa. y emos :io . cliché 
c'.::ricns c·:':.-t·:c'.co~. junto a este 
vcncra\Ji:issimo monumento. 

· Aliás, se os 5 cismaticos posSlt<'m 
a tituio exclüsivo o Sepulcro d·a 
Virgem, eles partic:,pam, com >S 

c.1t0.,cos, de outros Lugares san
tos, inclusive de St'f,u!cro de l\Os
~o S,·n:1or. Situaç:io imensamente 
dolorosa p:tra nós, pois qúe ~ la
mc:Ha 1•el que tenhamos de vei:e
rar (.,.; :nonume·.1LOs màis augustos 
de nossa 1 ·,;, em lu,?ar~s infcstta
dos pela pratica de· ato~ de r.u!t,) 
hcreti,·-,, ,,u cismaticos. Situação 
que a:ém de dolorosa se va.e h°'r• 
nandu, oara nós, perigosa. ' . ..:C>m 

! Instituto de Serviço Social 
_( Aprovado pela Autoridarle Eclesiastica) 

Curso para formação de Auxi~iares Sociais, 
.destinados ao Serviço S~cial da 

Industria (SESI) 
Aos alunos matriculndos nestr Cm·so o SESI concl'

cle bolsas de estudo correspondentes a CrS 700,00 men
s:iis para cada um, alem de oferrcc-r colocaçfto a pelo 
menos metade dos aprovados. 

DURAÇÃO: 4 mcs«'s, a partir da 2.ª quinzena de agosto. 

CADEIRAS: Serviço Social; Sociologia e Economia; Moral; 
Direito Social; Higiene Geral e Hig·ienc Industrial; Edu
cação Popular; Circulos de Estudo. 

HORARIO DAS AULAS: entre 15 e 19 horas, não havendo 

aulas aos sabados. 

CONDIÇÕES DE ADl\HSSAO: 1) Sexo mnscul1no; 2) Idade 

entre 21 e 35 anos: 3) Curso secundario ginasial -0u pre
paro P,QUivalente: 4) Atestado de saude; 5) Três atesta
dos de idoneidade; 6) Quitação militar. 

INSCRIÇÕES: de 1.0 a 14 de agosto, na Secretaria do lnsti

·tuto, á ""ª Quintino Bocaiuva, 176, salas 308/10, das 15 ás. 
19 hs. e das 20 ás 22 hs., todos os dias -uteis, exceto sabados. 

Outras informações no mesmo local ou pelo telefone 3-6275. 

Só HA 40 VAGAS 

efeito praticamente ·todo o mundo 
cismatico C'stri snb o guante da URS 
s ,Om C'çceção da Grccia onde a sita 
ação ainda é indecisa. A üRSS 
procura agora uma aproximação 

com os cultos c'smaticos e o.s in
f]tra com o intuito c:e Os trar,Sfor

mar em instrumentos de prcp'l-

ganda e 1níluenc:a. Teremos, ~ois
~c ,é q'l:e h os· temos !• pop~s" 
rus_sos,_ yugo,-slavos, rumenos, ,b•.1!-
garos, prcg::-,•d0 ·o com11,1.;mi). 'ur.

, 10. aos i.~1~.,1,{~~:; ,_t.a!1tos. ~.1~~~:1d<.-· :te~ 
r<>mos, tJm"l'<':!Il, LlS Jic•m• ni, de 

Deus, de ht·t;:> f >rte, re :ohi:,ta 
e ani~n <'r":n•ccn,:c(!b,, C'JUC os .~n- \ 
xc.tem .de liL? : 

Pela segunda vez se e:tcontra 
Cm vis:fa i\s· casas Sacranientinas 
do Bras:] o Re\'mo. Padre · Ludo
vico Longari, atual Superior Geral 
c";a Congregação do Santissimo 
Sacramento. · - Sua Rev. ma .. vciu 
ao B;asil como Provinc'al <la Pro
v:n:!i .. de Na. Sra, do SSmo. Sa
crar .. ento em. 1936. e se achou pre
sé:1te· em s. Paulo na celebração 
ela Semana Eucarística de 15 a 22 
de Novembro, do ffiC'SffiO ano na 
igreja da Boa ~Iorte Volta.1do 
agclra como Geral da Congregação, 
acompa-n-hado pe:as Beiiçãos de 
Nosso S·,nhor, poderá com ma:or 
ciicencia promover a maior · glori~ 
é> Jesus Sacram~:itado, na Ame-· 
rica do Sul. · · 

N.asceu Sua Revzna, na Paroquia 
de M,:>ntodine, Diocese de Crema, 
no :K'orte da Jtalia, aos 20 de junho 
de 1889, dia ~m que a Igreja cele- · 

b:·:iva a Festa de "Corpuss Chris
ti", fato que a!ias se repetiu rieste · 
ano de 1946. - Fez os seus estu-

. dos ccLesiasticos no seu Semimt-· 
rio .Diocesano em Crema, e tal foi. 
a sua atuação :ios estudos e na , 
piedade, que apenas D.iacono, o seu ·: 
Bispo D. Bernardo Pisardi. o no-· ' 
meou sseu Secretario Particular.:' 
Ordenado Sacerdote aos 118 de 
iigosto de 1912, · atraido pela p:e-. 
dacle eucarística, entrou em 1934 
no Kov:ciado Ita:iano da Congre
gação do SS- Secr~m.e:ito. Come• 
c;ado 'ap~n;is o NÓvi~iado, téve que 
seguir o exercito de sua Patria, na l 
priméira guerra . europeia, Depoi,,; 
de 5 anos ele vida 'militar,'hos quaes · · 
Sé C'ncontróu em varies graves pe
r:gos, voltou ao~NovidadO que 

, concluiu na Casa de Tolosa, na 
1'::.Spa:1ha. - Fez a Primeira Pro-

fiss::o a 8 de maio de 1920 e a Pro-
fissão .Perpetua do Juvenato rle 
v;gai:ola (Locii) a 8 de ma:o dd923 

'!Nomeado· ;IS'uaessivamente Diretor 
..-. . ' 

do Juvenato, ·superior, Mestre dt 
Noviços ~ finalmente Provincial da ", 
J?rovi:icia ·Sacrlllrnentfa1a !talo •, 
Brasil.eira, em 1934 no mez de a• 
gosto; - No capitulo Geral cele1 
brado em Roma cm junho de 1937 
foi , eleito Geral· da Congregação; 

em exercido deste cargo ora yjgi. 

ta a ;10ssa capital· 

Da fase inicial- de perseguição violenta 
i ao idílio com ~lguns títeres cismáticos 

3ómente se iludem com a mudança de atitude d~ governo sovietico 110 setor re .. 
ligiGso o's partidarios renitentes da politica · da mão estendida 

Depois ele uma -longa fase ele per
~0guiçã.o direta á religifi,Q, o tota
litarismo so,·ietico resoll'en mucJa,r, 
<lt> tf,tica, e hoje se apres('nta como 
·· JH'oletoi-" cl:.1. igreja. cisma.lica 
x·us~a. 

J(i vimos,- ~m nosso ultimo nu
mero, como essn. "prote·ção" npo
nns representa II escravização de 
nlg-uÍis <leRflbratlos "biflpo:s", "ar
qltirnandritns'' e "popP.s'' C'ismntl
cos>, que elocllmente se prestam (ts 
nrnnobras politlcas <lo ·governo bol
chevhsta. 
A DESIOXTSTAS J:\'CORRTGJVEIS 

Ha uma certa categoria de ade
sionistas lncorriglveis que, vivendo' 
f"'ITTPl'A 1\. esprelt,t, nó vislumbrar 
e.sseos vagos in<l idos cto tregua na 
J.>Pl'f::leguic:fio religio~a, con1eçam n 
gritar, vitoriosos,. cpre o comunismo 

est[i Re C'onvertenclo ••• 
J,,ntreranto, ~nu!to ant<'R da ultl· 

rna. 1·ef'onn<L dn. <'OnRt llui,;i"to "ºl(lf!
tien, que t,:-orlenmC'nto ,:-onecde a 
liberdade de cultos (at(; o ponto 
cm que a palavra "liberdade" pode 
ser us::i.<la em um país totalirnrlo 
e so.clalista), jâ Ll'nine apontava o 
01-ro tf!tico da perseguição aborta á. 
religião. 

1 

S<"gundo esse C<'leraclo mentor 
ela revolução comunista, tais pro
cessos violentos somente serviam 
para crear :martires. ::\felhor serta 
adotar metodos incllretos, entre os 
quais ressaltava o ·monopolio edu
cativo do Estado e a créaçii.o de 
condições economlcas tais para as 
igrejas, que o culto 'religioso mor• 
resse de ·1nanl<;iio, " 

o DJSCJP'f"LO srPEfl:\ o 
MESTRE . 

Stallne, porem, súpe1•ou seu m<'l!
tre Lenine, pois não somente pon
tinuou a por. em. pratica o confisco 
elo ·propriedades eclNdastlcas, mnn• 
t,:,n<lo de pê o decreto sovietice de 
28 de Ja.ne1r0 de 1918, (;)Ujo a.1·,igo 

12 eliz: - "Xenhuma igreja. nem 
gru1:\o ?"eligioso· tem direito a pro
Jiriedn<le privada. Eles· não gozam 
do_ direito de personalidade jurl
'<lica". :-;[o _somente prosseguiu 
com a obra antl-rel!glosa por me.lo 
ele escolas agnostlcas a cargo exclu
sivo de mestres bolchevistas. Foi 
nclem o atual Tzar vermelho e re
so1'·<'u 1v•:ibar <lo corromper o r<é'f;to 
<l<' r0lig!osidadc do poyo rus,10, ofe
rPeenclo-lhe como ópio uma ig1·eja 
ele fanearla ' organizada com ele
mentos retirados do P.ateo .dos Mi
lagres da. Igreja clsmatica. E este 
golpe tambem servirá. para pro
paganda comunista, aumentando o 
numero dos· ades!onsitas da mão 
<'Sti>ndirla. 
l'OLfl'JCA DA TERRA DEVAS

TADA 

Seria comlco, · se não fosse sobre-. 
tudo traglco, o que atualmente 
acontece na nu.ssla sovletica. De~ 
pois de vinte e. nove anos de per
seguição religiosa, de deportação e 
fusilamento ele sacerdotes, de des
truição de obras ele arte religiosa, 
de transformação ele templos em 
eRcolas publicas, em armazens, em 
teatros, oficinas, alem elos Ql\O fo
ram arrazados (somente de 1927 a 
1 \\28 foram inuti!izaclas 729 igre
jas) - depois de apenas restarem 
t.~n, ~oda 

I

a TiuP.~ia 2 . .00 igrejas cis
m:1ticas. das milhares que existiam 
eni 1917 nas 43.000 paroquias cis
math~al!, - depois de varias anos 
de prolbli:;5.o de impressão de obras 
religiosas e dq ensino religioso, -
depois de tudo isto vem d cnmnra
<la :\lolotov (t fr<:>nle ele alguns co
ml:asarios elo pO\'O e diz a um irn
provi"'ado "p~r!arca" de :Moscou e 
a outros tlterês ctsinatieos: - Vêm 
es,;es de,·tro<;ó!l;? Pertencem-lh_es. 
A<',rbe'm de 1frra~;,i-los. 
DOIS PESOS 'E l>l'AS )ffinTn.,s 

01,1tr~ J)Qtem. 6 a &titu4e dg go• 

verno sov!etico em relac;ilo á Igreja 
Catolica. Ao estalar a tevolu,;ã.o 
bolchevista em 1917, havia na·Rus• 
sia propriamente dita 614 igreja, 
pertencentes ao culto cato)ico, 5~1 
capelas, oito Bispos, 810 sacerclo· 
tes, sete sem!nar!os o cerc::1. de .• •• 
2.100.000 ficls. 

Hoje, em toda. a nussia. ap•m04 
nxistem. dois templos cntolicos: _, 
um cm Moscou; a famosa igrPja da, 
Süo Luís, dependente ela Embai:x.a• 

. da da Fi·ança e servida .por um sa• 
ccrclote catoli'co; e outra em Ler.,n• 
grado, sem sacérd.ote que a atenda, 
Não resta um sô seminario. Está 
'proibida a entrada ao clero cato• 
lioo. Sabemos que nos campos df 
concentrai:;ão sovieticos jazem cen• 
tenas ele sacerdotes catol!cos e va· 
rios bispos. Abaixo damos_ apen,i,s 
um resumo de alguns dados publl• 
caélos pelo ultimo Anuario Pontl• 
flclo. 

A VOZ DA SAXTA s1;;• 

Segundo este documento oficia\ 
da Santa s~. o Administrador- Apos• 
tolico ele l\Iinsk, Mons. Boleslau 
Sloskari, bispo titular de Cilio, no• 
meado a 13 de agosto de 1926, so• 
frcu a pena do carccre pela Fé a 
partir ele. 10 de agosto de 1927, 
sendo depois enviado para a 1'libe• 
ria e em seguida exilado. · 

:!\a zona de Leningrado, o Auxi• 
· liar do Administrador Apostolico, 
l\Ions, Teofilo Matulionis, bispo ti• 
tular de Matrega, nomeado a 8 de 
dezembro de 1928, sofreu a pena. 
elo c!trcere de 1923 a 1926 e ele 1926 
a 1929. Agora se acha exilado. 

Em l<:arkov o Aelministradol' 
Apostollco Mops. Vicente Ilgln, no
meado a 15 de agosto de 1926 fol 
preso e em seguida exilado. 

O Administrador Apostolfco 4le 
,(Continua na '! .a pu,..> 
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f>.,_u·wrca de Lisboa a São Paulo 
~ig,1ifica 11ecessat·iamente que afir
ma·mos nosso proposito de nos 

· 11ni1·mos a Portugal, .. especialmente 
pelos Jaçi}s g'loriosos da Reliltião e 
ta tràdiç~o. 'testetnunhando que 
continuamos fiéis lt g'fofiosa tareta 
de continuar ·a désenvolveí'- eln ter
l'US de A mericà toda a .tnlssü.o his
'l;Oríca que o tnUndo littillo tem na 
'l'ida ci'ist:à do mundo. · 

.. * . ·, 

O que Chainberlaln to1 para a 
inglaterra da. pte•guer1'a, Attlee 
está sendo pàra a Inglaterra de 
post-í;"uerra: um destruidor, que 
não arra7.a li. mati~il·a. da tempes
tade, mas 11- manej_ra. do cupin,. 
Sem gloria, sem luta, mas inexo-
ra ,·elmente. · 

· Desmantela-se o lmperio brita.
nko, com as sucessivas cn.pitulaç:1i"'s 
de Attlee no Eglot e na India. Ao 
mesmo t<>mpo, um socialismo de 
Essmdo mal entendido Y:li destro
çando as melhores tradições in
glf'ss:is. 

As~ill1, a aristocracia britanlca 
e~t,t sendo lentamente estrangula
da pela legislação trabalhista. Ain
da. agora, em consequencia dos im· 
jlostos excessivos, Lord Bath, 6 .o 
titular deste nome, vai lotear Long
Jea.te Estate, em \Yiltshire, um dos 
n1ais belos rec.intos da Inglaterra, 
para transform.ir tudo em dinhei
ro. E' que, se tiver de deixar a 
•eus filhos por motivo de morte, 
este imoveÍ, pagará. um imposto de 
mais de um milhão de libras, isto 
i, cem mil contos! Mas se vender 
ó imo,·el e der o dinheiro_ a seus 
'Hhos, pagará imensamente menos. 

l'ercle-se com isto uma proprie-
4acte llistorica, do maior "ignifica
cl.o cultural e artístico. O que ga.nha 
o Estado? Coisa àlguma., já que 
com o loteamento do imoYel não 
entra.ráo os cem mil contos, no 
era.rio publico. 

Resultado, pois, estritamente 
4elitntidor e .ne~a.t!Yo. 

• • * 
Foi entregue h:Í. dias ú Conteren

oi11. de Pa.ris, um memor1al de certo 
1lúrnero. de gra.ndes organizações 
:!udaicas, pleiteando os seguintes 
,J.ireitos, pa.ra as minorias judaicas 
:ao mundo inteiro: supressão de 
toda a legislação discriminatoria; 
puniçíi.o de todos os que tenham 
cometido crimes contra. os judeus; 
a-ara.nua. dos direitos humanos e 11· 
berdades f1mda:mentais; possibili
fade para as comunidades judaicas 
,e manterem e desen,·olverem as 
11stituiç<les coletivas-religiosas, Jin
ruisticas e culturais: restituição 

·dos hens judaicos privados, comu
~IÍ.is e coletivos-; entrego. desses 
p"ns-.para as instituições de recons
,rução e reabilitação, quando de jt1-
4eus mortos sem ter deixado her
~eiros;. pQssibilidade para os judeus 
de optarem pela nacionalidade de 
aua escolha, em caso ele modifica· 
çties territoriais; possibilidade para 
oe judeus de emigrarem, levando 

OOÓf!lte:~;ia~e~l~ssas org:i n izaçõe~ r 
propõe ainda que esses direitos dos 
judeus fac:a.m parte da Constituiçfto 
;>olitica de cada pais civilizado. 

Qu'?m de _nós se lemhrnr!a de 
.. leitear .o mesmo para os catolicos? . . . 

E~q11anto. Be t-n<'hPm c<'rt:is pn
"4·e~. da . ciclàde. énm éa rtnz(',; ele 
~«imo !fiú,to, r,::i.ra pi·0p:ig·nnua do 
.. VC>rC'rt·~~~ p°dr°i:•cE'r\1 'áiifrE 'hnUnC'i() 
-,.. algÍ0iit}ê'i,,.-diõ''<'oritra a neuro~: 
,.,_ - dl1trtbu1m-11e tamhem cir· 

tE:CIONARID • ~ão Paulo, 1J de Ai!Os'to ilé l94G 
. ----------------- --· --· --------_______ ...., ______________________________ , ____________ _ 

O grande abandonado 
COMENTAN·DO .. 

• ·1, .L.!ln1bro7m.e de .. qué;ccomecei, ha poucos nu
. '' meros a.traz, à comentar, em 'artigo de fundo, 

,este .fato clanwrosó, ·p:u·a·"·o qual a opinião ca
:tolicà parece (não tét a ,ca,'tenção suficientenien
. te alertada: cónstitué-se,,à ONU, e o S.· Padre 

a ela não pertence. Este fato se completou, nos 
ultimos dias, ·1>or ,.Sutro ainda mais clamoroso: 
reune-se a conferencia. d~ · Paris, e o Vaticano 
dela está ausente. Em '1918, quando os pre
conceitos laicistas tinham utingido seu climax, 
e o Papa era considerado l>Or muitas potencias 
como mero particufar voluntariamente encer
rado em seu palacio do Vaticafio, convidou-se 
entretanto a Santa Sé a mandar um observa
dor diplotnatico oficial para acomp-anhar as 
neg·ociações do Tratado de Paris. Hoje, em con
.sequ~ncia dos pactos lateranenses, o Papa alia á 
·dignidade de Chefe espiritual da Cristandade, 
que jamais pei"deu,, a sobe'rania temporal de fa
to, sobre ulrt Estl1do de que, no sentido pleno 
tia palavra, 'éle é Rei. Quasi todas as nações 
do t-Iobo manteem junto a ele representação 
diplomatica oficial. Ainda mesmo no puro cam
po do Direito lnternaeiohal laico, o Santo Pa
dre é tanto ·um .Chef"' de.Estado, quanto Jo1·g·e 
VI, Bidault O'U Trumli.11. 'fudo indica, pois, que 
!1 Santa Sé teln todo o direito de participar da 
'contel'encfa de· Pads; ·E, ' entretanto, está ela 
ausente do grande conclave. Em nenhuma das 
noticias p:ttrvenientes da Europa, consta que o 
Vaticano t~nlla sido admitido a acreditar sequer 
um observador diplontatico junto á Conferen
cia. E' possh'el que o .Nuncio Apo$tolico em Pa
ris seja pessot\hnente consultado 1>or certos pai
ses: mas isto a titulo estritamente extra-ofi
cial Oficialmente; «l Vllticano ignora a Confe
re,1cia, e a Conferencia ignora o Vaticano. 

Este fato é'tnnto,mais grave, quanto a Con
ferencia teve de enfrentar um problema 1>roto
co_lar e técnic~ cuJa, _solução lhe permtiria abrir 
um precedente simpatiêo; em relação á. Santa. 
Sé. Como ninguem ignora., a Liga das Nações 
não estava constituida quando se discutiu o 
Tratado de Vetsailles em 1918. Assim, a esta 
àssembleia compareceram apenas delegações 
de nações, e não· havia represétttàntes de orga
nismos ou entidades supra-nacionais. Em 1946, 
entretanto, a ONU já. estava constituida Em 
Paris, só compàrecem nações. Que papel atri
buir á. ONU, na conferencia? Estaria ela au
sente? O problema se resolveu com elegancia. 
-O sr. Trige Lye, comparece ás reuniões, como 
convidado de honra da Conferencia. 
, Se bem que o minusculo Estado Vaticano 

não tenha a menor importa.nela militar e eco
nontica, tem contudo o seu Chefe uma situa
ção múndial que, mesmo laicamente racioci
nando, poderia ser comparada sob alguns as· 
pectos, ao que é, em 'ponto menor, o che.fe da 
ONU. Não seria decoroso, razoavel delicado, 
convidar também o Santo Padre a mandar um 
Cardeal Legado que, na qualidade de hospede 
de llonta, e observador, acompanhasse os ira
ba.ll1os? 

Entretanto, isto não se fez. 

* * * 
lla muitas . nações · catolicas acreditadas 

junto á Conferencia. Sentiram elas · o que ha 
de deploravel, neste afastamento do Sumo, 
Pontifice? Que atitude tomaram elas, para re• 
J11ediar desde logo uma situação tão anormal! 
Estas perguntas - ao menos a julgar pelo que 
até agora se passou - éaem no chão, srm res-

posta. Porque? Pot' muitos motivos. E um deles 
imensamente doloroso, é este: não se nota que 
a opinião catolic?,, em muitos paises, esteja 
atenta ao .rato, e mal imp1'essionada com ele. 
O laicismo penetrou tantó nas mais intimas fi
bras, até mesmo de muitos que doutrinaria
mente o repudiam, que a ninguem ocorre per
i-untar p~lo Papa: pa.rece, tão nutural que se 
reorganise sem ele a face da terra! 

Queremos medir o que isto significa? o 
mund.o arabe se reestrutura. em nossos dias, 
em base tipicamente religiosa. A situação do 
tnufti, a íodos ós paises arabes interessa. Não 
só aos povos arabes, note-se inas aos governos 
desse povos. Não foi possível tocar em um só fio 
de cabelo desse criminoso de i-üerra, pois que as 
chancelarias de todo O· mundo mussulmarto 
numa :vasta faixa de povos que vai da Oceani; 
até a Africa Sf'tent.rional, se moveriam. 

Enquanto isto, o Chefe espiritual do mnndo 

catolico está posto á margem ... o que os ca
tolicos, ao menos globalmente considerados, 
parecem achar muito natural! 

- O ter~uometro por onde se mede o fervor 
de um c'atolico é sua devoção ao Papa. Só está 
com Dpus quem está com Cristo, t.ó está com 

Crislo quem eslá com a Igreja, e só esta com a 
lg-rej;l lluem está Cúm o Papa: ''ubi Petrus ibi 
Ecciesla". O catolico vale, pois, na medida de 
sua obediencia, de seu fervor, de seu amor en
tusiastico e sem limites, para com o Sumo Pon
íifice. São Fl'ancisco de Sales, interrogado -cel'ta 
-vez sonU'c "a medida em que se deve amar a 
Deus", respondeu: "é ama-lo sem medida". Em 
certo sentido, dil'iamos o. mesmo do amor ao 
Papa. 

.Não vamos pretender (!Ue nesta indiferença 
ém r1•lação ao Papa existe só tibieza. Ha tam
bem muita incompreensão. Temos uma ideia 
tão diminuída, tão deformada, tão reduzida, do 
que é a função do Papado á testa de todas as 
nacões cristãs, como centro (ao menos de certo 
mó'do) ela propria ordem temporal, que nem 
llerccbemos clara.mente a injustiça e a afronta 
que re1u·csent.a. para o Yigario de Cristo, ser 
el1' excluído dos g·randes conciliabulos mun
diais. Mas assim é. ·E a crg·ueira do orbe cato
lico para este fato, em lugar de diminuir a 
afronta, a· torna. ainda mais dolorosa. Quan
do os a1>ostolos dormiam no Horto das Olivei-
1·as, não havia apenas tibieza mas tambem in
compreensão, na sua atitude de torpor. Entre
tanto, como somreu com isto ilios.so Senhor! E' 
que ha incompreensões que nascem elas mes
mas dü tibieza. Como se compreende completa e 
rapidamente aquilo que já se começou a amar! 
E como é clificil e1\tender bem todo o alcance, 
sentir todas as consequencias daquilo 11ue não 
se ama! 

O mais notavel desta situação não é, entre
tanto, que as nações cristãs tenham fechado os 
olhos ao Papa. E' que ele não tenha protes· 
tado contra sua exclusão. Bento XV protestou 
contra ela, e entretanto estava menos comple
tamente excluído do que Pio XII. A soberanià 
temporal incontcste que hoje exerce o Papa
i:lo, dá a Pio XII. direitos muito mais fa~eis de 
alegai· junto a estàdistas leigos, que os de Bento 
:xv. Contudo, Pio XII se cala. Porl!ue? 

Evidentemente, ninguem tem o direito de 
falar em nome do Papa. Só ele proprio pode1•ia 
dizer quais são os seus motivos, e os dirá por 
certo, se conveniente, e quando oportuno. 

Mas imaginemos por alguns instantes, que 
o Vaticano se fizesse acreditar junto á Confe
rencia ele Paris. Que papel lhe tocaria nessa 
assembleia? Seria considerado grande poten • 
eia? O Clwfe espiritual de 360 milhões de sudi
tos seria equi1,arado,. porventura, ao presiden
te de Honduras, Suissa, Guatemala, ou :í Grã
Duqueza de l,uxemburgo? Se fizesse .parte das 
grandes potencias, conviri;t ao Sumo Pontifice 
sentar-se entre Byrnes e Atice, na mesma 
mesa 1:.ue Molotov? · 

Para tocar com as mãos esta ultima dificul
dade, imaginemos um Legaclo do Papa, a dis
cutir a questão regimental em que se sujou -
c1ue outro termo usar? - Molotov em seu dis
curso de 5a. feira passada.. O Papa é por sua 

natm·eza a,·biti-o supremo. Decide, e não· dis
cute. Admitamos que discuta, 1>or mera condes
cendcncia, numa mesa redonda que, por ser o 
Papa su1>erior a tudo, deixaria ele ser "redon· 
da" no 1n-oprio instante em que o Papa se sen
tasse a ela; com homens decentes, a situação 
seria ainda toleravel. Mas com um Molotov? O 
chanceler sovietico, no discurso de 5a. feira 
descompôs a Inglaterra e os Estados Unidos' 
cujos representantes foram á tribuna para s; 
defender. Isto é papel bom para gràndes po
tencias terrenas, humanas. Mas para o ch<'fe 
cs1>iritual da Igreja de Deus? Imagina algu<'m 
mn Cardeal legado, a descer á. sa.i•geta, para 
:·ecebe1· as pedradas do sr. Molotov, e as retri
buir? Com o representante de uma potencia 
cismntica como a Itussia czarista, heretica co
n30 a lnglatt•~ra ou os Est;:i.dos Unidos, pa• 
ga como o Egito ou a China, um alto Prelado 
IJOdf' manter muito dl'ccntemente um deba
te concligt10. Mas com um iUoioiov? Desde que 
os pr-ocessos sovieticos impl'eguaram a vida 

(Conclue na 7.ª pagina) 
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culares contra a atribuição <le efei
tos civis ao casamento religioso. 

publicos o fato de que os envelo-
: pef em 9ue circula tal documen•.o 

v.:'m carimbados com o nome de 
uma !'ra. Ha~·clée C:istilho de Bar
ros França Pinto. · Oficial do Re• 
1dst1;0 CiviÍ -do. ~-e subdÍstrito ele 

Se foi autorizada a aposição elo 
nome dessás sras. no mencionado 
documento, dever-se-fa pedir aos ' 
poderes pul!>licos uma provillêrícin, 
·pois que ·uma p·ropagandn clest·a~ 
nüo fica bertr :i um cnrto'rlo. Senõ.o; · 

COMO NA RUSSIA 

Na atual maréde demagogia que 
vamos tão penosamente atravessan 
elo, agravada de um lado pelas 
cresctntes dificuldades da vida, e de 
outro pela adtnira-vel pequenez dos 
:i:oliticos, surgiu uma r:.ova onda 
para aumentar a confusão reinan .. 
te. Certo deputado e procer poli. 
tico muto conhecido em nosso 
Estado, fe:,; declarações a respeito 
õo Programa com · que sua àgl'e. 
míac:ão politica. pleiteará nas pro

'Ximas eleições_ 
· ~o d~is. os _Pontoo fundamenta. 

fa 1s: s0ciallzaçao dos i1ervlÇOS PU• 
blicos e a divisão do Fstado cm 
zonas de produção; cada zona se
ria obrigada a cultura exclusiVá de 
um determinado produto. Assim, 
Por exemplo a zona do aVIe dopa
raiba só produziria arroz. outra 
2ona Só milho,'outra. $Õ cafê, é as. 
Rim 'PO!' diante. "'Tal cotno 'na 
Ru.ssia". ncrescentava e ' referido 
deputado. 

A idéia é bem Propria de um ho .. 
mem de negocios, habituado. a ·c11. 
rigir organizações de indu@tria e 
c9mN·cio de dentro de :seu escrito
no. E, dign:rno-lo tambem, é - bt'm 
propria a ag-d::i.da a!: massas urba. 
na,«. A civilização baseada na hy. 
pertrofia do tlesenvolv!lllento urba 
no e de si mesma revolucionaria• 
assim tem sido em toda" as épocas 
óa historia-'. As populações' das cf
dades excessivamente grand<'s ·sã:o 
cosmopolitas; senão ín;,t<'i·ialmente 
no menos no e1mlrlto; não têm rat. 
zes nem ttndic:Ões; tel'?'I umà ten. 
et>ncia marcadàmente i1ti1ital'tà no 
J'T'IOdo de E'ntn.rar a. -Vldil e ~PH"l ilrO• 
blema.s, inclinn.ndo.se dN•idtdnmen 
te pata as soltl(:Õ"~ arbitrnrias e 
'Jl:oometricas-; oo laQOs sociais são 
na maioria artificinls ~ não natu
rais, romo na fami!irt, a aual 'Sé v~ 
Tec1uzida âs prnpotções ma!.~ s!m
Pl<'s; o div01·cio se tn-rna ·n solur.ão 
not'tnal para oo proh!emM mntrL 
r.J<"Tliai~. DeStA. forma. tn Is ponu-
1arões se tornam conp-lnm..,,.!td"" 
inernanicos mie, vara ·substst.lrent 
r,rPCi<>am a.nelnr nnra t1rn ne-cc. ro
clo.1 de ont'ra <'rrforn. F.<>te n"xn lh;,s 
(. fornecinl) prln EMar'-,. r><t 'itrPo_ 
r,;,.., de poiler p11hlicl). 0 Poder Pn
J,Hro é nt1'! ~" tor:rin. o agente ria 
vidA. socb1. chndo fo'l'l'nn.. r.onsis
tenc!a. o movimento á tna~~à tner. 
f!'anl.-.a. A ht1rn"r!'1rl'\ i' rtlte torne
f'<' o~ nu311r"<'J fnndnme~t.q ,,,. rH. so
cll'rltin/'. F'Tl MTI'!le<Jll"ncln.. 1\ "º· 
·.-.1" 1 izn r.<i.n "" torfl 1\ a h<>or,,,_., t" pni ~ 
fi,,in """h'\ por P~t'lr nn -w.~t,.rlo "'"'1' 
~ ... F,ot<ir11), p nepend<>r rl'l F, .. tr,c1f). 
<"h."Q'ª-"'"· ""º'...,_· n. uni tipo mec'I.• 
!'!ro " colitivill"""· ,,,.,,q_ gtf'T\Õ~ 
mnn,,1..,.,, r,,,... ""'' fnn"'OTi<tr · !'!""'1 
tiT"e(':l<:':;·"· r.,,,1,.. nqo hn ..,,.,,,,.,..t\t'I"\ TVt. 

,..,_ !!lJt"T\()J1'll<1.~ nem vnlnri7""r,.,~-. 
tonM SÍÍ'l nernc; f'OtnUt!'.Vf'I~ i"11'>l
J'T'l""'t." ""'"'º ,,1 ,1,,st<1. 1'1'l'"de yn,,_ 

('1'!.-.<1, .. ,..,,,.,,º T\<'I, :RU~•h" i;: " V<>lA 
c'n PJ>rnlh'I. ,,~ _rlf'V'! p:roduzir arM?.: 
(',.,1,,, ~"~14 Nll "r.'e!+,...-4,.,. 

F.' nisto n11e dá n. prl'r,,cnnae:'io 
l'lhsorv,.nt" do~ c11irlaõr.s dt><>t.<i vi. 
c1a. Ma~. dl' 011~ adiante no homém 
iranht1r o mundo ~e vif'r n Jl"'l'.'ôer n. 
nronri!l. alma? F. n<>rn!>-1a i-i, nePt~ 
mun,1o. na,. l-n'l'rf'n8fl'f'~~ inhumn,. 
11~~ d" itrrt F-~t.,,rl.') rocl::ilistn. r. to. 
i'nlitnrio? Por isso me~mo a l"'te
ja. oue é a ,,.,;,."' mie non" sAlvnr 
f' homem. ~nlva lo n-i ct.0rni<1ade. e 
s~lva-lo neRt,... munno. jií. tem éon
<"Pnn.õ<J repetidamente estas falsae 
"·"lltrinns. 

Festa de São Camilo 
de Lellis 

Realizou-se no clia 21 de· Ju)ht> 
PP, na Santa, Casa de. ).f1~cricoraia. 
de São Paulo, a .festa ~-icentt"na!''a·· 
da cano:iisação de São Cam]o de 
Lel!is, padrof.'iro · dos dcieri{Í!s, en
íermeiros e ho~pifois; A ·fost:i, . na 
ben.emerita e estimada institui<:'f:C 
de · ben~ficiencia constou c'e uni~ 
Missa com Comunhão Geral e d• 
uma Miss·a Ca-:itada a 4' vo::es, fie
la Schoia Cnnt0rum do SemnnarJc, 
S. Camilo de Vila Pompeia. A tar
de houve uma g-r:indiasa ptoc's.são, 
n qual foi srguida de um panuirico 
dO ,santo festi.'jaâo e de b~nç;ío· 
Finalmente :ís 19 hobs, as "nfor
qual constou de varias represe:,• 
meir:i ~ ofer,'c<'ram · um .. festival,· e 
taçãõcs relativas á gloriosa jJ,1s• 
saq-.em." 

TocJas essas cerimonias e ícsti• 
vdades contaram com i:rrant1e nu• 
mero de a:~sistcntcs, principalm·,m
te a :Missssa de Comunhão C.ei-,1 
c a Procissão. 

Temos em mãos uma delas. QUI? 

com desenhos sem esplrito. faz uma 
'·charge", n· proposito de tal tema, 

' crm.tró. o 'Clero· estrjngeil'O: cói~a ·c10 
gosto elo BiPnO•npôstnta Cnrlos JJuc 
arte· era Cb'stn." .,,··... º 

Tti<'Ío iFÍ'o· ~ii~ 
0
tl'm lmpnrt~nc·in. 

.il.las merece 11, aten9io elo:. pode1·es 

8~.ntnnn, que n}:siryn c·on-1 duns ou-
trns ela.ma~. re~nectivament.e ei-1cre

. ,·ente n ntori,mdn e escrel'ente ha· 
hil!tncla. elo mesmo carto1•10. 

investiguem .os Interessados quem 
·anela fazendo lnd<'.'bjrnmente uso de 

seu nomA oarn. tii.o la.ment.avel 1 
ere1t0. 

Medicação auillar 110 1ra111-
men,1.1 d1t. ,1m., 



lEGIONARIO 3 ----..-------------------------------= ...-,--------------------
Preferi a 

Pe. 
O livro do en;;cnheiro russo 

:\'ictor .· K1·~vchcnku, pu!Jlicado rc• 
~entemente nos E8ta,)us L"nidv,;, 
;soj) este titi;Jo sugcstiYo "1 chos<, 
·l•'vell4om", é incontestavelmente a 
n1elho1· opra, a nuti.s impre8sionante 
de quant,i,,;; têm sai<Jo á luz nc,;tes 
-Ultimos anos su)Jrc as inoniinavl'is 
atrocidades do infcn10 russo. 

E' um testemunho de gTande pP.
filo. Com efeito, não se trata. aqui de 
Ul)l. fugitivo dos cal1)po~ d,. con
cen traç;ão, mas ti e um e11i.en h eil·u 
altamente colocado ([tio pertenei,i, 
como ele mesmo o -tliz, á "f'lite" do 
JJartído, En\"iaJl,.O · 1>elu governo so
Yietico aos. Estados L"nidos i"ll"a. 
exercer ali 'importante missão eco
nômica, aprpvêitou a oportunidaele 
para ~alizar o seu sonho de liber• 
da.ele i,e clcnunciar ao mundo üs hor· 
·ro1~ da d!tadt.11·a infernal que in
:C~Yicita o seu pafs. 
, , O engenheiro Kra ,·ehcn k o jú. )1 a 
J,rnitos Jui,tros vinha observan,Jo 
co;n i}'.ldig1~~ção e~su grande tru.;;i
,comedia que foi a rel'oluçii.o bvl
!·chcviista; causavl!,-lhe intima e p.-o
:(urida · revolta g. instalados g-oza
·,d-ores que se instalaram no 11oçjer, 
bem · como a negra escr,ixic)ão cm 

1c1ue gemia o bom poYo russo. 
' · Assever:i. · q1,1e a recente vitoi,ia 
elas l!,l'lll/lS l'l/SSas fCJi eonsúg-11ida il' 

despeito t',le todos os desmanc)os e 
. efros grosseiro~ do Pi!-rtido bolche
,·ista. _Ao lado (}o patriotismo de 
seu po,·o estava a doee espcran\;a 
ele ver extingtJir-se eun1 a g-uetTa o 
j;l Jon;;o per!odo ela n<'gra ese1·a1·!· 
clão em que yi\·em milhões ele in
defes<1.s criaturas. 

Quai1do em junho ele 104 l llit!er 

Matrimônio 
cristão 

A Curia l\rquiepiscopal c:e 
Ji'ortªleza publicou r1.·c.~1i.emcnLe 
um aviso que achamos op:>rtuno 
1·ei:,roctuzir: 

''As pessoas que Ja são casa
ôas reugiosamente e se atrevem 
a fazer scg·undo casamento co
:metem gruvissimo cr,me diun.;c 
de .\Jeus. T.ais pessoas ficam 
"ii;sc, meto" "infames" como de
clm & o Codigo elo Direito Cano
n,.c:o pelo ·canon 2.356. N1·m fi
cam i,vre:,· d!)SSa nota de ''infa
miii" por serem acaso ig·nu.ran
tes, 1can. 2.229 parag·. 3.0 , lJ. E 
somente a Santa Sé lhes pode 

, cancelar essa nota I can. 2.295). 
Mais ainda: se essas pessoas, 

desprezando a advrrtcncia da 
.Autorida( e Eclr·siast ica, conti
.Jluam ne.ssa união ilicita, dispõe 
a lei eclesiastica rue. c·snfonn,: 
à gravidadc qe culp;:i., seiam àJ
:Vo de excomunhão ou de intcr-
c;1_to pPssqaL . 

N(lte-sc .:,ur. 11as mesmas cou
clic,õ.es estão as qu1• iá sendo ca
t-.ad11s religiosamente se atrev,•m 
é'I fp_zcr o contrato civil com ter
CC.ira pessoa. 

A,s tr•stemnnhas " 11s oulrns . 
.]Jcssoas aue favorec,·rem de quai- 1 

OU<'l m::in'-'ira P~<·p~ ~"""rl"s nb11-
sos e profanações cln,:; sacran10n
•i:,(,s cometem tamb,•m grande 
culna ... 

i · F'ort::ilr:>a. 20 rle ·c,h,•P rlc 11'4G. 
-· Sr"rrfaria elo Arcilbisrado, 

liberdade 
Arlindo Vieira, S. J. 

invacliu.· Jne;3pcr~uJan1cnte a llussia, 
c-slàva o· ))ais (le todo clesprevenidü. 
(.juc fez Stalin clu1·anle 6s clui~ anv~ 
de paz'! l)esarn1ou a nat_;Õ.o, pondo 

grande <.:vpia de anna1ncntos e 
quase toda a 1~1al<-ria prin1a de seu 
1·ico sub-solo _á lli~posi<;ão de llitlol', 

ü rn<lio e ·a imprensa proclatüa· 
\'cJn1 diariarnente co1n grande en ... 
tusia~1110 as Yituria~ ·cto dilaclor na
zist:.i. que ç1·a apresentado t:omo 
atnigv da. rtu~sia e amlgo da puz. 

Alc-gr.1x .. t-::;c o pa1·tido con1 os 
rc-ve7.cs das natUes capita.listas ini
niigas ilTC'<.:onc:ilia,·ci~ da re,·olu(:iio 
prolctut·ia e d0sp0jaYa svl)rc e!as 

to<l;t µ so1·te de ducstos e 1naJclições,. 
I,; ra H:hcn ko friza bem cm :;eu 

li\·1.·o CBta grande verdade: a vitoria. 
da nus.siµ só se de, e ao heroisn11> 
do po,·0 e ao eficiente auxilio du:s 
L:;tu cl os C n idos. 

Afinna que t·m raziio de seu ofi
t:!o pode conhecer mais inli111a-
111ente do que os generais e almi-
1·antes graduados que parte tive· 
r,1m na Yitoria final rhis 1;.nna~, os 
Jnate1·ü.1is e as 1naquinas an1c1iíea
nas. \Js amerk,inos JlOdem nutrir 
alg-u1na duvic)a a este respeito, não 
porem os prôcercs so,·icLicos. Para 
estes. istu é um fato. 

"lJcus 8abe, diz ele, como paga. 
111',,'8 <le contado. -- em Yiclas <)e 
1·t1sHus -- u a. uxilio aliatJo tlla~ i::no 
niiü .;_-dtc1·a o fato cíu si 111081110 • 
~c-n1 o gTanUe cu1Hin~0nte cte aerú-
pianos aincricanos, de 11·anspu1·te~ 
a1nel'i<:al1US l)lUlul'izallus, tc}efune~ e 
uutl'a!=i cubas de que ti11han1u~ no
<·<·:--:8idade, a que fi<:al'ia rcfrluzilla a 
rc~i;;tenc-ia su\"ielica·/ (pg. 401), 

Xas falJ1·ieus ele a1·n1a1nentu~ ha
,·ia falta <le t4llo .. -\<JlJi .; um en

. .\. cada n10-

111e11tu ehugavan1-1he ol'<1ens ~lJpe

i·iu1·c·s c>m torn histcrko. Cm li<>· 
.Jidu de unia parte e~sencial pa1·a 
11111 tanqu<: ou de urn 0quipa111enlo • 
\·it,11 d\.· un1 a\'iàu, ttssinaclo por 
Stalin <.;: pu1· u111 uutt·o de seu~ se
erC>tarios, era invariavchncnte esti-
11111lado com a an1eaça ·c1e um im
placa1·e1 castigu: ·•.:--otifique o Co-
1n!.ssc11·iado do Po\·u que a execuç;üu 
desta ordelll é cle,·er militar-pulit!
eo ela n1aiur in1pu1·tancia. Obl'iglle 
o Prun1utor da UHSS a vel'Hieu.r 
pessualn1ente 9 cu1nprilnento <leste 
1,edido. e a exigir/ contas severas 
<lu.s culpados ele nC"gligencia, 
11cnhu1na. au:n~üu á po8_h;ü.o 
t~('ll pa 111 ... 

S(·Jn 

O ('i1S1 ig-o c1·a a reino<;:lo do car
go e lllll p1~uees~o dianle de u1n 
u-ibu na! l1l ilitar. 

E~l<l e~lilu Hali11ist'-) era usado 
])ur t(~tlus ois burocn1las nas l'ela
<:ücs cu1n seus subaltc1·nos. J,;1·a ~ 
1ing-uas·c111 do 1ne<10 e da i'ntitni
rl.11::lo. (.·1·ua, indh;far<_;a\'(l), franca
n1Pnt<~ 0n1pI·og.1da 1rn1·a loJnbt·ru· a 

tudox, o~ <·an1pos de concent1·a<;:l.u 

"" o pelot,w de fuzila111enlo. Ainda 
quando :-::e dil'i.:;·iu1T1 i-10:-:: ehefcs po
<lcru:su8, ll(Jrncn:-:: C'Ujo non1c apena::., 

hasta,·a n (·;111:-::.1r cal(>l't·ios f>Jn u1n · 

1·u:-:1~0. ~t;din e ~cu:-; I11ah; inti1nus 
('0};1l,1)1·.1c.l111·c·~ j:tlllili~ <lO]XilV;.tlll de 
in,·oc;lr u p(•.ri;;u de p1·is;lo (;o c.Jes .. 
g'l'a<:a. 

Tutl11~ os a11:xília1·c·:-: do cng-C'nl1ei
ro 1,1!a,·,:hc•nko vi\·ian1 con10 e]e 
unia vida de soU1·e~~alto~, 0<1iaq-qn 
profu11dan1cntc o despt'ltistno sovi~· 
th.;o. 111;1~ slla!-5 vistas po.l-itie;.l8 não 
clirninuiam o· de,·otanl'entó pela 
cau~a ela \'it·o1·1a. :\lata\'ar:n-se num· 
pc-11 o~<, <· i-11.: ... ::r..1 to la b<•r pela ~a I ,·a
ç,i.o <lo p, 1 ,·n ,.,_, ...... ..:;º Pj.itl n0Ja sohrc-

i1·f'1l<:ia do'. orlluso panido. 
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'l';\ Tic;,is rei/! saber qual e neste seci,.M 

Conhecem os mrus leitorPS. 
,, velho ditado! ''O diabo se fez 
cnniiiio depois de velho"? As~ 
sim traduz o puvo na sua sa
bedoria a velha astuc'.a da 
Serpente que através dos se
culos v,·m s2mprc nos tentan
do e seduzindo ao mal. E co-

'O_ . ·. ····-·o···-•_· ·-·1 A B O· · . . . . I .. 

a obra prima do Diabo? - E' 
fazer negar-se ... isto é, con• 
quii,tar cada vez mais ho• 
mens qnc zombem eia existen• 
eia de . Satan, do Infe1·no e do 
mal... Não crer no Diabo é 
obrl!, prima d<> Diabo". Poi.i 
os comunistas entre nós, aliâ,, 

:ERMITÃO 
mo o Pai da mentira sabe se disfarçar maravi,
lllosamentc, não 6 raro ·se vista de anjo ê ç!/3 
santo para perder os homens: O I;>iab~ ei;m,~ 
tão tornou~sc o siml;lolq do Mpo~rjta ou daquo,
le que d1•siludido vem dar a Deus, os ossos. na 
velhice. Não sei po1•que, mas por uhül- a,1r.,ocià" 
ção de idéias, lembrei~me lo~o elo v,~lhÓ. ~itáciô 
popular ao ver a astucia com que a gente.ver.-.· 
melha do s/. Carlos Pi"estes -está nesta hora 
trabalhando cnt1·e nós. Já vos ·falei çlas tati" 
c::ts ( o Comunismo agora na America Latinll". 
Não é que o diabo de Moscou resolveu se faze~ 
et'nütão? Só lhe falta o habito. Não estão 
vendo a encantadora e meliflua dóçm;à q:-,--'ino"-- · 
cratica dos comunistas inói~enas? 

Outrora eram a fo1·ça da Revolução· prol~, 
tariu e cantavam a Ditadura, do proletal'iad(} 
pa1•a a salvação do m1,.mdo. Hoje ... que mari• 
sidão! Que doçura! Qµe anjinhos!.,, só falan1 
no bem do povo, na vitoria da democriçiu, , nu 
csmag·amento elo Nazi-Fascismo, na Hbe1•dade e 
nas liberdades, na paz e união ~acional. Uniãu 
nacional, bem do povo, democracia;-_ pão, terra e 
libcrdaclc ..• · 

ERJ\U'l'AO 

O Diabo V(•rmelho armado de foice ,e J1rn/
iclo hojl' se fez ermitão, no Brasil. Já anda aí 
falando cm rest>cito a iodai, as religiões e prin:.. 
cipalmcllle a religião das velhas ·tradições' <l~ 
gente brasileira - o catolicismo? 9' ·cl!,m~i1•ad!I, 
Preste1, já declarou numa sabatina l'm B(;l!Q Ho~ 
ri.zonte .que um comunista não pode· i,e, anti-, 
clerical ... 

Em uma outra sabatina em Sailtos, disse 
não haver dificuldade alguma a uin CQlll~\lÍSL~ 

sustentar suas convicções religiosas, <HC;, etc. 
Estcnd,· a mão aos catolicos inteligentes e pro':
gressistas, e diz poder contar com ás' súúpâtias 
e o apoio de muitos catolicos. Quer unfr t~dos . 
os brasileh·os sem distinção de re!ig·iões, ·sob o 
lema - dt•mocracia. e o bem do povo, o c9m1, 
bate ao nazi-fascismo. Não é um bel9 progra~ 
ma? Qu,: seduçao! E foi assim que nos cl1,1s 

.elas eleições u gente moscovita da foice e · cto 
martclO seduziu e iludiu hipocritamente a. mas
s,i operaria e a muitos catolicos igni.JriiMes: ·seJ 
de ·comunistas que na propaganda 1,?!eítoral fa~ 
lavam cinicamente cm a "nossa ·saJh~'.,xelig-ii\o 
catolicaº,., 

OBRA PRIMA 

agora em todo mundo, rece· 
beram·· novas ordens de Moscou· nas taticas 
de infjltrução pelo mundo. Perceberam que a 
pi0p;&";i.nda russa estava se chocando. com e:ite 
.. ~ .. ~imento: natural e incoercivel da pa,tr~ 
[.1,,n' •mm ~ repugnancia e a desconfiança QUP, 

a propaganda russa estava já causando por aí 
ar,, a. ·. Naturalm.ente ·pei•ceberam que os ·brios 
ç!e ~;oi,~o' patriotismo se achavam ofendiçlos com 
este apelo continuo á Jtussia, ao exemplo russo, 

. <i. sociol()gia rui;sa é esta descabelada e antipa~ 
tica pr0paganda anti-patriotica de tudo quanto 
venha {a U. R. S. S. Ora, a causí). çlos verme" 
lhos estava já ferindo 1wssos "brios· de gente quE 
ama a. terra <im que nasceu e guarc!a bçm nç 
tundo· óalma este sentimento inato que toda 

· a furia dos internarionais d.a V, R. S. S. jamais 
cbnseguirá dominar e vencer - o patriotismu, 
Viram e perceberarr. que isto de falar 'e cantai:: 

. loa.s á Santá Russia estava já nos enchendo a:i 
medidas. 

Sabe a gf;Ulte do Sr .. Prestes, que nó13 todos 
sab1.•mos tambem e percebemos claramente ~ 
ligações do Comuni~nlo, dito brasileiro, com a 
ge.11te c'.os Soviets. E' impossiv<ll cUMarçar o 
q1.1e só não enxergam os que não têm olhos pa- , 
i•a ver; - a ll&"ação, ou melhor a subservicn-ci11 
<lo P. Ç. :a. á Russià sovictica. Pois bem. A 
coisa deu tanto na v.ista e caiisqµ tanta má im

orcssão, que Sµa Majestade o Cia1· de tod3s ns 
·Russias çleu novas ordens e emprega hoje nova 
tatiéa: ''fü•jani os vP,rmelhos de oi·a em diante 
verde e amarelo. Si for preciso vi:::tam aié 

. \1ma camisa verde e amarela e cante.m o hino 
naQiÓnal com muito 1mtt1siasmo,, I)eixerµ um 
pouco de lado a foice e o nrn.rtelo. Ou m~lhor. 
digam que foice e martelo nãq são. absoluta
mente sünbolos da U. ~. S. S. Falem muito· nc 

nosso querido Brasil e fiyam os brioi, nacionais 
cnntra o capital estrangeiro. Sejam :patriotas 
dos· quatro CQ!ltu(os! llMtPm falar muito na 
Russia. Prudencia ! P1•udoncia ! Não se firam 
1wm o patriotismo qgboc!o 11em a. religião des

tes qatoliçQs brasileiros - . • Depois, depois, virão 
• l111Va$ orden$ çle MQ.scQu em t~mpo oportunb". 
Não duviçlo que cm breve seja abolida ~té a pa
_layra cemuuismo pq.ra não assustar demais aa& 

)~C'f1..~1·c:~111,:-;- ht·i1,·cLt.·nl,1J un1 fnto 
que tno~t1·a !J<:'111 até onde vai o ci-

l1i:--:nlo dos n1a.g11atas do })Hl'liclo Qe
snlnir.1.dú~ explon1doi-es. elo povo. 
Ordenar:, ele a !abrku1}ío em h1r;.:a 
p:-:c:-ila de nlg-unS artefato::.: de rn:i
cl0ira pnra net~ci:;;sicla<le~ ele ~·lH'lTit, 

Cun10 t~t rclat-:-::e a exccu{.;:io Cla oh"n1. 
foi J)c::-rnuahnf"nte n.vcrig-uar a cuu:ia· 
cl,~ demora. O c]i1·etor ele unia ot"J
cina eXeusou~~c co1.n a f~lta de De~
soal con1p0tente. Em out,·a, onde 
150 homens trnbaJhanun · ativa-. 
mc>nle. ele-parou com um espetaculo 
que o deixou lívido de raiva. F;,
ziam dn·ans, b,rncos. lavatorios sqn
tuosos, confo1·fa,·<'is poltronas e tu
do de excelente madeira. lnterp~la 
furioso o diretor: "!-'alta de opC'n,
rios hahc-i~. di,.cs tu: :.Tas aqu·f es
tão ~c-ndo <·:-::.p<'rdi<;ados c.·111 fabl'icar 
1t10Ycis fanta.::-:tiens. JJivaírn - en
qnantn us 1lu111tns n101Tcn1 ,no c:attr· 
pq dP pat,.i.lha: fato é lllll _ql'in1e. e 
te· a.s:-;c;.;o;uro que fa1·ei uni escan~ 
elalp!'' 

l • 

Ó celebre oractor sacro e homem ctc Deus o 
l'c. Havignan, p<?rguntava um dia: -·· "q1Je;· 

bul'gueses e aos catolicos. Tudo é possível num 
Partido cujh mcwal unica é eiita: é "b<nn tudç, 
quanto favorece ao Part!do e mau tudo contra 
elo, Não se admirem si amanhã os comunis,
ta.s vesth·E}m. 9pa QU arratij 1u·em 1.una cª1P-isa, 
vut•Çe e 1nnarela... E&t~o a(!;ora. tão patriotas, 
e, c9mo .J Dií,lbo ctepois d.e velho, já pensam cm 
hal;lito de Qrmi.tãq .•• 

O diretor nüü ~e pf.:'rturb0u: sa
<~udiu o~ ·on1b.ros e sorriu: ·· ~ão 
vos censuro por terdes pc1•dhlo a 
c-abcs.'l dis~c c>lc. J>e fato, eu 
1:u11l1<·Jr! e~:t,,u fu1·a ,](' 111i11l nH':--~ 

1110. ~1 /.1!-- ~oq Hill 1,n!,rt'.:' c1 ,jt:.}rJu. (J1Jt.' 

po~~u fazf-'1· t-f'n:io· ubedecf-'r no~ 
,:,;1•,1 nr],es hop1<?l!f? ·• Dizendo isto, 
convlduu-o a acompanhâ-lo ati' s~u 
~abinete. Ali o pôs ao pai· de tudo. 

* Mo n s. BRANDÃO 

Qs muYcis tinh,1m $iclo . cncomen
da<lu:: PéJu~ cu1·ift:•u:::c do :>artü..io. 
ofil'iais elo .ic1vcrnu e do exÉ-rcn,..1 
v1.:nncihu. ~'ru11in, g:c·nt·r:-Ji ::\·luukhin 
é 8heht-J'h:ikuv, Sf:Tl'Cturio dG Co-

111ilé Ccnir•,J. 
J.'\1•a,·t:hf:nku e.t.ll'J'(. :·:11') :;:ahi11l·ic rh 

l·1kü,. ~eu t-upcrh.•r inH!diato. t']x
ppe-lhe ,,~ fiirr,s. E~Je cxclijrna 1n· 
dignado: ·· Fa7€'r ri(!a~ pültruna~ e·rn 
VA7. "1A ..,.lut,;1ot•iol 'lP. g"°Ue1Ta Ordena-

<,o pc.fo cailia,·aua Stalln! Imper· 
vuav.fel'. 9,. ,~·~:spp11i;;i,Nis se1,p.o prl'-. 
:tos!., 

Heda1·.:.;·ui11 o .cng·cnhciro~ "Jl ui~o 
U0n1~ ~~:--;tou c< 1nl(1 11te ílo sab!=lr q;p) 
(' "-\flh 1 11· p(·n~a. ~-_1-'q1_0 c_u •. ).fa~ dt:-;;· 

1.;f-'- l"llf· o tiil'';'l<.•i!.: ~,iie,.~rt~· f:;ty.~tl:•t! ... 
e~lo iitcn~j]i,;, _.< i1·1,;, p,u-t!:, o ca11rn·. 

. rada, PJ'Ql'lii.J'. í:..·.t~ip .. :iaf!)JnO!J,IHl, ~ . 
a bren Í'ur!a ecllp~o.u-se de ~"U 

olhar. "~a ve1·dade? Para Shche1--
• ,"I •·:.' • ' • ,.. ••:' 

. bal~ov ..• Compreendo., ... por certo 
é ü111 prqbleinl!-, •• ::!PPQnlw que 9 
conf4rtQ r)e nç,!lSO!l ç!1efes é tam• 
ue111 l)ma prioridade de, ·guerra .. , 
Llei\íl-s!lll,l l"\~fle~ir §Qbl'e o caso'~. 

!,;to ~ ;1 r:1.1~sia por <'.!entro. Ei, 
tç~ t!speclos ~ii,9 t0~ªlp1e.nt,;; q~~,, 
nhccic)os de n,:,ssos po9ri;,s Oftêl 1 • 
l'i!'lS tl ele no~~<'S int~leçlij&ill ifflJ ; . 
eis que se cleixam .mibAl.r 1)61.!1. :h\ 
farra da propa.:-anda. 1Q.-l~ 
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RUINAS DE JERUSALEM-1 

NONO D01'UNGO DEPOIS DE PENTECOSTES 

( São Lucas, 19, 41-'17 ) 

Naquele tempo, havendo Jesus chegado perto de . Jerusalem, 
avistando a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ·"Ah! sê· tu conhe
cesses ao menos neste dia, o que te pode trazer a paz! Mas agor:i 
isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, cm 
que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e por 
todos os lados te apertarão. Arrazar-tc-ão a ti e aos teus filhos, 
que estão dentro de ti, e em ti não deixarão pedra sobre pedra, 
porque não conheceste o tempo de tua visitação". E, havendo en• 
tl'ado no templo, começou a lançar fora todos os que ai vendiam 
ou compravam, dizendo-lhes: "Está escrito que· minha casa é casa 
de oração, e vós fizestis dela um covil de ladrões". E todos os 
ruas ensinava no templo. 

COMENTARIO 

Falando aos judeus, depois 
da descida do Divino Espíri
to Santo, dizia São Pedro que 
só em Jesus Cristo encon
tram os homens salvação -
non est in aliquo alio salus. 
E esta verdade vale dos ho
mens tanto quanto das soci
edades. Nosso Senhor vciu a 
~te mundo para a salvação 
eterna dos indivíduos, e ins• 
,ituiu a sua Igreja, como so
ciedade visível, para por seu 
intermcdio chegarem · os ·ho
mens à sua finalictad.c , · ulti .. 
ma. De maneira que a lgrc
j a, diretamente, não cuida do 
bem estar terreno quer.;dos 
indivíduos, quer dos· povos.
!'l.contece, no entanto, que,. a 
cunsccucão da felicidade eter
na está~ suborC:inada ao cum
primento de preceitos que rc• 
lacionam os homens entre si, 
de tal maneira que a execução 
fiel destes mandamentos tem 
como. feliz resultado tambem 

. a' felicidade temporal dos po
vos e das nações. Na .encíclica 
"Inuno.rtalc Dei" 1>.aliente 
Leão XIII estas. verda~es com 
estas. palavras: "Obra imortal_ 
do Deus das misericotdius, a 
Igreja,. ainda que cm si e por 
sua propria natureza tenha 
por fim a salvação das almas 
e a felicidade eterna, é entre-
. tanto fonte de tantas e de 
taes vantagens, mesmo no 
domínio das cousas humanas, 
que · maiores nem mais nume
rosas poderia ela procurar, 
guando tivesse sido fundada 

especial e diretamente para 
garantir a felicidade desta 
vida. 

De fato, por toda a parte 
onde penetrou a Igreja ela 
mudou imediatamente a face 
das coisas impregnando os cos
t.imcs · i:ublicos não só de Vir• 
tudes até então desconheci
das, como de uma civilização 
completamente nova. Todos 
os povos que acolheram-na, 
têm-se distinguido pela doçu
ra, pela equidade e pelas glo
rias de suas empresas". 

Eis, pois, que realmente Je
sus Cristo constitue a salva
ção dos povos, como o é dos 
ind}viduos. 

• * .,. 

o presente evangelho ilustra 
esta doutrina. Jerusalem por
que não quis ser fiel á dou
t::ina de salvação que lhe tra
zia o Divino Redentor, rece
beu o castigo inevitavel desta 
apostasià. Sua cidade foi des-

truida, seu povo disperso e 
, :, ,. 1.,ritado á .C?xecração do mun

do inteiro .. A época de cáos 
cm. que viveinos. a desordem o 
as catastrofes ,a que pr<•sen
ciamos não têm outra causa. 
Porque apostatou da doutrina 
de Jesus Cristo e. sua Igreja é 
que o munC:o se agita convul
sionado em guerras, barbatir, 
confusão espiritual e destroços 
materiais. 

No meio destas catastrofcs 
nüo se pode afirmar. que. a 
Religião Catolicii, ·tenha.·. sido 
abaw::.cnada. Muito pelo con
traiio seus templos se cn
ch"m,. suas solenidades são es
plendidas;: e muito _ concorri
das, e. atend0ndo a apan·n
cia. talvez se possa mesmo 
afirmar que lla um rctnrno 
para a Igrrja, qrnis ou menos 
generalizado. 

Esta conversão em massa 
conseguirá abrandar a ira di
vina, será prrcursoru cc nw
lhorcs tempos? E' a interro
gação mais ou menos .angus
tiante que 11aturalm~nte :;ieor
rt, visto qur os horizontes se 
mostram sombrios .. e, em na
cia, precurson's de mrlllor('s 
dias. Valha-nos, nesta con
juntura, a meditac:ão que nos 
oferece o Evangelho. - Ao 
tempo em que J csus fazia sua 
predição da ruina de Jerusa
lem, tambem o culto do ver
dadeiro Deus tinha seus sa
cerdotes e seu povo. Mais. 
Era ele tão concqrrido que as 
adjacencias do templo se obs
truíam com os animais desti- .. 
nadas ao sacrificio. que ali es
tavam á venda,. afim c'c favo
recer .a enorme multidão que 
se apressava em cumprir suas 
obrigaçôes religiosas. . Este 
culto,. porem, era· mais. exte ... 
rior do que verdadeiro. pois 
que a propria cond·ição do 
templo ativamente mantida 
pelos sacerdotes e pacifica
mente tolerada pelo l')ovo, 
mostrava como o respeito, 
amor e adoração do verdadei..' 
ro Deus estavam profunda
mente adormecidos nos cora
ções dos fieis. Convenhamos 
que si nossa religiãQ, ou nos
sa conversão á Igreji:t não for 
mais profunda, · mais sincera, 
aceitando de boa mente todo 
e Dogma e a Moral inteira do , 
Catolicismo, em · absoluto não 
podemos esperar para nossa 
sociedade melhor sorte do aue 
a que coube. ao povo escolhido. 

OS MELHORES PREÇOS 
E A MELHOR QUALIDADE 

PRESUNTO e FRIOS VINHOS FINOS, FRUTAS, 
BISCOUTOS e BOMBONS - Gl!:NEROS ~IMENTICIOS 

EMPóRIO MONTENEGRO 
RUA AUGUSTA, 1559 (Esq. R. Luiz Coelho) - Fone: 7-0035 

MERCEARIA AVENIDA 
AV. BRIG. LUIZ ANTONIO, 2098 

DISTRIBUIDORES DA UNICOS 

MANTEIGA:, "BANDEIRANTE" 

O · ... Qol1$.l'ei.SQ' .,Eucaru,tico Pro
Vlnciál, · ·ã ser 1·eahzado · em · Cam. 
pmas de 1. 0 a 8 de setembro, está 
encontralldo franca repercllssao 
no interior po Estado. 1 

Diversas cstaçõc:s 1rnv irradiar as 
Ccl'llll.0111~ c :sc:ssõc.; oo cvn;;rcs,o. 

PALAVRAS DO EXl\10 SR D 
JOSE CARLOS AGIR.ti.E 

Se' um Congresso Eucarístico é 
s"mprn salutai' "toque de r1c:un1t·" 
i.. ovcul1as quiçá dist.i,~,c:iadas uo 
aprisco, descu1dosa.,i ,::. por is,o 
mesmo. fac1l Prcs .. ao 10bo, o atual 
de Campinas vem a talho, numa 
época de cónfusâo llabt-lica e oe 
c.onseqm,ntc di~persão. 

N:lo há conto wn .grcsso Eu-
carístico para atrait· ~ Jt"'us as al
mas, e para aproxima, .. o:s en:.re a 
como se aproximam os raiOs dwn 
c1rcu10, á medida que convergem 
para o centro, onde se fundem. 

E Jesus é "ccntru:,, omnium 
cordi_wn "., 

E o Congresso Eucarístico ~ a 
marcha ( cum greBSu) da sociedade 
Pasa esse centro, onde se r,,r,em-
1;eram as almas na ft-água do Co
ra,;ão de Jesu.s n'E!c c0nsumancto 
::,, união. 

•I- JOSE' CARLOS, Bispo de 
Sorocaba. 

ADESÃO E BENÇÃOS DO EXl\10, 
SR. BISPO DE SANTOS AO 

CONGRESSO .. 

Nada fluo mais gostosamcr.te e 
Expontaneo da no,;.,sa pena do que 
a palavra com que queremos sig
nificar a nos;a adesão e bençã<, aos 
trabalhos prilimcinar,'s do Con
grc-~so Eucaristico P,·ovincial, a 
1calizar.sc em Campinas cm clat .. a, 
mu aproxima·. 

E que esses movimentos tão grato 
á nossa alma sacerdotal, qu-e co~ 
meça já a emPOlg-ar essa cidade, 
ioctá. ,\ demo11Stradi.•) viva dos 1:eu>< 
llOl>rC'S s~ntitm,ntOs por· i<JSO mes, 
mo que. a Eucaristia da qual c,c. e• 
objeto. é não ~ó o compendio. tlo 
toélas as vcrdadc-s divinament~ re_ 
veladas, eomo tambcm o anttc!o,o 
para o coração humano profunda_ 
mente torturado. 

Povo vlsccralmc-nte catolico. eo
tno é O campincil"O\ a n\ngue~i;t < e. 
ciera a al!rta pela sua fe a1<,<"nte 
e seu amor incontrastavel a Jc.,,us 
Eucarlstlco. 

EMPóRIO,. PADARIA E 
CONFEIT ARI i\ PAP ANÃ · 
Gêneros alimenticlos. pães e 
biscoutos de todas as qualidades 
Apronta-se . encomendas {)111'3 

casamentos. batizados, .. soirées" 
etc. 

AV. BRIGADEIRO LUIZ AN· 
TONIO. 1197 ~ F'ONE: 3-,660 

Que essa parada de !é congregile, 
pois; o que Campinas tem de mais 
representativo. na cultura e na pie
dade, para que. todos faGam Ju.s ás 
grandes benção.-, que do céu bai
xarão sobre essa cidade nobre e. 
hospitaleira. 

IDILIO, Bispo d" $a.ntos. 

SAO CARLOS AO CO~GRESSO 
EUCARISTl('O PROVTXCI.\L DE 

CAMPINAS 

Um Congresso é semp>:-e u:na es_ 
perança: Irmanam-se a.nras. unem. 
t'OC coracões Para on~. roncen,ra
_dos esforcos trabalhe-se por um 
1d0al. 

A Provinr·Ll €~1-'<ia,,ti~a Banclri. 
rante tem. ,suas_ vj,:~a.~ voltadas pa. 
ra a querida c1da,J,. d·~ Ca111plna ... 
Sé Episcopal priv'le~la-:l;i,. esc,J1J1i_ 
da para CC'ntro do Cong,·esso .Eu_ 
carlstico Provinc•,,J. 

.Dessa grs._!1cl;~ 3- b-·ia c1da,10. r.i
nho historico :loJ,J, •. 111·.,.i·~,n tan .. 
t.'I:;;; n1ovhucni :.>s , n, r,roi dr- ~t:\11. 
dcs fde'.l.i~. ...urgo. m::qs uma v"z. 
um facho luminoso ou,, é- a fagu
lha de um ~randc incc•ndio. incer -
d!o de amor e de- 0ntu•iasino que 
se alteia e ~ ... alastra Por tod<t a 
Pi·ovincfil F.cl<'~iastica ,,m J,omca 
gcm a Jesus Ho•tia. 

A DiOCef.lc, .de São Ca, J.r,~. envian
do PlltUslasticamente a i;ua a 1csãrJ 
ao Oong-resso. saucla corc:1ialmc-r.tc a 
sua c,o-lrmã camnln,:,lra. á .qnnl 
e$tá, unida por muitos laços d(' afi. 
1:i"<1cle e !?"''fl tidão. 

M,on.<;. RUV S1'RRA. Vig_ Ca1,i-' 
tulat de 8. Carle>,s, ~ 

CORO DO CONGRESSO 

Inictar;m-se n'l dia 29 <le jl1lh0 
·o,, c-nsaios do Coro 01;0. i•·á ,1bl'Í. 
lhantar as solenidad0~ do con
f!resso EucarL~tico Pi·ov!ncial. Esse 
Coro está formado com el<>mt'ntos 
do Orfc-on da F. M. F .. Coro da 
J. F. C., Orfeon d<t Faculd!ine de 
Filosofia. Coro da cat~dr~l. Ca.nno 
S. José. Ext0rnato S .. Joi:i,'). San
tnario e. ele- J<'sus.. Nossa ~nra. 
das Dores. Q1·fcon elo Colégio C. d,. 
Jesus e Colégio Progresso. A par. 
te, ma~culina d.'.> coro está a ~'l.ro-o 
doo Setnina,·istas do Scminario 
Ccnt!·al do lpirangà. 

0 CA M~U{ J"!ff'T.\ <.,TT .\ ""' l<~P ,\
RAÇÃO "' "'"'''"~A EU-. 

. CARISTICA 

O Cambui c-stá xen,lo ca1·inhosa . 
mente prcpa rad'l Para o Co'l'\greo
i;o. graças ao ,:Jevot:l.mn-,t-, r1" sc,u 
Pároc.'). Cgo. Lazaro MustchnJJe. 

A Semana Eucarixt;cn de Ui a 
25 d<'ste, · tambe"1 será um<t comr
moràcão do 10. º Bniversario · da 
instala<:ão ela narórtuia. nolo sr D 
Francisco de Camnos Barreto e1ue 
receberá. no d\a 22. pi.c,dosa home. 
ua~em _d-'.)s D<trortuianos de .Cambul. 

Dc-sde o dia 2. co'YI hora santa 
solene. iniciott-Fe a vhitR. da ima
gem de N- Sra. Ana,rr.cicl.., aos d\_ 
versoo pontos da cl-:lacl~· Can€'h de 
e. Cruz <c1,., 2 a 6) 001 6 ~10 Prn-

gresso· (de 6 a 10 Cap. Mater SaL 

Reallzou•i;e, com grande pompa,
1 

no territorio de Fer11ando Noronha. 
as festividades comemorativas do 
primeiro. centenario do· naseh:nentoi 
da Princesa lzabel a Redentora. 

Pela manhã.. foi solenemente 
hasteada a bandeira; ii. noite, li.s 20 
horas, realizou-se no Teatro Rio 
Branco. uma sessão magna. come• 
morativa, sob a presldencia dó Go• 
vcrnaclor l\Iilitar. l\fajor l\fario Per"' 
nandes lmbit·iba. 

Aberta a sessão. o Governador 
cleu a palavra ao capelão militar e 
a seguir ao dr. Guilherme Auler. 
que p1·011u11ciou uma conferencia 
alusiva á data. Encerrando ,t. ses• 
,,ão. falou o Governador l\Tilftar, 
Major 1\lario Fernandes lmbrislda. 

va~oris <de 10 a 13l; · Bairro Sani. 
painho de 1a. a 15) e Vila Estl'o.nü-
1au (de 15 a 18). . 

Haverá de 19 a 21 u:n tri<luo cu.. 
caristico e de 18 a 25, os atos dtl 
Semana Eucarlstfca, com prega,.._ 
ções dos destacados sacerdotes · da. 
Paulice ia Revmos. Pe Dr.' ~áuar• 
do RebOU<:as de Cürvalho e Pc.· 
Dr. Carl0g Marconcle~ Nit,ch qtH · 
farão conferencias · i:obre temai 
1:.ociais e cucarieticos. 

Na proxima edição . daremos ou 
li-os lnf.orme~ sobre a Semana do 
c~mhul. 

O . Camb\li aPre~entar-se-ã bem 
ornamentado para a5 _ ·certm,mta, 
eu<"aristi.cas. e para · ió..sso já_ estão 
trabalhando comi§~Õe~ espectajs. 

8EMANA .EUCARISTJ('A Ei.\I 
PORTO FERREIRA 

.O Revmo. Vigario da .Parce1m:1. 
c.c,nta:ndci COtn a COOPe!'açáO dum 
~acerdote do Sagrado Cora(jâo dé 
·JesUs, de. Pirassununga; - ·realiml'à 
uma Semana Em:aristica .que · serã . 
c-ncerrada no dia 15 do corrente 

. Estão sendo tomadas diver>'a:~ 
provlde:Qcias para nue a n1esma i,e 

rPvista :fa maximo eXPlendor e 
constitua uma preparac:ão eficiente 
para o · congresso Eucaristico de 
Campinas. 

Indispensavel par a Diretotes e 

membros de Diretorias.de CC. MM. 

''º Lide.· M11riano', 
PUBLICADO SOB A DIREÇÃO DO PE. WALTER MARIAUX. 
S. J., E Di:S'rINADO ESPECIALMENTE A TODOS QUE AR· 
CAM COM RESPONSABILIDADES NO MOVIMENTO MARIANO 

* ''º Lider Mariano'' 
CONQUISTOU ÉM POUCOS MESES A ESTIMA E CONFIANÇA 

DOS CHEFES MARIANOS. EM TODO O BRASIL. 

* ''º Lider Mariano', 
DA' ORIENTAÇAO SEGURA E ABUNDANTE MATERIA PARA 

TODOS OS SETORES · DA VIDA MARIANA. 

* ''º Lider Mariano'' 
PUBLICA-SE EM 5 SERIES: 1) VIDA RELIGIOSA; 2) FOR
MAÇAO; 3) FORMAÇÃO SOCIAL; 4) INICIAÇAO MARIANA; 
5) ORGANIZAÇAO E Tll:CNICA. 

* Lider Mariano'' 
E' BARATISSIMO ASSINATURA DAS 5 SERIES: Cr$ 8,00 
r'OR ANO. 

A' VENDA TAMBEM TODOS OS NUMEROS ATRASADOS. 

Colegio São Luiz Avenida Paulista n.0 2.324 



São Paulo, 11 ele Agosto de 1946 L E G I O N A .R I O 

lJ DE AGOSTO 

SANTO EUSEBlo· 
::ia.nto Eusebio era_ um s'"ccrdote 

(Jt:e possuia o espírito de oração e 
todas as virtudes apostolicas, cm 
gráu bem elevado; Morreu martir 
pela· fé, quando Diocleciâno e Ma
;idm:anó eram Imperadores e antes 
<la pub·:cação do celebre edito im
perial, que décrctuu a pcí-scguiçào 
oa .Igreja. l\ ão se sabe si o lugar 
<iv Seu martírio ioi lfoma ou l'a
lcstr:n• Certo é qu,;i cs,ev,e pi·escnt-:! 
o .Imperador :Maximiano, no lugar 
o:1de :Maxcncio exercia as iunçócs 
d..: go 1crnador, o mesmo 11axcncio 
quc citou Euzçb:o perante o T1·:bu 
1,al. 

A franqueza com que · EuscbiO 
pregou o.nome cje Jesus C:.-i.sto, irri
tou o espirito dos sacerdotes pa• 
{:âo, que dcnunc:aram. O ir.quc
ritn ,0111t·çou com. a intimaçãu de 
Maxe:1cio, de sacriiicar a•-s d,u
:ics: "5acrifica aos deusC'S s•::1:i<J, ,i 

isto te forçarei., t Eusc';io respon-

<lcU-lhc. "E:Serito está na lei santa: 

Só ao Senhor teu Deus aclcrarás e 
só a ele servirás." ::\! axencio: .. Es-

tá, em tuas mães; escolhe: ou pres 
tas ,lwmenagcm aos d~uses ou cvn
tarás com a doiorosa tortura", E1.,.:. 

scbio: "E' um absurdo adorar pe· 
oras". ll exencio: \Jue gente ex<; ui 
sita são esses cristãos! Preferem á 
morte á y1da." E;;seb10;: !1m;zu.:::m e 
to;o, pt·c1cri:11do a; trevas à luz.'' 
.:si a11xc·nci,J: ·· Bondade e ~Cndcac:
cCndcuc1a nada conseguem; p.:!.:> 
c0:1trario, tornas-te mais teim0.,o 
ainda. Sabe, pois: si não dobrares 
os j.;clho; ante as divindades, se
rá_;; qt1cin1adv vivo " I::usehio: 
"Tuas amcaça·s nãc me amcdr-· nta:n 
quauto mais c:ueis os tormcnt ;,, 
mais gloriosa ser~ minha corôa." 

11Iaxe:1cío deu ~rdem a que Eti• 
sd,;o fosse apertado :io torniq .wte 
c :,s carnes lhe fossem dilacerada, 
c,,111 turquezcs. !\e mc:o dessa tcr-
1u:·a, Euscbio exclamou: "ü' nH'P 
J 1.:!~u~, vivo ou n1orto, vosso· qul'ro 
se,·:., Ouvindo estas palavras, .Ma
:xencio n1andou os algozes parare1n 

e disse ao martir: "Xão sabes que 

e uma ordem do Senado, segundo a 

ALTO ARAGUAIA - (M. GROSSO) 
A representação do LEGIONA.RIO nesta cidade acha-se 

a cargo do Sr. A. Teles, para tomada e reforma de assinaturas. 

Todo DOUCO 
Segundo dados colhidos em estatísticas recentes, sabe-se 

que 97% dos aneurismas, 90% dus paralisias, 70% das lesões 
c·ardia.cas e quase 50% das loucuras, têm por causa a Sifilis. 
Deduz-se da estatistica acima quão horriveis e perigosas são 
as impurezas do sangue. As conscquencias da Sifilis here
ditaria e da adquirida são, cm igualdade de condições, exces
sivamente perigosas, mesmo fatais nos casos em git<> não se-

jam ··:~&~g_~e 
de formula tri-iodada á base de plantas depurativas de reco
nhecido valor, é um valioso auxiliar no tratamrnto da Sifilis, 
essa insidiosa molestia que oprime a humanidade. Usai-o e 
vos vereis livres do mais encarniçado 1mmigo do genero 
humano. (N. 153-EC) 

----------

qual os subditos são obrigados a 
1?1·e:::;tur hon1enagens aos dcust:o:-: ·: ,; 
Eusebio respoúdeu: "As or<lens <le 
Deus precedem: ás orden" ü ,; 110-
meni,." 

:\Iaxencio enccheu-se de co,,ra e 

condenou o sacerdote ú fogueira. 
Buseuio como se fora uma festa ak 
gre se .dirigi1,1 ao lug ar determina
do para o suplicio., Todos se admiI'a. 
rum · s&m ,':p~J-ei· · explicar essa ale
g,·ia ,de morrer. 

;\J.axenclo, p<,,la ultima vez, se cli
rig·i u, ao manir e disse-lhe: "Pur
que cum tánto Úfan procura,; a 
rnorté'-t X.ão compi·ecndq, a tua. per
tlnacia. 'l'rata de mudar tuas 
idéias!" Eusebio retorquiu: "Si é a 
vuntade do Imperador que se ado
re tal metal, desprezando o unico 
JJe,1H vcr<la,lciro, a ele me cunuu
zam." Eúscl!io fez es:;a cxigcncia, 
porqu"e não, tinha aparecido ainda. 
01·de111 1m perial para n1altratar os 
cristãos. l\iuxenclo ordenou então 
que o sacerdote fosse levado ao 
ca1·cerc e -.ele 111cs\no se dirigiu ao 
Jn1pe1·ador, para relatar 'o ocorrido 
e dizer ao tirano que se trata1·a de 
um homem rebelde, que pe1·tinaz· 
mente se recusava adorar aos deu-

. ses. 

'"'l'ra?.c-1110 cá ordenou -:i.,raxj-
mlano, ao que u1n dos assistente" 
oliservoú: "Senhor, seus discursos 
vos con1overão". "Que julgas'? -
respondeu Maximiano - pensas que 
algucm possa influir no meu espí
rito?"· - "~ão ha. duvida, não :só 
o ,·osso, mas o, cspirito do povo In
teiro que ele é capaz de mudar: 
ninguem vê aquele homem, sem fi. 
car comovido." - "Que- venha" or
denou o' Imperador. 

1-:use!.,lo velu, e no roslo lhe rcs• 
plu n<lccia algo de celeste e o Impera 
dur vendo-o, sentiu forte comoção. 

1Jlrigindo0 sc a l;:;usebio, disse-lhe 
o Imperador: "Bom velho, fala e 
nada receies, pole aqui cs_tá quem 
quer- salvar-te a _vida."_ l!,u:,cbio 
respondeu: ."_Si eu esperasse a salva
\'a<:iio desse_ homem, nada poderia 
esperar ele Deus. I~mbora estejas, 
em autoridade, -e poder acima dos 
demais homens, como eles éR un1 
spr mortal. Xão receio repetir em 
tua presença o que jâ disse aos ou
tros: Sou ~rl,;;_tão e· conw tal não pos 
so a'doi·at· pau e pedra. Resolvi_-me 
a obedecer a Deus verdade'iro, cuja 

NOVA ET VETERA 
• 

5 

ioupaliitas 
PRÉ-ENCOLHIDAS NÃO ENCOLHEM MAIS i 

.tMPREGAMOS, cm nossas confecções. matcriaf 
·;fa melhor qualidade. Mesmo assim. molhamo!f 

'Jorigamente a casimirn. os aviamentos, e qualqued 
peça, ainda que s<:>ja um pequC'no fundo de bolso:t 
·Rí'sulta de tais cu1d3dos que as nossas roupas, 
são prC•encolhidas oferecendo plena garantia de, 
nenhuma deformabilidade futura·. Q~eir~ fazer 
uma visita à nossa Seção de Roupas Feitas> 

bondade 
te!." 

tantas veises expcrimcff• 

~faxin1iano, ·ao ou\'it· h:iso, ~diri.i. 
gindo-sc a l\J.axcncio, di:::;~e: •\ X:lo 
vejo o mal que_ este homem faz, em 
adorar um Deus Stlprenio''.' -
"Senhor respondeu l\Taxencio 
- ele entende j)or Dcus um tal 
Jesus, que não co1.1heço ·,. - ... Pois 
bem, - disse Maximiano - jul
ga-o , conforme a lei; _não queró 
servir de juiz nesta questão". 

1~m bo1·a cstl vcs~e convencido da 
,virtude de J•,useblo, não se atreveu 
a dar-lhe liberdade_, Seguiu-se no
YO !nquerlto, com novas intin1ações 
e ameaças. Como J-}us?bi<) fica,a,se 

firme e disso ao jui~: "~ão me 

concluirá que é uma inovação. pois ainda_ 
.não se empregou material de tão alta qua· 

lidade na Confecção de Roupas Fcita.,.a.., 

• Em 10 pugumcnto• pelo "l:'llUlo Suov11'"-

-
s 

aparto da, 1_<-i' em que fui criado", 
C'~'-º o co;hléi10u á_ )norte pela espa
ila. 

Certo àa s·cn'1.cnc;a, F,uscbio ex· 
damou: "Graças vos dou Senhor 
meu ,Jesus ·crtsto, por tcr'dcs expe
rimentado a __ niinha fidelidride, ten
clo cu a.sshh 1n·o·ccdido como um 
dos vossos cli'scipulos". Ao mesmo 
tempo se ouviu uma' voz do ceo, 
dizendo: "Si não · fosses acha<l~ 
digno do- martirio, não poderias 
entrar no reino do Rei Eterno, nem 
t<'r logar E>ntrc os eleitos do eco·•. 

A sentença ,de i\faxcncio foi exe
. cutada, ·e a cabeça de Eusebio ro• 
lou aos: 11és de quem a mandou 
cortar. 

E' conhecido o cpisodlo de um 
judeu que, cm Jcrusalem, 
!.,em antes da dcstruiçiio do 

'l'emplo, saia pelas ruas a gritar: 
"Desgraça para o Templo! Desgra
ça para o 'l'emplo! ", não cessanuo 
essas .exclamações profetlcas nem 
diante de amc,tças, nem de prisâu, 
nem de castigos corpora.is. E _n:i u a 
iei,truição do Templo, sendo es,;-, 
irauto de sua desg1·aça uma cla,r 
primeiras vitimas do assédio da Ci
dade Santa. 

Cegos e surdos voluntários 
1 
1 

terceiro lugar, será necessario que 
se realize _a confederac'.,ão de to<los 
os povos- eslavos sob a influencia e 
sob o pr_otetorado da Russia, As 
nações cslaYas contam 80, milh6el 
de habitantes. (X. R. - Contava.ni 
naquela espoca. E hoje"?) ON 
bem, quando a Revolução hóuve1 
destruído na Europa os exercit0< 
permanentes, quando as revoluçôe; 
socialistas houverem extinguido e 
patriotismo na Europa, quando no 
oriente da Europa se efetivar a 
grande confcdcra,;ão doo povos es
lavo!', quando, no Ocidente não 
1:cstar senão dois grandes ~xerci
tos, o exercito dos espoliados e • 
exercito dos espolia,dores, então a 
hora füt nussia soará ... " 

gssa dureza' do coraçiiu e do cn
tcndin1ento niiu é-, porcn1, caso uni
co na Historia.. Até. -hoje vemos o 
exemplo dos que se fazem surdos 
11ão somente ás palavras desses ins
trumentos da 'Divina Providencia, 
mas ú propria 1\-Icnsagem q·ue Nos
so DiYino Salvador trouxe á huma
nidad.c, . . . 

E' comum se ouYir dizer que o 
totalitarismo socialista é filho di
leto do filosofismo liberal. Entre
tanto as mais das vezes essas afir
mações não passam de tira<las liri· 
oas se1n maiores consequências 
praticas. nrada-se contra a Ol)(h 

eresccntc do despotismo socialista, 
a.o mesmo tempo que se recusa obs
tinadamente apl!car á sociedade 
,_gonisante o remedio indicado. 

Para mais uma vez dar uma pro
"ª dessa cegueira, abaixo tronscrc
vemos as palavras com que Louis 
Veuillot, em introdução ás obt·as 
completas de Donoso Cortês, reve
lava as previsões do grande pensa
dor espanhol quanto ao avassala
mento da Europa pelo despotismo 
eocialista. Isto ha cerca de ccin 
a.nos atrás, antes do prop1·io nasci· 
rncnlo de Lenine. .. ,. 

"Jõ. assinalamos que as primei
ra,i observações políticas de Dono-· 
so Cortês o haviam feito cntre,,cr 
l. nàssla, con10 urna amcac::a levan
ta<ltt contra a civilizaç:lo !ilosofiea, 

1ual ela é .filha e da qual será 
/ L,~.s./..J-=--ª 

,nge -de temer a Russia, muitos 
· ·1No f',~pcram. '.:\"ão estudaram 

·,.:1 c1n rclac,;ão aos catv- ' 

lieus, ou nii,o levam em conta este 
aspecto da questão. O governo rus
so pode participar do erro que nek 
vê o inimigo e o vencedor do so
cialismo. Esse erro não muda em 
na<la a natureza das coisas. E1,tre 
o dc~potistno 1noBcO\'ita e !'J :;o<.:ia
lhuno europeu, existe uma afini
d~sde profunda. Iso'iàdaiúenté á~e"th 
do mesmo modo e uni pelo' outro; 
dia viril. em que exercerão uma. 
unica e mesma açiio. 

Quando, de uma parte, o socia
lismo J;,ouver destruido o que deYe 
naturalmente destruir, Isto. é, os 
exercitos permanentes pela guerra 
ciYil, a propriedade pelos confiscos, 
a familia pelos costumes e pelas 
leis; e quando, por outro. lado, o 
des;potismo mosco\·ita hou\·er cres
cido e se fortificado como deve na
t11r<1lmcnte se fortificar e crcsc<'r, 
entiio o. despotismo absorverii. o ,io~ 

ci:tli,smo, e o socialismo se cnca1·
nará no 'I'r.ar. EsHas duas medonhas 
c·rcaçõcs do genio do 1nal -se com
pletarão uma pela outra. Dep·ots de 
haver dado ao Tzar seus aliados 
mais uteis, o socialisn10, que utto 
tc1n nem Deus nem Patria, lhe for
necerá. seus mais impiedosos instru
meT\tos. J:l se sabe o que eles po
dem' fazer um sem o outro, pelo qae 
se YÍ' na Sufssa e na Polonia. To· 
elos dois declararan1 guerra á Igre
ja de Jesus Cristo. Senhores do 
mundo, !'smagarilo o mundo com 
uma ca,lcira que as almas eare
gasão do tncsrno n1odo que os cor
pos, e nada _de semelhn.nte terá sido 
Yisto sobre a terra. Os socialistas 
ajudarão o Tza_r a encarcei·a.r a 
consciencia, que é a liberda<le, em 
se11 11ltimo refug·io. J~les lhe c1<"
nunciarão toclo pensamento b::ts
tnntn auüaz para lhe recusar n<lo
rac:ão e o presentearão com C'SF:L 

lpialdade da degradação, que f. o 
·sonho e o suplício de sua inveja. 

• * ,. 
S0r:'t as,;im castigado o orgulho 

da ciyi!ização tilosotlca.. Assim ge
ni"erão, sob o jugo do homem, ess'es 
titans da ciencia e da razão huma
nas, que empreenderam sacudir o 
jugo de Deus. Saberão o que per
llc,·am quando, vendo perseguir a 
lg.-eja, disseram: - Que importa'! 
Ela nos estorva,· deixemo-la su
otiinbir. Ela ·nos d-eu ·a- liberdade 
e a ciencia, n1aa já somos grandes 
e fortes, e podemos andar sem seu 
lj,J)OiO. 

Saberão,· por essa resolução in
g!·ata, e covarde, que desmantela
ram a fortaleza da civilização, que 
difundiram por toda a parte a pe
çonha das guerras civis, que estau
earam em caJa povo em particuiar 
.t fonte do patriotismo, e que pre
pararan1 na Europa inteira a ex
tin\;ão do patriotismo cristão. 

• • • 
Xa iuade media, os príncipes ua 

Europa, sob a in_spiração dos sana 
, tos;·· 1evaram as fronteiras da J:;u
ropá. e do c,·.istianismo para alem 
dos mares, sobre o solo elo inimi
go. :Sfosso seculo verá, talvez, e ve,·J. 
sem surpresa, governantes que se 
dizem cristãos guiar ao coração da 
Europa exercitas de inficls que 
virão ali estabelecer o despotismo 
anticristão. Esse espetaculo será 
proporcionado a esses sal,ios e ,t 

esses polilicos que, ainda hoje, c11-
trcgara.1n, co1n so..Usfaç;ã.o, T{on1a á 
cá.fila socialista. 1\Ias então conhe
ce1·ão enfim _ a verdade_ • ,, / ~ .F:~, ~;,~ ' 

Saberiio qu_e/ pelo desprezo das 
crcnGas di\·_inas, se terão avilta.do a 
si mesmos ri.o ponto de se torna rcm 
scr,·os d::t tira nía., pelo 1ncnos até ao 
punto de atu-rá·la ig-nobilmcntc. os 
melho1ics, lançando um olhar hu
millia<lo sobre a gloria dos ultimos 
martires. tremerão de medo que a.1-
gum bclc.::;uirn policial, vindo cl,ts 
111u t·~·ens do X eva, o aeusc d·e · all-

mirar cm segredo aqueles que ain
du. confessem a.- Deus e â patria. 

- .. 
Tal será esse despotismo sem 

igual prel'isto por Donoso Conês: 
- _sem igual, porcjuc · ele se exer
cerá. sobre uma socJeda!.le eaida das 
alturas do Evangelho, e porque 
nenhuma civilização havia ainda 
pirmltido ao I orgulho humano pre
cipitar-se de um tão _glorioso pe
destal; sem Igual aind:Í, porque, ele 
unia parte, o amolechnen:to univt·r· 
~e.:! das cora.gens e, de oütrd., o ,te
.'f·,.vol,·imcnto inexoraycl· dos m-,io~ 
n 1 : tcriais ele go,·erno concorr€r:io 
T.-~,i·a tornar impcssiYel qua)qt;r-r 
rf•f-i~t(\ncin. geral. ... .\penas a1iu1n:, 8 
~abc\;as isoladas se levantarão e 
nobremente chanrnrão sobre si a 
m,rte. J·J ess<1s c-nbec;as niio se le
vaistnrfto por muito tC'ml)(•! . .'-Js:nt1··~ 
,i n· f<o do déspota e- o cora0f10 ela 
-c:·aiJna, s0rú vã tocJ.3. a in1c1;;id,v1·.:! 
do_ imperio: - a cole'ra ·do ~cnhor 
po'.lerá matar ~omo o raio: a ele
t:r!C;ida<le levará f..F: senten9as e ;, 
c:irra,;co <leias prestará •conhs no 
mesme dia cm que forem exe.::u.
tadas. 

• • • 
P.. pnra que toda, a T~nrop:t ch<'

g-ne a este ponto, que será· ncce~.;;c," 
rio'! 

'' Scrú nccessario, ·segundo J)un•)
so Co1·tês cm seu "Discuí·so ~o-:>!'C 
a situaç:iio geral da "Europa··, que 
a nevolu•3io. depois de haver ll:s
Holvi~lo a socie.<la.de;. <lisBoJ,·a o:, 
cx-ercitos pcr1n.anentes; 0111 s("'g;nn<lo 
lugar, que o socialismo, 1k~1>0jando 
os IH'up1·if'tn rio~. e:-,.:t'ing-a o p:.1 trio
ti~mo. porque um propl'ictario es• 
poliado não é. 11,10 pode~ ser patrio
ta: - com efeito, desde que a 
questão foi -levada ,até. e!isc !e1:mo, 
at0 ~ssa ang-usfia, toclô rtf1:U"·ioti"~1\tÍ/ 
mol'l'c no coração do homem. Em 

,: • ~ ;i. .. ' 

. ~ . 
Estamos diante de simples con• 

jeturas, sem duvida, mas essas con
jeturas nada têm de contrario 4 
razão nacht d econtrario aos en
sinamentos da Historia O colosso 
gue aterroriza os olhares do homem 
de Estado pode ruir cm uma hora 
a um simpl<'s sopro de Deus; aB 

chn;:;-as profundas ·que devoram a 
Europa podem, se Deus o desejar, 
ci-c,ttri;m.n;c instantaneamente. Deus 

_((!~_ euraveis as nações da ·terra. Sa· 
ben,os 601110 podem curar-se e o 
exemplo de Ninive concede 'espe
rança- aos culpados, n1esmo quando
a sentenç;a. está Ia,Tacla, 1nes1no 
quando está cm vias de execução. 
Pura nos curar, Deus Cl'lViu.rá grn,n· 
clc-s l'u.pas, gTandes príncipes, gran• 
des santos... Novas conjeturas'. 
-Conjeturas n1ais consoladoras, sem 
duvida, n1as sempre conjeturas. 

O niais seguro é não desprezar a 
_aü verte.nela dos hon1cns de l<'é a 
,qu0m Deus concedeu essa. visrio ge, 
nial, e começar por nós 111esmos, 
seguindo seu exemplo, como Dono
so Cortês fez til.o plenamente, essa 
reforma s_em a qual o mundo nãO< 
scrú sa1Y0" 

• • • 
:p,rc-sPneiamos, at ualmentc-, a. con· 

fi,·n,nc;ão das previsões do :ll-larqucz 
de Yaldcgainas. Con1 a a·iferença, 
para pior, que o Tzar socialista não 
e d/i easa dos Romano!!, ma.a w. 
co1·po1·i(ieou no camarada Sta.Jln, 



,:_-~·--_ _,,:,:_-,:,:,:,:_-_-,:_-,:,:_-,:,:_-,:,:,:_::_-_-,:_-~_---L~· E=-=G...::...I__:__O. N l R I o, 

«Orientatão Doutrinário .. ASMA 
Bronquite•, Priaüo dê ,en1r~. dor rle ("R.,e-•:{l cronl

- · ca, ColJtf."M, 1J!P:on1n. Chôro ,Ju•h. Urt~mnth,1no «;inll
ca. Ue-s;inlmo. M~nia de M1tit•idJo. etc. 'J'r--,tnmcuto~ 

• ~nrna,;ticJol!I, - ~6 J)Or eontrn,,· \1cdic-1na JlO.loJofth·a 0<"' 
eomnate á• eausns e njlp ,~a "'ntona,1,1s. 'J'ratn.mf'"iatoL t>or prot_•t's!ltoN 
r:,pidO.!I para todn.!I ·ª· llOL,,,S'l'lAS 1,vn,:tl:\AS .. \J<;ll\OSAS • .l1EYl'A1S 

e PIJ~,IJ a,11 d~ PJ~:J E (J.~ causa :p ~n~n. 

Moral ~e· Leituras" 
.• A "O D. L." pede-nos di. 
vulgar: 

DR. ARAUJO LOPES MONTEIRO LOBATO: "Vi.'l,gem 
Ro Cé,1" - São Paulo. Edit. N::.cio-
11al. Obra de fic<:iio imanlil. v,a_ 
1'"111 marm•llh-'.:Jsa de crianças, bo. 
nccas e unimajs utravez dos astros: 

Rua M,;t.r~n,,;, 131 - 8. 0 - $~,I~~ s~1.:;. 1>n11 -:i iu J:O- A91J •nbadoa. 
das 9 ás 1:. - I•"one.s: 4-!.::!0S_c:; 6717 - n.~111.: .\~- 1'"0111~,fin. :l:!U _ s. 1•. 

fc~ern~ão ~as CC. MM. fie São Paulo 
IL•a, planetas. com<'tr:.s. via Lac
t ea. CRITICA: Fmbora iluiitre pe
los conhecimentos w4rononii.cos 
iuteres•ll.ntes, todavia < livro se 
torn:i su~peit,') e perigo,<. pelas k, 
1.·iancladcs que encerra. maxime p<'
las ref<?r<?ncias desrespeitosas · ás 
c,ousas da religião. põias 1ial:1·1ras 
triviais r inrevercncias contra os 
mais vdhos. 

cur.sos pE 

Serão realizados, neste segundo 
111emestre varios curso,;; de forma
ção, na sede d<!, l?ederaçij.o, fJ. ru;} 
Conde Sarzed.as, qpcclcccndo ao 
~eguinte programa: 

RELIGIÃO: ás !!as. feiras 
Agosto 12-lV-~6' 
Setembro 2 
Outubro 7-14-21-~8 
Dezembro 2-9-16-i3 

~GESTÃO SOCIAL: 4,;;; ·f;Js. fcirils 
Agosto 14-21-,,,--;l& 
Setem]?ro 4 
Outubro 2-9-,,,.lG-23-30 

· Dezembro 4-11-18 
:,:ECNJQÀ DE . QHGA::\'JZM:;Ao 

.Ago;sto: H-23-30 
·Setembro: .jj 
Outubro: 4-ll-,,--18-25 
Dezembro: 6-13-20-27 

RELIGL'iO 
I - )a - Deus .,.,- Creaçij.o, 

Finalidade do mundo, em especial 
cio homem. ~) - A qut,da moral 
do homem e. suas,co11sequendas. 
~) - Jesus-Cristo. - Sua Pessoa. 
- .Sua missão. d) ..,.,.. A lgTeja. -
Sua fundação-. - 1\lissão }'i.J,"roprie-

. :iiàd es. ,· 'i 1/ 
' 11 - Deveres ,para''- ,iunÚ Deus. 
·ilndifet·entis1110 i·eligips(:( .. Defor
mações do culti: supersti<Jií;o e es
piritismo. b) - Religião e diver
sões: prjncipios e aplicações. e) 
Religiij.o, medici1ia e Cll.Stidade. d) 

- A Lei natural. A conscicncia. 
'ni ·_ ·a) · -·: Ü~ Sacramentos. 

.- l'enite;u.:!;1.1 Jn~tituiçíj.o,.,, ; pratica, 
·efeitos, b) - B.ucaristlil-, 'fnstitui
ção, presença re;J.l. Ordem. e) -
,A S. ~1issa. d) - Q :il.:l.atrimonio. 

• . ' - ! . -~ . . 

I = A riqueza; natureza, fins, 
nso e abu.so, p) - Aprppriedade. 

,.Direito 4e propriedac!e,· seus • fun
·damentos, seu& títulos, seus .ljmites. 
.Doutrina. da J:greja. c) - Distri
-·bui<ião das i-iqt1ezas·. Cµ.pitalismo e 
com4pis'ro·o. , Do1.1lrilw. ·da Ig1·eja. 
él) -:r. Produção é).~~ riquez.as. Ca

. pi tal e trabaÍho. O operariádo, 
II- a) - Questão operaria. Sa

l&rios. Basese do sala rio justo. b) 
- Org-l}nizac;ii.o soda!. Classes. ~s

pecuJ;içlj.q e e'xpl.o,açij.o. e) -:-- Con
!litois. ;59eiaiii. ~r~ves. d) .,,.,. Orga
:nização corporativ4 • 
· II,.,,,..a) .,-b) .,.,- e)...:... d) - So
lução 4~ que~tiio operaria e social. 
Enci~liça:;; 1rnntificias Rerum no
yarum. ç Qt1aé/-ragesin10 iJ.no. 

TEÇNIPA I).11; onGA~I~A(,'.iO 
·I - Açã,q cato)jca. a) ~ Kature
za, caracte1·es, fins, necessidade. 
b) ~ G!ffilPO de ação. Pessoas, 
classes s.oci<1-is, obras e ativida
~es. e) - Organização: nacional, 

divce~an:i, paruquial. d) -- D.ela
<:vC's c-om a politica, a ação social, 
a!j af-sú~:ia~õe:::; .auxilia1·e$. 

Jl - Técnica J\lariana - a) -
J·;,;Lruturac;ii<J g·C'ral da C. M. h) -
As {]irf-'toriu~, org·,111izaçij,o e fun .. 
ç·ões. e) - Ati\·idades 1narianas: 
hierarqu(zação, métpdos. d) - Tée
nica das reuniões na ·e. M. 

J TI - Organizac;ão Sindical a) 
-- Legislw,;ão tni.balhista. Liberda
de de assoe. Fo1·mas de associa
ção. b) - O ·sindicato. O fll\e é, 
su.as vantagens. n.egin1es. e) 
01·ganização e funcionamento. Le
gislação ;J.tual. d) - Círculos ope
rarios. 

COTAÇÃO: deqcon,:c.lhavcJ â.H 
crianças rm geral. 

HILDEFONSO t Frei): "De lon
ge para os de lloje" - São Paulo, 
Civilização Brasileira - Pia s::icie. 
ci.adt, de São Paulo. 

Contes religio."0-s. morais e his
iodcos para as cria.iça.,. 

CRITICA: sumamente i.MLnt-
tivo pela solidez da do•Jtrina e re. 
tidão do~ conceitos morais .qi1e o 
tornam seguramente reeome:qda
vcl, 

os MELHORES PREÇOS 

~ 
M 

E A MELHOR QUALIDADE 
PRF..SUNTO e l<'RlOO VINHC'S FINOS. FRUTAS, 

B!SÇl/UTO~ e SOMJ:}ONS - GilNEROS AL!MEN'J:'lClUS 

EMPORIO -MONTENEGRO 
RUA' AUGl'S'fA · 1559 {Esq. R. Luiz CoelhQ) .-,.,,.. Fone: 7-0035 

AV 

AVENIDA 
BRJG . Ll'l2 ~NTONIO 2098 fEm tri,qte à Igreja 

lmarulads Lonrt.>1çãol - f<one: l-5453 
UN!COE D1STR.Q:!UIDORES DA 

MANTEIGA "BANDEIRANTE" 
H -~~- . ~lllxxix:xxxxx~xxxxxxxxxxxxxxxxmxxxxxxxixx~ 

'i, ... , ,_;.'T~ ......... -r~. T't' x:x::r XX iz:,--,,. t' XXY w y T r :t; y ,.· .. J ... ~:;,t.XV 

1 EMPRÊZA AUTO-VIAÇÃO . -

: São Paulo - Santos Ltda. 
J Cr.$ 20,00 
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Ouibus diariamente de hora em b9i-a entre São Paulo-Santos 

: 1 SANTOS $. PAVW 
: . Bwi cro t.:oméreio N.• 3Z Rua Conceição. 485 1 
'~-- FOM : 1-1n ___ Fone .,m, 1 
.cu~:ux;xxnn::xx;:u:xnx:nun:p;xx;c;xnxxxx:x~· 

Indicador Proiissionéll 
ADVOGADOS MtDICOS 
. Or. Vicente. Metil'º 

ib:aç~ 4a. ~é, ?3 .;... ?,9 ~ndar 
fi~la 215, · · · ' 

Dr., Plinig. Corrêa 
4e, Oliveira 

!tua Q!liJ:!ti~º Ço.c~jyy~. rz~, 3,1> 
.-nd~r ~ ~~Ja ª?~.,... 1~t.: 2-7;?76 

Dr. Fr@.JH';Í~ço P. Reimãq 
. ff ~lf'1t~ist~r 

81Ja s. ~~nm, .22* ,-,,,, v~ 11ndar ~ 
Sala 3 -,- '.t'~J~; ~,-l,5!13 .,.. ~. Pauli! 

ENGENHEIROS 
AnJã4;;º'ê~trê do Pr~d·~ 

P.J«':?f:N~F;Jf{O MtQQJ'fETO . 
~uft40toni · r.-li~Qaa. eo1egios 

resid E>n t'ias ooletlvas 
... Ia. Badaró, 641 - ~ Paulo_ 

Dr. Vicente de Paulo 
Melillo. 

CLINICA GERAL 
Consultorio: Rua Aureliano 

C<>µtipbo n.0 10& 

Pas 13. ás 17 horas 

Dr. Camargo Andrade 
DOENÇAS DE SENHORAS 

PARTOS - OPERAÇÕES 
Da Benef. Portuguesa. da Ma~er

nidade de S. Paulo 
Cons.: R. Scn. Feijó n.0 205 -
'l'el.: 2-2741 - Das 14 ás 18 hs. 

:SaJm(lõ: D~s 10 li-s 12 boraa. 
~es.: R, R;tf·ael de tJarrelS, 4~7 ,_ 

1'el.: 7-4563 · 

fRACOS e 
AldMICOS 

• TOMEM 

Oln~a crnosotate 
''SlL VEl RÃ" 
·.---:~;····" 

Grandé T 6nlco 

Dr. Celestino Bourroul 
Rcs.: Lgo. S. Paulo, 8 - - Tel.: 

?-2622 ..- CQns.: Rl1~ 7 di? 4bril 
n.0 235 - Das 2 às 5 µoras 

Dr. Reynaldo Neves 
FigtJeir~d<' de 

1'0 HOSPITAL DA~ CLINICAS 
E SANATORIO STA. CATARIN4 
CIRURGU DAS VIAS B.JLIMU!:S 

Cons.: R. Marconi, 84 - :-1-º and. 
- Tcl,; 4-8717 - Da's 14 !i,5 16 ~ 
Resid.: J\v. Pacaemb11, l,044 ~ 

Tel.: 5-2625 

HOMEOPATIA 
Dr. Artur Rezende Filho 

!\1cdico homeopata d~ C. "-· P. 
da Sorocab,ma. Oirctor clinico 
do. A.mbul~torio ffOlltf,>~patico -~ô 
( 'anpo ...,.. Cons.: ft. 5~n. f eiJo. 
?05 = Tel,: ~,0~39 - ~,: 11~~71 

Marcar llora. das 3 ás 6 bo
i-as Qcln telefone: 2~0839, 

COTAÇÃO: l'aríj, crianças em 
geral. 

LllNA (Dom Joaquim G. de): 
"Lirios cucarhticos" _ 2 sertc.s. 
Pequenus biografias de crianç.;.s 
amigas de Jesus Hostb. 

ta infantil Uustrw., de tli,ref4,º · !I' 
orienta,,;;ão e11,tollca. Cola.boradO!l'é!I 
é!ivcrsos e bem seiecionad0s- Reda.• 
ção: Juiz de Fóra. MJ.nas, Ql!,IX~ 
Fosta! 73. 

CRITICA: SU111am~1te mstruti V~ 
f?> cducàtivii,, sol;> o ~,ta E).r; vi.sw., 
da religião, moral e civismo. .,\Pr~, 
~0ntac;s..o a!ãra4ª'Y!'il, i.'ªrla,,d,i. 11 
arnc:1na. 

CRITICA: Na Ob1·a o aut.Qr rev<'.,. 
J(l intuitos de vulgarizar entre o 
rr,uw10 infantil a drmtrt11a e o 
.-mor á Sa:ntisSima Euco,ristia, con. 
:;e-guindo-o plenamentP. pc)(l, sçilidez 
da doutrina e da moral. 

ÇOT AÇAQ : Parl!- ~"'!l!,nç11-e .ei).n 

COTAÇÀO: Para criapças e ado
lCl"Centes pm geral. 

LOBINHO (0.) 100 pp . ...., Rio 
- Revista infantil mensal, em 
c,uadrinhos ilustrados, Proprieda. 
õ'c, da Pmllr<'Z,a ctjitora "A NoiLe'', 
rua sacadura cabraJ 1..,. 

geral. 
TICO-TICO .(0). 45 pp. RIO - -

Revista. infantil mensal. eolqri4ll 
<' bem ilUstrada. Réd!H:íi-p:· 13: A, 
"O Malho'·, Rua s~adqr pan.
tas 15. 5. o andar. Ga,i1'a, 8!10 - Rio-

cRin.cA: Embora . ele 9rien!Jt~G 
1(-io-a a revista é · mori\Jmente bGa. 
(\ instrutiva, além de !·tliglesa e cL 
,•icamente aconselhavel. Aprc,sen• 
tac:ão amena e' variadR .' 

CRITICA: Prt>d.qminam os con
tos e historia. de assui1tos estran
r-,eirce. emocionais. aventuras e 
,'Correncias policiais Alimenta.se 
o sensacionilismo do c11me; ctc,sen
volve-se o ,sentimento de vingan. 
<:a e ocuna-se a fantas!a da crlan. 
ça com id:)ais N·r.adas de s11per-ho. 
mens, á procura de r()aiiza1;~ ab-

CO'rAÇÃO: Para eriançQ.S elJJ 

surdas. , -
Além <11~ pouco insti-utiva. é p·er-

11iciosa porque ensln8 o orin1e. J)('!r
vert.e a infanci;t e não inçentiVi/. 
nrr:.nr al!rum á virtude. · 

CetrAf:_;AO: nesa.co11,,elhave1 iiem 
pre_ 
PEQUENO MISSION ARIO (0), 

15 PP. JUIZ DE FORA . - Revis-

Notícias do rnterior 

geral. 

.. LIMEIRA 
;J··f:sTA DJ•, $. VICENTE DI~ 

J>,\t;J,O 

SCIJ!YTIFICAMINT8! 

LLv1ElRA (Do eorrespondcnle) 
-- Itealizou-se na Capela de S,10 
Yicente de Paulo, nos dias 18, 19 e 
2 O, ás 1 ~ horas, reza solene e ser
mf,o i,elo Revelo. l'e. Antonio Ho
cato. 

JJia ~ J, ás 9 horaH, foi cantaua. 
a Santa ~lissa, pelo Itevclo. Çg·o. 
JIJanocl .-\1\·cs, cm luuvor do gTandc 
São Vicente de Paulo ( 3a. festa 
regulamentar). 

Logo a seguir, de acordo com o 
manual, houve a Assembleia Ge
ral dos Vicentinos, das 2 conferen
cias, tendo o presidente ela Confe
rencia de N. S. das Do1'es, sr, Dr. 
José u·1·eno Guimarães, resumido 
em belas pala\-ras a vicia ele S. Vi
cente. Pelo confl';ide sepretario, sr. 
José Cerchi:i.rio Uoreli, foi lida a 
ata da 7;;,ª sessão da C. N. S. das 
Dores. 

Foi encerrada a assembleia, com 
as orações de costume. 

AS SUAS l'ERIDAS' . ,, 

• Pomada secatlv11 Sllo .$elit• 
tlãg combate ç!e'ltlfJca?\~N• 
to.da e qu;iúiue_r afe<'~ão r11t&
nea . .-orno sejam: Feridas ·e• 
i::-eral.· Ulrera.e. Chaga~ 1111tt, 
i;:-a~. E<'z.emas. E:ri!li!')!'l!l. Frie1, 
ra~. Ra<"bas no.i:• nfc-1> e "~' 
~~íoSJ F.Fpinhas. Hemorrn!de• 
Qnelmndural' 'li!ru~ôe~. rrea.
d.as rle mos<;Jt)toa e ln.'.!éc.tos 

venf?no•o•. 

''Nossa Senhora do SSmo~ Sacramento" 
( Mçditações :para o Mês de Maio} 

.do B.eato Pedro· Julião Eymard 
o titulo diz o ccmteudo do livro, o q1,1al nos apresenta Mª-
ria cm .suas relações com Jesus Cristo no Sl:i, Sacram<mto. 
Relações de Mãe verdadeira. "f,'1aria. da qual nasceu o Cr~to, 
que se chama Jesus". que nos adoramo~ presente debaixç das · 
especies eucarísticas, com seu Corpo. Sangue, Alma e DI • 
vinda.de. Relações Pe Adoradora, de Mãe e Mestra dos Adç
rad~res Relações de Mec!janeira universal de todas as graças 
divi1,1as. que da fonte ine,i'.gotavcl do Çoraçãçi Eucaris"tico de 
Jesus, correm sobre nos! 
Consiqeraçõc,s onginals, nascidas da inteligcncia e do cora-

ção de um Sllnto! 

NOSSA SENHORA DO $$MO. SACRAMENTO: "Nome novo 
de uma coisa mt,lito antiga, como se cxprcs1>êiVa O Bçatp 
E;ym::ml.. apresentapdo pela primeira ve.z esta tlevot;âQ ~Qli 

seus filhos espirituais. 
Eis a devoção que todos os Adorador~s do SSm9, Coraç~o Eu
carístico de. Jesus hão de conhecer, estudar I:? gloi:íffçãr em 
su:is virtuclcs e ob;:;çquios, morntente durante o mês de Mll,io; 
pois não é po;,1,ive) :i.c:orar como convem a Jei,U$ ~i:i.cramen•. 
tado sem .fvlaria, Nossa Senl:lora do SSm.,o, Sacrl:!,lllento, A\J~ 
no-lo qeu, que por primeira adorou e glorificou a ~S. Eu., 
caristia no Cenac1JlO, e q1,1e enfim foriµou as falanges pos pri· 
meiros e mais per!:Jitos Adoradores, os APostolos, e os Cris-
tãos da Igreja nascente. · 

O livro encontra-se á venda na Igreja St.a. Ifigenia, LgQ. 

de Sta, lfigenia, s. ratll.o. 
. P~$ÇO CR.$ 8,00 

Bragança - São-. Paulo Auto - Vi~ção 
para as suÍl.$ vtag~ns de Bragança à Capital e vtce~versa $lr
vam-se dos cc;infortaveis onibu,s çt~ ,i::r.tP~SA M1TO·:' 
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PAR'l'lDA~ Off; I:3R,AQANÇ!\. PARTIDAS. OE sAO PAULÇ 1 
Dias utets: 7 .0C e 15.16: cio- Dlas utei!l; 6,45 e ló,46: (lo, , 

' 1mngo~ e tertaqois: '1.-tó e 18. tilfilgc/~ · ~ · ·ieriªii~:- ti,@ "i lf.lb • 
J?tintq. em· ir~1nç~: . .ftmki,e,~ ·~ PP..m~ , 

PRAÇA RAUL LEME .N e l<' BAR B:ST~~ - Rua .Maus 
TELEFONr 109 n.' 63Cf - TELEFONf'.: Ji6!V5 - - l 
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S.ão Paulo; 11 de Agosto de 1946 LECiõNARTO 

O grande abandonado l 
(Conclusão da 2.ª pagina) 

lnternacioltal de uma atmosfera de taverna, 
toya a participação do Santo Padre nos con
cla,·cs internacionais só multo dificilmente se 
brilt. • • óu se farâ. 

tares e financeiros estão fazrndo progrcclir 
uma solucão. . • ou uma crise para a qual to
da a douti:ina dele não trará o menor con
curso. 

E' por iso, que um Molotov sente que pode 
dai· largas a seu baixo instinto de tavernei-

l::videntcmente, li situação nii.ú seria esta, se 
O nhel mot·al da dipioumcia cins outras poten
cias fosse mais alto. Mas, 1ucsmo considerados 
o.s ptóbictnas em (Iue os so\il'licos não int<'rve
fttt, a atm01;fe1·a tlit>lomatica ele hoje é quusi 
iuespií'avd pal'a homens decentes. Os 1n·inc·1-
pios não vàlem quasi nada. A amraca das ar
mas e a presslo do clinht'iro se sente '1>or toda a 
parte. Quando algun1 estadista levanta uma 
questão de pdncipio, em geral ele mesmo não dá 
a menor importancia ao principio que defen
de, e do qual faz mero "gato morto" para ati
rar à face lle outros, com alguma segunda in
tenção relacionadn ctim seus proprios híterrs-
1es. Elle sabe perfeitamente disto, e sàbe que 
os outt·os que o ouvem tambem sabem disto. 
F.le sabe (Iue todos sabem, tudo quunto Ple disse1· 
i!tn 1tt11teria de t>tincit)ios nfio cl,•cidlr:í, coisa 
al:IUl'llá,- e que enquanto t>lt· pronuncia seu dis-. 
cut'So mais ·ou J\lénos belo, mais ou menos 
substancioso,. nos "bastidores os técnicos mm-

. ro, sem cscandalisal' o mundo: é que não ha 
tanta llis(.ancia entre ele, e muito~ daqueles 
srs. que conservam r1•stos ele verniz e de civili
:t,tção, e aos· quais ele tanto Pseanclalisa com 

· seus gestos e feitos. 
O Direito nada mais vale, na genf'raliclade 

elos clebatcs internacionais. E, se assim é, se 
está aus1'1lte o Direito, que es1>anto_ pode ha
Yer rm que rsteja ausente o Papa, cuja mis
sfto é precisamente promulgar e proteger ns 
leis da moral internacional, ou seja do Direi
to Intel'nacionàl no que este tem de mais ba
sico '.' 

Ning't!em sente falta no Papa, porque nin- l 
/Iucm srnte u falta na moral. No tempo de S. 
Francisco, a ''Dama Pobrcía" andava muito . 
aba1ulona{!a, e o Poverello com ela mística- • 
mente se desposou. A "Damn l\toral" está ho-
je m,1.is abandonada do (IUe a "Dama Pobreza··. 
Pusi:t à m:'.ll'gem, ela se- acolhe it\elancolicn~ 
1Hl'lüt• ao seu nico 1·efugfo irnt\1r:tl, isto é i 
so11,h1'a ti:itJltl'!e que é o \"ig:t1·io de Cristo, l1 a;;-
to1• tl.ls ovelhas e dos Paston's .•• 

• 

O Fa.pa convida os povo.s e seus unvernos ... 
(éonelusuo. tla últimil J)[tgina) 

tre{anto · esta paz, par:t cada -um 
<1 os J)O\'os da terra: A the este pe

:rig·o cótnun'l, n~O cabetn pPnsatJH'll
tns ·tlé vihg'a,h~a ou <fe i't'J)J't\s:di~1:-:. 

nem amblc:ões de pocler e uomit1i.,'. 
nem desejos de isolamento ou pri\·i-
1(,glos tle venéedores. E' o que o 
eiltehdeln t11uito bem os J'ê,ste1du~ 
t:nldü"i!, 

Xa grandiosa ofensiva conti·a a 
fome,. os Estados Gnidos s,e eolo
?aram .generosamente á frente, l'n· 
,,..ro.tn ao servic:o desta santa canRa 
~Nl l'\·imtntesco poder de pro,luc:ão. 
11edobrarnm Sl'll!l PRfoh:os para a u
m.entar o su.pcr:n·it <lC' nlit1,<'n1n~ 
exf)ortaveis. O Cana<l,,. bem o s;a
tl~mo". faz. conv·etgir para o ,n10g1no 

fim Sua:· tra<liCional larg-ue-z~. Por 
sua: pnrfe; ·à Gr'li. Bretanha, com 
&J))ortúl:ià previst,o, convoeou f'm 
Sl:ta c-npltnl utnn confnerwia inter
n~ionnJ para clls<'ulir os prohl<'
mait. da alitnentar.ão, e no m<'~rno 
tÍ>mJX) ml!-n~~ve, fostric:tics mililn
res ·no· É>mptêÍ;i>. de m·uít~s g('-~~ros. 

. Um !lgefro t·aclonanwnto, apc,_n;i,i 
!!f'rn•lvel E-ntr·c os paisPR mal,s clo:a
dos, r.,~rmliir,, certn.tnente a nrr.~
cnda.Qão ele tão grandes quanli<la• 
eles de a.Jimentos, que permit;r:, 
oferecer a outros po,·os duram0nte 
'f.ustlg:tdo,i pela fome, um grande 
alivio a sun>'l neceRsiciaeles: mniss u,·
g.-nH,l'!. Por esin rn?:tt0, voltnmns, "" 
,olhoR ~om confianQn, pnr·a n,s P.e-
10uhlicns da America Lntinn.· Xô 
r.i:rnsado, os nobres coraQões <le seuss 
l!l<ladlos, Xosso!' filho!'< e filh"s 
i,em-amàdoR, responderam gcn,·ro-

o 
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CRIS:\IA 

.. Hoje, . o Sacramento ela Crisma 
1et'li acbnlntstrado nas seguintes 
,gr~Ja11.: ~ossa Senhora do Desterro 
'le .ltmfüaí, Talpil!I e Santa Rita. 

REUNUO DO REVDO. CLERO 

Amanhã; ás 14 horas, haverá na 
Curla Metropolitana a reunião 
mensal do It.evclo. Clero secular e 
regular do a~l'bispaclo, 

! 
i--0s a' t·oclo:,:.;· os t'onvitos · ele cari(1n_ ... 
<l<>, a tocl.~R as nob1·0s causcts <lo 
;:.t,1101·0 ht11nnno. 

A <>l0", eonfiou a Di\"ina P1·ovl
dt•neia, r\estPs tempos, uma lat'c·fa 
gT~lll(!ioRn; a de ser c.1ir-;p(?tHH1tlorc-s 

d p :-;<>us dons. Tarefa esw eom p:t
r,t \'<'I ú que desem1Xlnhou o Patri
ut·cn. .Tnsé qttan<lo em anos de crj~e 
t0\·e a seus cuidados os cPlei• 
ros do Egito. );a vC'rda<le, os 
<·<'leirc1s do mundo. Ar;.;ent,in>t e 
J\rasil, em vcspcras ele calami,la
de~< viran1 ~uns extensas terras cor~ 
1·0sponcler ao trabalho e a seus mi'
touos de agricultura cnm fertili
füHle suj,01·ior ,t ,le ante,; da g·uerra .. 

J,~lr-8 0~U1o, f)ot· cotrn<:g;uitH<\ na 
grata posiçttO ele po<10r r<'fllahelP<'<'t' 
cm gran,lc mcdi<la o Pqullibt'io per
turbado, prestando auxilio a RPUS 
irmãos mais Indigentes. E espctn.
mos (!Ue tiot tlHla a parte ""' r:t
clique a cot1vlcc;ft0 ele que a pre
s<'nt0 nn1t'a<:a ele fome é lllll P<'t'k<l 
('omun1. que eleve ]igar todos os· 
1,0\·os ·('m união e ssoliclariedade de 
tal modo fraternass, que sf' cliss;jpem 
f.<Hln~ n~ difere-n~as. to<los os C'on
flitos e todos os inter0Hs0s eg:ois
li<'º~. 

Quo impot·tn, C'm mon1"ntos cotno, 
('fltC". sah('r sohre quem rf'cnPrn ns 
1·,·sponsnblÚfla(J~s. · ou quê· propor
,:i\o delas toC'a a cada qu:11 por Pr
rnss e nPrdigC'nclas fatais? Q11P im-
J1<.1r·1:1 tlPtc-1·1nin:lr 11110111 lllC'rC'CO 
mais, ou menos auxilio? 

O que importa renlrnC'nte ag-or,i, 
r- (1 ue os soeorros Rufici<"ntcs e 
oportunos che~·u0m onde qu<"r que 
a. nE"C'f'Ssi,laclP clt•lr-~ se far:a sentir. 

l lnj<', rn:li,s do <1•10 nunca é hn1~1 
tlf' aeatar aquelas pala,Tas ·de "'os
so Salvador: "Sempre 'lUC' fizer,les 
bem a algum destes meus menores 
irmãoss, a mim o terels feito". (~Ja. 
tE•tts XXV, 40) . 

E' hora tamhem <le atcn,ier a 
amarga r·eprN,nsf,o que I<:le faz a 
qnern quer que, por indiferença ou 
ei;oismo deixa de acudir em socor
ro do vizinho, em escaclo ele patente 
necessidade, C'om Pfelto., estas ad
vertenC'ias mostram a grave rt>s
ponsabilitladc, que · perante Deus 
a,ssumem todos aqueles que, por 
motivo de seu.is dotes especiais ou 
sua posi~ão, s;ii.o chamados a com
bater o perigo, com sua éapacidu
ele ele direção ou exeeuc:ão, ml'
diante o exetciclo de suas ·runções 
publicas ou seu esforc:o privado. 
Assinalam estas admoestações a 
gTave responsabilidade para com 
Deus. que tem todos aquel.es qtÍe, 
por sua visúo, cliligcncla e prudente 
manPjo eC'onomico na procltH:ito no 
lran,sporte e clistribui<;i\o dos' ali
mentos, t<'m em mã.os o poder ele 
aliviar ,os infortunios de muitos. 

i\l osso am tam bem estas ndverten-
• cias a 1·espon>1abilicla,le nin<la mnior 

perante Dt'u!l, que contraem toclns _______________________________ __,_ __ _ 

EXPRE8:SO VIAÇAO SiO PAULO ITU 

os que, cruel e egóisticn1nente, 
acurnulan1 e oculU.nn proYisões, que 
de qllalquer outr,t forma verg-onho· 
sa, ,•xploram para 'seu proveito 
vroprio u n1isqri::t d<~ s0ns ,·iz.inhns, 
s0j~tn1 i_ndivicluos ou po,·os,. ou se 
enriquc-een~ n1ecliante espc•c..·nlaçõe·s 
il ici tas ou outra H \'is for·n1:1.s: de 
con1et·c-io. Set·ia f~1t.al C'rer que pot.le 
:,.;E, vencer a crise se111 nul11ter n. 
tranquilidade e ordPm publi<'a. E' 

. ncccssario que a calma· reine por 
toda a p,)rte. A historia nos mos
tra que s:'to cle8af-;tt·osfl8: as alnci
nac:ões que conduzem as mass:•s fa
mintas C.. revolta e no ,saque; tiio 
absurdas como pretender __ que, se
meando faiR<'aR cm c·ampo de feno, 
as terTas fn,tificam. 

Ai dos que queiram· provoc:'ti" o· 
fogo,. cohC'ilando a estet·eis rnot i·ns! 
J'.i dns que allc;am e,ste fogo com 
a ostentaçào de sua luxuria escan
dalosa e . suas extra Yagancias. 

t~xtra,·agancia! Façam os pais e 
mflcs de familia, que seus filhos 
apreciem melhor a sailtida<le do 
pão e ela l('!Ta que no-lo bt·inda. 
Nossa cpocn, a olvitlou por demais; 
<laqueia sitnpliciclacle decente da 
Yida, se dcsllsou · insensivelmente 
pat·a a p_rocut·a e a sntisfaç:ào de 
pra1/.ercs pel'nl.cioosos e t\Pcessit\ades 
ele mera ·fanta,sia. 

Olhal que Deu", ao reduzir o 
dom ele Seu .Pão, quis conduzir-nos 
novanH~nte, con1 unHt an1arga liç~o, 
á reta Yereda. Deve tomar-E'<C esta 
li,:ão cqm espirito .humil,fo 
que :.1l-5sin1 se chegue no esta b0leci
mento de ·urna 01·dem economica e 
social melhor. 

Durante os anós de guerra, a 
morte devastava as linhas ele ha
Jalha, e penetrava fundamente em 
cada terra, fazendo vitimas incon· 
lll\'eis enti·e os cornb~tAntes e as 
populações ci\"is. 

E' tempo de se deter sua mur
cha, agora que a Yemos preparar
se puta realizar um massacre ín
c1otnparavelmente m_aior que o rias 
armas. .Não lhe. J1ermitlretnos que 
inscreva nas sepulturas de milhões 
de crianças inocentes as palavras 
ela traglcu acusação: "Pediam pii.o 
os pequeninos, e não haviu quem 
lh'o lfistribulsse" (Lamenta~ões 
IV, 4). 

Ouví, todos v6s, inrlivlcluos ou 
povos, que dispondes elos meios, de 
um ou outro tnodo, para vir em 
uocorro de vosss irmãos, ouvi · a 
exortac;ão elo profeta: "Que clivlcl;:ts 
t.l'U p[o cotn O faminto" (!saias, 
GS, 7). 

Contemplai, pois, éssn vls:t0 tr;e
mencla. Não são os famintos da 
terra somente que hoje extendem n 
v6s suas mãos suplices. Cristo em 
pcsson vo/; pede o pâo de que Seus 
pobrps neoesssltnrn, Cada bocado de 
alimento que lhe dais, a Ele o te
reis dado. Cada migalha que lhes 
nt:~ueis, a Ele a tereis negn.do. 

Virá o dia em que aquilo que 
muitos nfto vêm se tornará mani
festo ante os olhos de to,lo>', quan
do o Supremo Juiz aparecer na 
n/ag-Pstacle ele sua justi<;a, para pro
nunciar ante a· humanidade Sua 
sentenc:a irrevogavel: 

ULTIMA SEMANA 
Oportumdade unica pa. 
ra todos comprarem 
a rt i g os ele qualidade 
por preços convenientes. 

liquidatãtt /\Doai 
REbUÇóES 
NOTAVElS 

Ofertas de Ocasião 
R U .A DIREITA, JG2-100 

RvMo. 

da 
'Côn_~go, 
Silvei·ra 

Paulo-·- Florêncio 
Camargo 

(Conclusiio da ultima pág1l1a) 

1922 a 192·4, sendo nesse ano no• 
me8.rlo \"igario de l'anuliba. Ali 
l)ern1ur.ecen três anos. Em !)ezein-

Da fase inicial. .. 
(·C0ncJus,1io da 1.• p/lg,) 

Kazan, Samnra. e Simbirsk, :\Iong. 
l\lig-Llél Jl!ollolrns, tiomcaclo a 1.u de 
setelllbro <le 1!!~6.-- sofreu a pena 
do c,11·cC'i·e pela l•'é a partir ele 19.!9 
e ém seg·uicla exllado. 

O Administ1·'.·ido1· A1lostolico de 
Kamié1'lec, ::llons. ·Joiio Swiclereski, 
fui pt·cso erü janelt·o de 1 n 30 e e,.x1• 
h,Llo a 1,anir de sctemb1·0 de 19;;:,. 

XOS 1>A1SÊS OCUPADOS 

J;;stas ligeiras informações se M

fc1·em a penas á n ussia proi)rin
rne11te dita. Que dizer do que vem 
acüntecendo n.:'1. Polonin., fla Litua
nhv é em outras zonas de ocupaçiio 
de pop~1laçào catollca ?- Já nos re
ferimos ultimamente aos bi:a<pos, 
sacerdotes e fieis catolicos rutet10s, 
que estão sofrendO a pena ele pi:i. 
são e os horrores dos campos de 
conéentr·a,";ão sovieticos, pot· ·nilo 
quererem aderir ú igrejola cisma· 
tica chefiada pela edlção russa elo 
st·. Carlos Duarte da Costa, o "tm-· 
triatea" Alexls ele :-,,foscou, que rl'
ge os destinos "relig·losos ·• do vasto 
lmt,<!rio totalit:trio e soclallstn sob 
o mando do camarada :\[olotov. 

LI\.RAI·XOS, SEXIlOR, DOS 
!FAr,sos A)IlGOS 

De qualquer maneira, :()ressupos
ta a malicia elos dltige_ntes comu· 
nistas e seu odlo li. Igreja Catoli<Ja, 
é prefetivel_ essa parcialidade de· 
monstracla em relar.ão a essa fac
ção cismatica, do que uma falsa 
atitude de simpatia pela lgreja 
Catolica. 

Como bem afirmou o Santo Pa
dre Pio XI em sua Enciclica "Di· 

bro de 1926 foi nomeado Vigarlo 
de Túcut·úvl, tendó tornadó pósse 
por ocasião das féstas do Natai. 
~uma paroquia novtt étfi que tudo 
é dlficil, o nevmo. Conego Paulo 
se <le/'lVelóu, ca!nelo mesmo .doente 
Pelo excesso ele trabalho. Em 19:Íl 
suctadeu ao Revtno. Conego Ado~!~ 
ro Alfred.9 Krauss nà paroquia do 
Divino Êspirltó Santõ da Bela \ris• 
ta. Permanece ha quinze anos nes• 
sa paroquia, onele exei·ee seu zelo 
sacerdotal. 

Foi elevado ·ao canonicato em 13 
de X0vembro de 1939, por D, José 
Gaspar de ·Aronseca e Silva, que 
tn,mbem o nomeou Decano e Pã.ro• 

co consultor. na mestnà data. , 

Conhecédor profundo ele flossa 
historia, ê S. Revmà. socio efetivo 
elo Tnstitüto I-listorlcó e (}eograflco 
de nosso Estado, tendo escrito. Ta.
rins obt·as ele reál valor: 

"Orações em louvor de s; Paulo" 
- 1932 - opusculo; "Notas Pá~ 
a Historia de ParnaibaH ~ 193,f: 
'·São Paulo - Vida dei Apostolo ~ 
1936; "Sâo Pauló ·Apostolo'' ~ 
Drama em 4 atos - 1936; "Con
greê<so l'uuiíno" ~- Tê~és dê Vár!oll 
Orailores - No êérttetiarlo. da t!on
veigúo tfo gt'andé ·A~o-stolo -_ 1937; 
"Orac:ft0 congratulatotla no cente• 
narto nataliclo do Revmo. Padre 
Tadclel, S, .J. - 1937: "O Padte" 
.,_ 19:JS; "A inst:Í.lação do blspâdo 
ele Sào Paulo", ·em :ptePàtação; "D. 
A nton'!o Joaquim dê Melo e seu 
tempo" ~ lneedito. 

DR. DURV AL DO U-
VRAMENTO PRADO, .. 

Cltnica da mõléstiáé dóS ólb09: 
.:. Cirurgia OC\tJár - Cons.f 
A9, ipiranga. at3 (S.o andár> 
• 1'e1.: •·458:. ~ 8es.: A'tl. 

Angélica. 1408 - fel.: $-9275.. 

DR. DURV AL PRADO 
M1:DICO OCULISTA 

Rúa Sehlidot PauJo Egidio, 11 
• 1.• and. • SàlM 512 - 13 - U, 
IEsq. da Rua José BonifâcióJ, 
Cons.: 14.30 às 17.3ó botas - . 

Tel.: t_. 7313 -AVENI1:>A ~PIRANGA, 1120 .- TELEFONE 4-4241 
Serviço tâ){do de pasaageiros em confortáveit 

Infelizes para sempre serão tlqne
les em cujog ouvi-do;, t·es,soará a 
terrível conel.,.nar,,,o: "Afastai-vos 
de mim. malditos, porque tive to
rne e nfto me clestels ele comer" 

vini Re.clell1ptoris", quando o co
munismo :'.lssim se mostra favotavel 
ú.s iniciativas catolicns, ê apenas 
por calculo e E'scondendo as unhns, 
para. um bote mais certeiro contra 
a Igreja Santa ele . Xosso Senhor· 
.Tesus Cristo. O comunismo só cléi· 
xarC.. de ser nocivo no dia em que 
deixar ele ser comunlstno ••• 
---- --· --·-· -- ........ -~ -----~--.::.=:::::::::::;::::;:=:::::::::::::::=====:=. 

' 

· · J.irmousines .de luxo 
. P ARTIDÃS DE SÃO PAULO E ITU 

6,31) ~ 10,00 - 13,30 - 17,00 
P.R E Ç OS a 

SÃO PAULO A !TU . . . ., . • ,.. • ,. 
fÃO--PAULO A-CABREUVA, ., , ..... 
,$~O PAULO A PIRAPORA ~ ...•• 

Cr$ 
Cr$ 
Cr$ 

40,00 
35,0-0--' 
25,00 

' (;\fath., XXV, 41-42). . 
Mas eternamente felizf's sedí.o 

a<iueles que ouvirem as palavras 
divinas de infinita_ ternura: "Vinrle, 
bemc1iros de m'tu Pni.... porque· 
tlve-fotlile e me tlestes ele comer .. -,
sempre (lue o fi?:ercles a algum 

l elt>ntre os menores ele meus irmão,;. 
a. mim o tereis feitl\l" (i\111.th, 26, 
Jll,-.40).,, 

,·:: .. /' 
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No curto es~aco ~e uma semana 

AXO XIX I s:to raulo,- 11 de Ag·osto t:c 194G 1 
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Nl':\I. ,31 

O Papa convida os povos e seus governos 
a combater o ter rivel espectro da fome 1 

· Texto completo 
Santidade 

da alocução radiofônica de Sua 

"Com no~so C'orn~ão imer~o em 
profu1Hla· anp;ustia., lançamos 11r
g0nten1ente un1 apelo :"t convif'n,·i:i 
do munào, :1 responf'<abiliclacle dos 
dirigentes ela viela economica e po
litic-a, ao e~pirito ele simpatia e 
mutua cariclade elos povos, a todos 
que tenham olhos para ver e ouvi
dos para ouYir, a to<los que sejam 
capazes ele se sobrepor ás opiniü<'s 
já formadas, a impor silencio ao 
rancor eng:e>nclraclo pela guerra, a 
agir con1 ahna e co1·ru~r'to genProsa-
mente, a escutar a santa voz Lia f1·a
te-rnidacte hnrnana. 

Fazemoi::; um apc-10, a tottoR que, 
unidos cono""º na Fé Cri!<til, ali
mentados na doutrina e na lC'i ele 
Cristo, possam ver nesse apelo a 

seús sentimentos fraternos, a pedra 
de toque de um amor sincero e in
tenso a Deus. Pobre humaniclàde, 
que apenas emerge elo rio ele san
gue dessa u1tima guerra, para es
calar um ingreme caminho em 
busca ela paz, caminho cacla vez 
n1ais abrupto, cada vez mais escar
pado, semeado de espinhos e es
colhos. 

no dia 4 de 
A cada passo se le,·antam novos 

obstaculos e calamidacles, cuja g-ra
Yiclade muito poucos suspeitarrun, 
entregues ás primeiras explosões de 
uma Yitoria obticla por alto p1·ec;o. 
Ao passo que os estadistas. em suas 
cleliberações, acossados com f1·e
q uencia por gra,·es àific-uldacles, 
tr,ttaram de implantar os funda
mentos da reconstrução politica e 
eeonçimica, e de· suprimir, ou ao 
menos atenuar a. inevltavel discre
pancla de opinlões e inte1·esses, se 
levanta ameaçadoramente o espec
tr·o àa fome. 

Os tecnicos se inc-linn'm ,:obl'e :lfl 

estatisticas; pelo desfilar lento de 
colunas de algarismos dklnte de 
seus olhos, adquirem a certeztt. 
amarga que a sombra sinistra da 
fome se estende pela quarta parte, 
pelo menos, da população elo mun
do. Ameaça atingir ingentes multi• 
clües em zonas imen!'as, a não ser 
que cheguem auxilios oportunos; 
multidões cuja grandeza torna. in
significante numericamente, as fl· 
leiras elos combatentes e civis que 
sucumbiram em todas as frentes da 
ultima guerra. 

Um diário católico em Santos 
A cidade tinha algo fóra do 

comum; não sei se eram as 
111uitas pessoas ctesocupaoas que 
.ba via nas ruas, pois a S. l:'. J;{. 

estava em greve - ou se eram 
aqueles canazes amarelos . espa
lhados por toda a ck.acie, que 
nos causaram esta 1mprcssao. 
Estes cartazes anunciavam pa
ra o futuro prox1mo o apareci-
111ento dum novo periódico san-

' tista, o SANTOS-JORNAL. No 
primeiro momento não sabia
mos como reagir com relação a 
esta novidade. Era amigo ou ini 
nugo o novo jornal'? Infeliz
mente não se pode negar, que 
o comunismo er.controu um de 
seus mais fortes redutos na be
la térra de Braz Cubas. Portan
to, era de grande interesse sa-, 
ber qiie orientaçào seguiria 
aquele novo vespenino. Um jor
nal que pregasse dou~rinas exo
t1cas e perniciosas inccnoiundo 
assun as paixões politicas dos 
operarios oeveria_ fazer um mal 
imenso ao bum PllV0 sp,nt,s,a; 
nu caso contrario, porem, se, ,a 
trn w1prensa utilidade para a pa 
tna, a lgreJ a e a familia o, a -
:,ue1ra, se o novo vespenino los
.se orgào aaquela boa ü11prensa, 
q~te sempre cllnstiu1e o me1l1or 
nie10 pan1 uefencler as nosi,u;-; 
tractiçoes catulicas: sena comü 
uma vez escreveu Monsennur 
Ascamu Branoao, "a maior oura 
de ca1·1dacte par.i. as almas que 
perecem ,h1umas nu e,. 0 , •• , 

ewrnu conuena(;ao". o !WVtüu. 
p. V. Alvarenga SJ Direior ela 
</'ederaçao ctas CongrLg«çb, s 
· dananas de. Santos ct,s,,1p.,u lo
co as nossas ctuviaus, "O jornal 
e nusso e oem nosso, é uma 1111-
ciativa deste incansavel traba
lhador na vinha do Senhor, que 
é o Exmo. Revmo. Snr. Dom. 
ldilío José Soares, Bispo diocesa
no de Santos. Visite o Jornal 
e as suas oficinas; ficam pa c1-

-<iade perto da Igreja ao · H.osa
·tío". Parecia-me um sor;iho, qu,· 
!lquela velha aspiração dos ca
',olícos deste Estado, de possuir 
:finalmente um diario . proprio, 
,se tivesse realizado tão de re
pente na c:iocese snntista. CoJn 
grande facilidade encontramos -
:na rua Vasconcelos Tavares a 
redação e as oficinas do SAN· 
'!'OS-JORNAL; e tivemos a s01·· 
te de ehcontrar o Revmo. Pe. 
ISC'n<'dito Vicente dos Santos, Se
"Jl'eturio do Bispado. que desPm
"-'ba u tlmoõel .de Dir@tor ag 

jornal; tambem o redator · che-
1e: 1'-rei Aurello Srnlzer o:i.m. es
tava presente e forneceu-nos 
c0m aquela amabílídade, i;ipica 
para os filhos de S. Francisco 
toc..as as informações desejaaas. 
''0 SAN'i'OS-JORNAL é um novo 
diario vespertino noticioso, com 
todas as secções necessarias pa
ra um jornal moderno e atual. 
E.;pcramos muito do auxdio dos 
catolícos, pois o combaGe em que 
estamos empenhados com as 
forças da destruiçao e a menti
ra pela alma do povo santista· é 
u mcombate de vida e morte. E' 
necessario, que o novo jornal se
ja colocado, não somente em 
n:ãos das pessoas de bem, pois, 
isto não basta. E' mistt-r um 
esforço para difu.ndi-lo o ma,s 
possível, principalmente entre os 
que estão envenenados pelos· 
maus jornais. E' preciso traba
lhar com tocas as nossas forças, 
para que esta nova arma do. 
imprensa, catolica alcance o 
maior exito passive!". Justa
mente, quando acabamos ele vi
sitar as bem aparelhadas ofici
nas, parou ctiant,• da porta um 
carro do o: ai d,·sceu um Sacer-· 
dute. Vimoso um soHdéu roxo e 
dobramos o joPllw pura beijar o 
sagrado and do Exmo. Rev
rno. Sr. Dom Ictit:o. O sanLista 
santista passa diarínmr.nte lon
gas horas no seu jornal intci
ra11clo-se cl1_• Ln(o o progresso e 
P.~tim ulanc!o toclns com o seu en
tusiasmo. O F;xmn. Senhor Bis
po inicrPssou-se muito pela 
.Campanha em prol das Voca
ções Sacerdotais empreendida 
pela Federação Mariana da Ar
quidiocese de S. Paulo, pois, 
deseja copstruir quanto antrs o 
Seminario ::>iocesano. Antes de 
deixar o jornal. o dinamico Bis
po da Diocese ée Beira-Mar con
Cf'dC>u~_nos a sua santa Benção, 
accntunndo mais uma vez, as 
J1 andes esp,•ranças: aue a dire
c,;_,,· do .iornal põr nos catol!cos 
cum relação a colaboracãó inte
kctual e finanreira. -Úirlg·imo
üos neste sentido aos ,- - nossos . 
1eitores nn esperança de :ga);lhai: : 
1.arn o· Santos Jornal -assinan.,es . 
.c1tor<'s e"ant~s . dr tlÍdci aÜ;Íl:i~,,-
1i,0s Pm forma d~ anúncios -'dê- : 
firmas paulistas. aue sem du-· 
vida lucrarão bnst_ante aj udan
eio um orgâo da voa imprt•nsa. 
oue conta entre as- nossas me
lhores. esoer1J.ncas. 

. -.êENTQ COSTA 

abril último 
Circunstá.ncias - imprevistas · e 

inesperadas agravaram as. dificul
dades de abastecimento, já. de per 
si formidaveis; no Este da Europà, 
o cultivo ·insuficiente do solo, pela 
devastação da batalha e desterro 
forçado de )mportantes parcelas ·da 
população- local; as minguadas co
lheitas de .trigo na Europa meridio
nal; a escassa produção de atroz 
especialmente no este e sudeste da 
Asia, e. àlém de -tudo as· secas da 
Africa do Sul. 

As consequenc!as se fa,>zem cada 
Vf!Z ma_!S patentes, pois se agrava 
·e sé torna ma.is indlspensavel .a 
necessidade de importações parn. a 
Eut·opa clurante estes meses que 
precedem à proxlma colheita; ela 
mesma forma cresce e se intensi
fica a urgência imperiosa de au
xiliar a.s PoPulações· dos outros ter· 
ritõrios mencionados territórios 

. ' . . 
que em tempos normais a si mes-
mos sé bastam. Ha imensas· re· 
giões que, indubitavelmenté, prq
duzem mais do -que podem consu
mir suas populaçõe,. Não estão 
neste ca,so as que, infelizmente, se 
viram envolvidas na conflagra<;:ão 
mundial e sofrem a destruição da 
guerra e da propria. :post-guerra, e 
oncle previsões fartas, que fora pos- · 
sivel acumular, · foram subtratdas 
ao consumo do póvo ·durante a ba
talha, e usadas para alimentar anl-. 
mais, ou para servir- de matcria 

-prima nas industrias clii guerra. 
Em todo caso, ainda com a_s pro

visões que se encontram preseute
mente_ ú. mão. :não seria possh•el 
d0minar a situação até âs proxl
ma,i colhelta.<i, gem esbarrar t'm 
gra.ve_s diflculdacle,i, a menos que 
FC empreguem todos os melmi pos-
8iYeis: e aincla assim, quanclo co
meçar a colheita, a:s reservas jâ >'e 
terão esgotado completamente. A 
dlflcll sltuac:ão allmentar, em N>n
sequência, não i,,e resolverll. cleflnl· 
tlvamente: pode prolong-ar-se, o 
quC> DC>us não perm.ita, até· a outr.'l 
colheita. De tal forma_ que transo 
corre-rão quase clesesseis meses em 
que·a ornc:ãó-quotidiana que elevr>.
mos ao Xos30 Pai que estfl nos 
co<o,i terõ. que ser mais sincera •3 

ferv~rofia:·""o pão_ nosso de cad::i 
dia dai-nos 1 ho,le"I 

:i--ao duvidamos de que os povos 
que na consecuc:ão de seus objeti
vos de guerra demonstraram TIº"· 
i,ulr tão grandioso po<'ler de "rg-n
nl7.it<'Õ.o e tão heroico espll·lto ,le 
l"a<'rlfl<'lo, provar:io tambem a i:-fi
cncln clestns faculdades agora, nes
te momento em que é ne<'ei,~/i 1·io _ 
nrrancnr da·s garras dn. morte mi-· 
Jhôcs <le seres humano>!. 

E' questão de dispensar e eeff Pr 
ns l'eservas de provl1>õe" qufl ainda. 
subRlistem, e recolher nov:1s -reRPr
vn!'l; de Impedir que Re clteRperdlcr>m 
09 ailmentos ou se reRtrlnjn sen 
u"o sempre que não se trate de n11-
tr-i'r homens; de sustar toffo gaf'to 
lnconslclerado o inJustlficndo, em 
maH•rla ele trabalho, e <le <fi!<por ele 
fncilidacles de trnn,:porte nrlequn
das, tomando as medidn!l finan<"'i
ras necessarias, buscanclo e esgo
tnnclo toclas as possiblliclades ele 
semear e cultivar. 

Todas estas mecllclns requerem 
além de habilidade cl·e organizàc:ão, 
espirito ele sacrlficio., Sem _embargo. 
~é a organizacão. aincla quando 
~<"ja. f.orte e cllligente. .,.se re.c1nz n 
un;_:t ~imples administr~~fi.o: ~r, o 
<"spirito ele sacrifício. anida an,incl<' 
chegue a lances heroicos não ,,. 

inspira em ideais mais· no.bres que 
o!! da mer11, disciplina. militar ou 
nacional. certamente seriam de 
,pMrén monta; 

·-A ·fome ameaça, o genero humn
no:' ti. a -fome ê em si mesma causa 
·c1e uma. incatcu'lavel inquietação, 
em meio â. qual a paz futura, ain
cln. apenas em germen, · correria 
rl8Co de ser sufocada ainda antP,; 
de n'l.scei-. Quiio necess!l.ria. ê, en-

.(0ot1tln\.la . ~ 1-t, pa,g;)_ 

• Os Ultimos acontecimentos Pare_ 
cem confirmar duas previsões de:-<
ta nota internacional: primeiro. 
que a Conferencia da Paz seria um 
saco de gatos. que levará mes('s 

se- não anoe para redigjr um 
tratado medíocre, e segundo, que 
yil'ia uma nova guerra, talvez da
qui wn ano ou dois. 

De fato a~a não se iniciaram 
as discussões ~obre os tratados de 
paz propriamente ditos e já apa_ 
receu a. questão ela votação "por 
maioria simples" ou "por :maio
ria de dots terços"' .. A ONU nomeou 
uma Comissão de Regimentos para 
tratar do. aesun.to, a qual gastou· 
8 diae nas discussões e acabou por 
resolver que por uma simples maio 
ria de votos as nações menores po
clerão enviar 1·ecomendações ao 
Conselho dos MinLstrOfl do Exterior 
_i:la,i Quatro Grandes potencias. Não 
~oa imiscuímos no merto da c;ues
t.ão. 

Achamos todavia, que umn. vez 
oue s comissão de Regilrento 
optou pela "simples · maioria", e 
que 'aliás esta. decisão foi ela mes
ma vencedora por 15 contra 6 vo_ 
tos, ou seja. muito mais de dois 
terç0s, ·"qUe a questão estava encer 
mdà., O sr Mototov, no entanto. foi 
C:üerente no p::\,recer, e num vio- -
lento discurso, no qüal não talt.à_ 
ram Os indefectiveis elogios ao es
forc;:o de guerra ruaso, atacou. os 
EE:· UU. e Inglaterra. Por terem 
,•ota.do na Com!ssão de Regimento 
rn1 faV6r da "simples maioria" e 
fez um apelo pam que~ Conferen
cia da Paz náQ confirma,..._ a de
cisão tomada pela CQlliissão. A rea. 
ção que a e--"Se d!.eem'So se seguiit. 
foi vlol~nta; tanto O delegado da 
Au.,tralla.. o sr. Evatt, como o ela 
Inglaterra o- sr. Alexander res
pO!lderam no sr. Mo!ot;ov numi>, 
linguagem a altura deste mas não 
propHa á uma conferencia de amt
im~ reuni.doo para redigireµi um 
tratado de paz. A questão gira em 
tome do fato de que cada . u~ dos 
Big Tnree representa a op1~a.o de 
um certo numtro de pa!ses, a. U • 
R. s. s. representa os pa1ses bal. 
caniCO!!, a _Inglaterra ae naÇÕes cme 
pertencem. ao s~U iml)f;!rio é os EE. 

UU. o5 paizes la-tino-americanos. 
Poder-se.ia dizer que o bloco oci
Yotos na Assembleia das• Nações 
ciental conta com doi..<; terços dos 
êos voto~ na Assembleia das Na
<:ões Unidas e o bloco oriental 
com um terço . Assim ,..e fosse ne_ 
cessario dois terços de votos Parai 
a. A qsembleia enviar uma recomen• 
r1aC?ii.o ao Conselho doo Ministtros,i 
n ultima palavra não caberia. uni
r.a.mente ao blocl) ocidental mas ca
beria a algumas naçõ~;i mais ou 
1-r!enos independentes da influencia. 
dos Big Three. como a França, a 
Suecia etc., Com a decisão da eo.. 
mi,,,,ão de. Re<rl.mento no ent.a.n~ 
o bloco ocidental ficará lnvencivel 
na A!,'Sembleia elas NaÇôes menore.it 

Ao par dessas ciive~genclas entre 
a Russia. e ~ EE. UU. e a,-Jngla.. 
terra, existe ainda a questão ~ 
rcpnraçõf'fl alemã.<i aos russos. 01111 
ingleses alegam que estão sendo. 
obrigndo a dlspender !!OD1Bs !abulo 
sas. em sustentar a Alemaha para 
esa, JjOl' sua vez, : pagar· 1ndeniza.
Qóes aos rttllSOS. ppr outro lado, 09 
a.rabes estão · Proetlrando 'BpoÍQ dai 
:parte da Russia na já complexa 

· questão da emtgrtJ.ção jttdaica' para 
· a P8.1estina. e o caso iraniano res• 

.. f;tlrgiU, tomou nõvamente forma,. 
· <'ôm a. "'ciheg1Vfa de tropas imperiaia 

ã Ba$SOrá. Na China. a guerra ci. 
vil conttnM ~mb a. forma de esea
ramuças. Todas essas pendenciaS 
e· ~ãn as ttnicas das quais temos 
notlcltt,, apareceram no curto es
paço• de uma. semana. Não sã.o e1!11!1 
utn segnro 2ndiclo de que estamalt 
cnm!n?)a.rtdo Para Ulrn\ ·'.ll1';Y'm . gaer,, 

:ra? 
Neesn mesma ~ ·o :Almo 

Hal,;ey, mte goza de um presttgk>. e 
unm infiuencin itnpsr na Marinho. 
amerlcana, fez declara~ â 2m
'prensa crtle uma nova guerra, 6 
tnevitavel. _ 

Chegam-nos noticlns ·doo. EE. 
uu. de que a. frota amencana 
c1entro de um a.no ou . dois · estaril 
1:1narelhada para uma. gUerra -ato. 
mica. 

TUdo, pois, -1eva.-noa a tima. reis--. · 
posta afirmativa. 

Rvmo. Cônego Paulo f lorêncio 
~a Silveira Camaruo 

Transcorrem no .proxlmo clla 1 q 
·de agosto as bodas de prata sacer
clotals do Revmo. Conego Paulo 
Florencio da_ Silva Camargo. 

Sua Revmá: nasceu em Cabreu
va, no di;i'., 25 de Janeiro de 1896. 
J•]m 1911 matriculou-ae no l:lemina
rlo Menor de Pirapora. Depois ele 
brilhantes estuclos, cleu ingresso no 
Seminarlo Provincial de S. Paulo, 
onde recebeu sua primeira tonsura 

em- 1917. A 15 de Agosto de 1921, 
recebh~ o Revmo. Conego __ Paulo a 
unção s!).cerdotal I:tà Igreja do Braz • 
c'onfe;iéia por D. _Duarte Léopoldo 
e Silva que tambem l):ie dera. to• 
dás as outras ordens sacras. 

Ordenado Sacerdote, serviu com 
zelo e piecla.cle como Coadjutor na 
paroquia de Sii,,o Joã.o Batista, de 

(Continua na 'i.a pag.) 
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Os problemas do Orlente hão de 
·-,cupu,r forçosamente wn grande 
papel na vida politica contempora
nea'. Não estamos ainda habituados 
e. essa idéia. Parece a nossa vai-· 
dade de oeidentais, que toda a Asia 
- sem f,dar na Africa - cons:ti
tue um· distante, confuso e sono
lento "lá. bas", onde a..,;; maiores 
,convulsões se podem despertar, 
crescer e desaparecer, sC'm pôr em 
risco a. civili1/.<-U~iio. :i\Ias esta.rnos 
enganados. Con1 a. descristianização 
elo mundo, a riqueza tornou-se o 
principal fator do poder: os orien
tais têm riquezas. A exploração 
dessas ·riquezas precisa. de meios 
rnecanicos: os ocidentais estão com 
suas fabricas aptas a aparelhar o 
.Oriente inteiro com os instrumentos 
ag·ricolas e industriais necessarlos 
para. seu desenvolvimento economi
·co. o destino dos povos se r<'solve 
hoje pelas armas: os ocidentais e,.
tão porfiando entre si. para <·olocar 
a. bom preço nos mereados .do Ori
ente as armas que este um dia vol
tará contra nós. l~stamos, pois. co
metendo todos os erros que nos le
vam â ruína. E' claro que tudo isto 
oâ ã.s questões do Oriente uma lm
portancia, uma atualidade, e até 
mesmo uma gra•,ida<le a que o "Le
g-ionario" bhamará obstinadamente 
a atenção de s'eus leitores, 

• • • 

Assim, pois, devemos registrar 
mais uma vez que continua o 
Oriente em eb'u!ição. A comf\çnr 
pelo caso persa, que revive. A hos
tilidade entre ingleses e :;ovleticos, 
llO Iran, recrudesee Ren!'!iv~tmer,te, 
ameaçando_ a trançiuilidaJ'} ,Je todo 

· o úríente medio. Ao que 1rn rece, 
os ,;_mericanos do norte cruzam os 
. brÕ,:o-;:-Ílf os'·sr~:'""Sufthnah e Flruz 
r;,começam ·seu jogo de ornfusão, 
c11jo verdadeiro ohjNi,·" é· ,,ifieil 
decifrar. Nada indica.: •1u J t:heg-'1C
mos logo a uma gue,·ra 11:t ,,$ia. 
J\ras, para evitar essa ;:::rucrrn ... o sr. 
Attlee jâ tem,. provavelmente, algu
ma das -receitas do sr. Chnmberlnln 
na algibeira. Cederá, por P.X<;l~ ,,lo, 
e. controle petrolifero ela regiãc, 

(Continua na 2" pag.) 

ANO XIX 1 Diretor: 
Plinio Corrêa de Oltvelra 1 São Paulo, 18 de Agosto de 194G 1 Diretor-Gerente : 

Francisco Monteiro Machado 1 NUM. 732 

r • A prox1ma canonização çlo 
Bemaven 1~urado Grignion de Montf ort 

«A heresia jaU:senista, apresentando Deus 
impiamente, empregando todos os meios 

1l 7n·o.1.·ima ca11011isação do 
Bc11wrntl11rado Luis Maria, 
Griy11,:_011 de .llonlfort t'érá JJor 
certo a 111a ior rcprrou.~siio ,cm, 
toda a igreja c·nii:crsal. 

Com. efeito, se é i:crdade que 
nao ho1u,c - e jamais podcr<Í 
ltarcr - Santo ·que não seja 
arde11/c11w11te dcroto da Scinta 
jJJiíe de De11s, •no firmamento 
cspirihtal da Igreja o Bto. 
Grignion tere ·a ·incomparai:el 
l)loria dr M'I' considerado o ma 0 

,i;imo arauto de No.~sa Hcnhora. 
O mctodo e.~piritual chamado 

da «escravidão a Maria" lé um 
dos maiores tesouro.~ da e.~piri
tualidade catolica. Por meio de-
7<', 1in11111Pras pessoas já se san
tificaram, e, por certo, muitas 
outra.~ .~e santificarão. E' e.~se 
o ·m('(odo que rai p1·oduzir t'i 
rr,nora('ÜO do 111·u11do contempo· 
ra11ro. FJ a can.oni.~ac;ão desse 
grande serro de Deus abre mna 
nora era na dirulgação da es-

• cola esviritua/.1do Bto. Grignion 
entre o-~ f-icfa. · 

I'ublframos aqui o texto do 
derreto "ele tuto" sobre a 1pro
«·ima .. solt3nülade da -canon.isa,· .. 
ç:rio. 

S.\GTI.\ DA COXGREGAÇÃO 
nos RI'ro-s 

PARA A DIOCESE DE LUÇON 

A respeito da canonização 
elo Bemaventurado Luiz Ma
ria Grignion de Montfort, 
Confessor e fundador dos 

e o m o s e r e r u el, e o n s p i r a v a 
para afastar os homens de Deus» 

1 

agora Renne.s. Estudou Filoso-. 
fia no Coleg_io da Companhia 
de Jesus em l~nnes e Teologia 
no .Seminario de S. Sulpicio em·· 
Paris. No ano de 1700, ele foi 
ordenado sacerdote. Comovido 
pela miseravel condição daque
les pagãos, que, não tendo re
cebido ainda a luz· do Evange
lho, ignoram .a Deus e se encon
tram em sumo perigo quanto a 
sua salvação eterna, ele foi a 
Roma para implorar do Surnc 
I>outifice Clemente XI a licen
ça de se. poder dirigir para as 
terras dos infieis. O Pontiíice, 
entretanto, fê-lo voltar para a 
França, para combater a peste 
jansenista, honrando-o com o 
titulo de l\Iissionario Apostoli
co. Obedecendo a este manda-

. mento, dedicou-se ele completa
mente ás santas empresas. 

_Â heresia Jansenista, apre
s,:ep.tando Deus cômo ser cruel, 
~nspirava impiamente, empre
gà'nqo todos os meios para afa.s, 
tar ôs homens de Deus. 

O Bemaventurado Luis, pal'a 
, · extil'par das almas dos fieis um 
. erro tão pernicioso; enalteêeu â 

materna mediação , da Santa 
Virgem Maria. 

Eminen·tíssimo Cardeal-Arcebispo 

A canonização do .Bcmaventuradô Grignion ele Montfort é :mais·· 
um triunfo de Nossa Senho1•a. Não se conhece método espiritual 
em que a devoção á Virgem :santissima seja levada, dentro do 'in'-· 
flcxivel rijor do dogma catolico, tão completamente a suas mais 
altas conscquencias, quanto na "escravidão espiritual" que Grignion 
de Montfort ensinou ao, mundo. Os jansenistas combateram impla
cavelmente sua obra. E a Igreja a consagra do modo mais glorioso; 

l\faria, - ·assim ensinava ele 
- é a·_mediadora entre Deus e 
os homens, . não somente en
quanto Ela nos deu Jesus com 
o qual Deus nos deu tuct'o, -
mas tambem, enquanto para a 
nossa salvação e santificação 
todas as nossas boas obras e até 
as nossas almas, como transfor
IDf!,das por seu materno e poten
tíssimo patrocínio e a sua ação 
zelosa se tornam mais agrada
veis a Deus e inclinam-no de 

Xo dia 13 ele agosto pp., a Ar
(luidioce'se comemorou o 2.0 ani,,er
sario do ato pelo qual o Santo Pa

/ 

dre Pio XII, gloriosamente reinan
te. transferiu do sollo de S. Luls 
,do ?,'[aranhão, para o de São Paulo, 
Sua Eminencia Reverendíssima, o 
Senhor Cardeal Dom Carlos Car
melo de Vasconcelos Mota. 

Em ação de graças pelo aconte-

NúMERO 

Cr$ 
AVULSO 
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cimc>nto, foi celc>hrada ás 9 horas 
daquele dilt, na. Catedral Provisoria 
ele Santa Jfig-enia, soleníssima Missa 
cantada, com o comparecimento do 
C'olendo Cabido Metropolitano, 
membros elo Clero Secular e Regu
lar, deleg-a,:õe,s de colegios e soda
lidos catolicos, e fieis cm geral. 

Pelo mesmo motivo, a Curia Me
tropolitana não deu expediente na• 
quele dia. 

8un. Emln<'ncla recebeu os cum
prirnN1tos dns Autoridn.des e fieis 
em geral, no decurso do dia. no 
Palacio Pio XII. 

!NOVO CONEGO 
! CATE DRATICO 

Xo dia 15 pp.; festa. ela Assunção 
dn Xossa SC'nhora, realizou-se na 
CalNlrnl Provisoria. de Santa Ifigc
nia, a posso no Coro Capitular, do 
Revmo. sr. Conego Vicente Mar
chetti Zloni, recentemente elevado 
á dignidade de membro do Cabido 
1\fetropolitano, por Sua Eminencia 
Reverendissima, o Senhor Dom 
Carlos Carmelo do Vasconcelos 
Mota, Cardeal-Arcebispo de Sã.o 
Paulo. 

Ka. mesma ocasião, foi cantada a 
Santa Missa, com asslstencia ponti
fical elo Sua Eminencia r..everen

disslma. 
O distinto Sacerdote, que é muito 

conhecido como escritor e jorna
lista, é lente do Semfnarlo Central 
do Iplranga, e s~1bstltue no Cabido· 
Metropolitano o Revmo. Sr. Conego 
Benedito Pereira dos Santos, re~en-
temente falecido. · 

canonizando este grande Santo. --- ~ 

Padres Missionarios da Com
panhia de Maria e das Fi
lhas da Sabedoria. 

Sobre a- duvida, se depois 
ela aprovação de 2 milagres 
e depois da veneração con
cedida ao mesmo Bemaven
turado pela Santa Sé Apos
tolica: pode-se proceder com 
segurança a solene canoni
zação do mesmo. 

"De }faria nnmquam satis" 
pregam com razão os. te61ogos; 
<'om efeito, quanto mais profun
damente alguem soh a direção 
das ciências' sagradas considera 

. a dignidade singular, pela qual 
Deus a honrou acima de todas as 
creaturas angélicas e humanas, 
tanto maior·es prcrrogatirns de. 
ln. aparecem, para serem de1·i
damente celebradas. Por isso -
quase todos os Padres, doutores 
e teólogos são unanimes em que 
dons magnificos a ilustram, 
com os quais Deus quis clolar a 
sua Filha, l\fãe e Esposa. En
tre estes deve ser por direito e 
por• merito contado o Bemaven
turado Luis l\faria Grignion de 
Montfort, qne. 'através d.e fwr
mões e escritos, cheios de sabe, 
dorm celeste. incendiando as 
almas dos fieis numa verdadei
ra devoção para com a i\L1e- de 
Deus, l<>vou-os ú perfeição, _no 
tempo de sua vida, por um ca
minho mais curto, o m,o .-.inda 

continua a fazer, agora 
reina no cén. 

O Berna ven tnrado Luis l\fa
ria nasceu 110 ano ele 1673 num' 
lugar chamado Montfort, situa
do na diocese de Saint-Malo, 

l 
maneira infaiivel para a mise
ricordia, a não· ser que ela srja 
frustrada por nó~ mesmos. 

A Santíssima Virgem favore-

(Continua na 7.a pag.> 
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INSTRUÇõES SECRETAS PARA 
PROPAGANDISTAS 

os 

Do Departamento ele Publicidade 
e Propaganda· ela Federação das 
CC. MM, ele S. Paulo recebemos a 
tradução do seguinte documento, 

frila do nº de 1 ° de junho da "Ci• 
vilta Cato!ica ". 

"Companheiro propagandista, 
Ycocê é dos mais eficientes ins

trumo1,'tos. Para que a ação de vo- 1 

cê se torne mais eficiente, eis uma 
diretiva para a sua atividade. 

Lembre-se c1e que a nossa missão 
é: BOLCHEVIZAR A EUROPA 
T(?DA, custe o :que custar e dl) qual
quer maneira. A missão ele você ,e 
bolchevizar o seu ambiente. Bolche
vizar é, e.orno você bem sabe, liber
tar a humanidade da. escravidão 
que séculos de BARBÁRIE CRIS
TÃ 'estabeleceram. Libertar a hu
mal)iclacle do conceito de Religião, 
de A utoridaclé nacional de propri-
c>clade ·particular. ' 

Por enquanto a sua m1ssao e 
mais limitada, e está. ·contida. no. se
guinte DECALOOO! 

1) Não manifestar aos compa• 
nheiros não amadurecidos a finali• 
clade da nossa tarefa; você com is
so comprometeria. tudo. 

2). Combater contra tudo aquilo 
que, especialmente os hipócritas dos 
·padres, vão afirmando mentirosa
·mente sobre os nossos objetivos; 
negar resolutamente tudo quanto 
eles afirmam; negar resolutamente 
que nõs somos contrarios â religião, 
â patrla e â familia. 

3) Mostrar,< por melo de pilhérias e 
mediante um procedimento atraen• 
to e satisfeito, que você sé sente 
mais livre sem as baboseiras da re
ligião; fazer ver que tambem. se 
vive bem sem religião e que atê se 
vive melhor sendo mais livres. 

4) Particularmente tem voce a Dtt• 
são de destruir a moral enafnando 
os ingenuos, crian4o um ambiente 
saturado daquilo calie os pudlbundot 
chamam d(i Imoralidade. :it o se.a 

(C.Unaa - za saa..). 
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·a,,~ ~.,vi•Hicos, para salvar a »az. lll, 
depois, dirn. que os sovieticos se 
tornaram tão poderosos com a 
1.quisição do petroleo, que f, lnevi
tavel ceder-lhes todo o resto. na 
A.ala media e ocidental. 

• • • 
:Na India., como previramo.s, a 

11c,ticllól.· ce que os Ingleses se reti
rariam dentro '=(!n bre.-e começou a. 
provocar. um movimento geral do 
mundo oriental contra a influencia 
do Ocidente. A;,islm, a Indià. portu
g-ues.i. continua sendo sa.oudldii. por 
violentos m9viinento11 nativista~, aos 
qual11 Portuiíal, pelo menos se oon
tar Só com O iLPOÍO in~lês, nio pO• 
!ler§. reslst'.r. 

:.il.o ha ln"-ice.& 4e Q.\l.e fillW ~
ta~ões tenham penetrado na IndiA 
frsi ncesa, .ou na Inc;lo-China, onde, 
como ~e sabe a hegemonia taínbém 
., trance~.· u'rn::1, apro::dmaç(i.o 11,rno• 
trani;:e!fll seria. muito interessante, 
uest11. · emergencla. Mas., lil<'JKUlld0 
tudo indica., os comunistas que pa.r
ticJpam do g11,blnete franciis tollle
rao q,1atquer tentMiva d.;, 11r. Bl• 
'1au!t neete sentido. 

Xlng-uem ignora a lmportancia ua. 
tnd!a portugue8i;t, pQ-ra. o e!ifori;;o 
mlssloua.rio, E' tacll calcular, ai.• 
iljj,m, quanto ;gos devemQlil interelJSar 
pljlo c;lesenv9lvlmento do$ aconteci
~ento1; naquel11, reglãc;,. 

••• 

. N,1; Chln:i, as hostilidade11 p:l8S:l• 
r-s.m do estado de· fagulhas ei,pora
dicQ.s, para. o de pequenos incendlos 
locais. Oll telegra.mas já. falam fran
umente em guerra. civil em certas · 
·reitl~. O martlrlo do povo chinês 
.atâ. longe O.e ter chep.ao a.o seu 
,~o. 

• • • 
·A · imprensa. noticiou que; no 

Egít11 se rea.llll:OU uma cerimonia 
4e '~t~ vafor slmbollco. Na. ctdl;I.• 
4-ela d.o cuiro, com a. presençe. do 

, ·Réi F~~d · foi ha.eteiwa. a bandeira 
·eg1pcl.e. · 'Outrora. treµiula.vá. a.li o 
JÍ4vQÃão ijdtazuco. E' a proclama• 

· .~ .Qfl.dal. de q~ CE!SSOU o poder 
ialDla:r da Inglaterra. no lilSlto, 

. . . 
Enqu1;1.nto isto, mc;,ve-sa toào o 

IÍ!um4o pan-islamic9, O ;!o~ 
' .Ralp.h Kc. ,au1, ~ artigo recote
. 'màte pul>fü;ado pela 1m:i,~ 
. ~ capita!, acentuou mu1t9 1w.m 

· _:. i,~··o"~·1tla.m1inoo 6 ~ movi• 
· :' ·' iiiemõ genutna.meJlte . ant1·QrllltJ.o. 
· · · Seu pclnclpal objE;t1vo, o prlnciplo 

,in nqm• cio q.v.al lev~ta. as mas
,u, · :Di.o ê 4• modo nenhum a. be

.. rêtooliÍÁ .pollt1ca. do i;nynflo a.rs.M, 
ina.s o· 1deel rellglo110 de soerguer 
» rtiundo maometano. Quer organ1-

. · .là.t \U;Oit.. t,tga. das Nações Maome
~a.s ·para. gn.ndeza. da rellg\/io à e 

· lhl1o~et. E odeiam O D1Unào 
Gl'brtão. 
. ·onde nos levar6. tudo isto? 

DR. DURV.AL PRADO 
MWICO OCULISTA 

• Rua Senador Paulo Efidio. U 
.. 1.• and. • Salas 512 • t:::i • 1<1. 
<Escj. da fiua Jose Bomfáo10• 

·ean.s.: 14.30 à.s 17.30 horas 
Tel.: 2•7313 

LER.i .. eROPAGAR O 

CRISTANDADE 
) 

A41onta:mos, em,. nosso _ ultimo · nutnúo,_ a. 
triste iud1ferenç::i: de que dao provas· as naçoes 
catolicas, no que diz respeito á situação inter
UMional. do ·Papal.lo . .;oivid.idas entre si, mir ,
das pelo cupim_ d~,lib,eralismo relit:-ioso, absor- · 
vidas sobretudo' JÍelas preocupa.çõei. economicas 
e pelas reivindicações politicas, n.-m lhes aco
de, ~m via de regra, ·:i. lembr;.}.nç3, de que todo o 
seu prestigio hist-0rico e cultural, t1>dos os seus 
r~oursos economicos e militares, não estão ao 
senico exclysivo dos intere;;ses proprios, mas 
se· déstinam, por disposição da Divina Provi
dencia, á defesa de um ideal ma.is alto. 

Sabemos todos, que Pio IX condenou a se• 
paraçã.o da Igreja e do: Esta.do. O principio so
bre o qual se .-fundoú ~ condenação é que, as· 
sim como cada catolico, indiviélualmente con
sidei:ado, tem obrigação de professar publica
mente sua l''é, assim tambem as coletividades 
catolicas são obrigadas, como tais, a se procla
ma.rém catolicas, e a. p1·estar culto a Deus. 

Co1n a mesma. loricu com que do dever pes
soal de professar a Fé se deduz um uever pa
ralelo para os povos catolicos, considerados en
qua.nto coletiv'idades, com a mesma logicu, do 
denr pesso:1,l de apoi,tolado, que tem cada fiel, 
se ded\lz a obr;ração, para todas as nações ca
tolicas, enquanto nações, _ de divulgar a Fé. 
Boje, mais do que nunca, se tem insistido na 
noção .de que todo o catolico é obrigado a fa
Z81' apostolado. Ora, se {O milhões .de catoli
cos brasileiros, pessoalmente toma.dos um a· 
\llJl, são obrigados· a fazei: apostolado, é bem 
eviclente que a ooletividade forma.da. por estes 
40 milhões de homens tem o mesmo devei'. 
Não é só cada catolico, é cada país catolico, que 
é obi:irado a.. irabálha.r pela dilatação da Fé. 
, No tempo em que havia entre os ·povos ca- · 
tollcos a consciencia -viva de que formavam em 
todos · os planos uma v~r.da.deira familia., esta 
noçio era comesinha, .Foi em virtude dela; 
que os reis medievais fizeram as c1·uzadas. Foi 
em virtude · déia, que os reis dos Tempos Mo-
dernos ~stimulara.in as Missões. O Estado tem 

-uma esfera propria que não se confunde, <le 
modo nf'lnhum, com a da Igrejà. Mas ~ indis-

. cu tivel que Irreja e Estado podem : e devem 
:Pl'cstar-se reciprocamente auxilio e· colabora
ção. Prestou-a sempre a Irreja ao . Estado, 
Mas o Estado . , , Ptn via de l'erra, o q\le faz ele 
b.o~ pela dilatação da Fé'! . * • • 

Falamos ha pouco em Cristandade. Se to
massemos . boje, · 11 esmo, qualquer catolico roes• 
mo bem iN.truido, poderia •le dlzer-nos o qu·e 
~ isto? 

Os povos oristãos tórma.m uma verdatlelr:i. 
fa.milla, uo- ienthlo _malJi 1enulno da palana. 
A familia resliltll, alltes de tudo, de uma cert.a 
comímidade- dé vida· entre séus membros. rece· 
.bida .da mesma fonte; do .mesmo tronco genea· 
.oi{co, A Crlsta.ndàde tem tambem úma-.c(unu.__ 
ntdacle de vi<la, a vid.a da rraQa, a vida sobre• 
qatura.1, que faz .de .cada fiel um filho ndoiivo 
rle Deu'!, A corilunidde de vidll cria obriga
ções, na familia e na Cristandade. Na fami· 
lia, a defesa dos ancestrais, de que todos rece
beram a vida natural, e a defesa dos parentes, 
em cujas veias corre o mesmo sangue. Na 
Cristandadf', a tlefesa de Nosso Senhor Jesus 
Cristo e de seu Corpo Mistico. Na familia, to
dos· di-Vf'm t'robalhar para o ideal comum. Na 
Crlstandacle, todos devem cooperar para a di• 
latacão do Reino de Cristo. O conceito de 
Cristandade é uma projeção, no terreno natu
ral, da grande re:ilidade sobrenatural que é o 
Corpo lUistico de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

Se este conceito estivesse bem vivaz na men
te dos catolicos eontemporaneos, eles pergun
tariam naturalmente aos seus dirigentes tem
p~rais, o que fazem .no momento, pela dilatn
ção do. Reino de Cristo no mundo, que serviço 
pres.tam :i ;l(réja cqm ~ste objetivo, que pro
videncias estão tomando para ·destruir os obs-. 

taculos que no mundo inteiro se levantam con
h'a este supremo desideratum. 

Muito nuturalmenie, . as nações catolicas 
constiiuil'iam na ONU como na Confé1·encia de 
París um t'rànde bloco unido: unido pela união 
1•eciproca de seus membros, e pela comum_u·niào· 
destes ao Vigario de Cristo sobre a terra. Este 
bloco consiituiria um grande foco de luz e de 
pnz, no mundo inteiro, ela luz de Cristo e da 
}laz de Cristo, de que o mundo tanto precisa. 
E' ))Ossivd que, como no tempo das cruzadas, 
uma ou outra vez fosse neces1.ario empunhar o 
gladio, para levar a guerrn de Cl'Ísto onde as 
ovt•lhas de C1•isto estivessem sendo perseguidas 
ou a liberdade dos pregoeiros do Evangelho es
tivesse sendo negada. Nisto, ainda have1·ia um 
servico para a paz. Porque as guerras de Cris
to sã·o g'uenas que extinguem a desordem, que 
eliminam a discordin, que suprimem a injusti• 
ca: são gtienas que geram paz. Muito dife
Í·entr.s, nist,o, das g·uerras e até da paz do mun
t.lo, que, como estamos vendi) .•• s~ sabe fazer 
1rn.:1:es que geram guerras. 

Mas, dir-nos-á alg·uem, este artigo baralha 
estranhamente certas noções fundameni.ais. No 
dia em que o Estado se intrometesse nos pro
blemas de apostolado, teriamos inevitavelmen
te uma diminuição para a plena soberania dà 
Igreja; Não compete á Ig·reja o direito de pre
gar o Reino dt> Deus? O que vem a fazer, na 
nobre t~nefa do Sacerdote, o belegv.im, o car
rasco, o cobrador de impostos ou o sargento? 
A intel'Venção destes agentes do Estado só t..er:í 
I>Ol' efeito uma inevitavel tentativa de absor
cão das funções do Clero pelo Estado. ·E• a 
Í·f'petição das lutas pombalinas, qut~ lateja den
tro das ofertas de cooperação estatal! 

Evidentemente, o homem pocle abusar de 
tuclo, inclusive de sua nobre tarefa. de auxiliar 
a Igrrja de Deus: · Mas entre este abuso por ex
cesso, e a com1>leta omissão em que estamos 
hoje, ha uma linha média, que a clo.utrina da 
Igreja nos traça e na qual nos quer a. i'rovi-

. dencia, de Deus. Não é licito então ao homem, 
procurar situar~sc nesta linha média'? Com a 
g1·aça de Deus, não terá ele forças p.ira se si-. 
tuàr estavelmente, equilibradamen~e, firme• 
mente, no teneno onde o chama a voz ·do 
dcvú? 

Penso que, em via tle régra, a abs;en9ão .do 
Estado é um mui menor do que q11alquer pre
juizo que possa decorrer da hipertrofia àa ação 
c.lele, para a vida da- Igreja. l.\'las ... recuso-me 
a escolher ~m tese, entre um abuso e outro. 
Devemos i>or inuis alto nossos .corações, e piei.
tear decididamente o cumprimento do dever, 
Isto é, a ação eqQilibrada, · do Estado que co
oprra com à Igreja em uma tarefa na qual u 

"ação do ,,_..a.do é .puramente .instr\lmt>nt:.il,: ~ 
· a da .Jtrej:i é ubsohttamente .. $'o~~r:iitta. · 

• itr • ' 

Se na Conferencia de Paris houvesse dele
:açõt>S de muitos povos que pens~'3Sem a~sim, 
a unica paz . verdadeira, que é a poz de Cristo, 
estaria assegurada pelo unica meio po;;sivt!I, 
que é o Reino ele Cristo. 

Com isto, antes de tudo, dariamos a Deus 
todo a gloria que Elp merPce. E, ale111 elo mais, 

' estaríamos trabalhando p:i.ra pou}>ar ao mun
do o diluvio de lagrimas, suor e sang·ue, para 
o qual, mnnifestamente, vamos aos pouros ca-
minhando novamettte. , 

• Mas o cumprimento de toclos os gr:i.ndes de-
veres exige normalmente uma preparação pro
xlma e outra remota. Não estamos, nem pro
xima, nem remotamente aptos a cumpi·ir este 
drver. 

Saibamos, pelo menos, bater no. peito, " pe
<lir perdão. Quando gememos pensando que o 
mundo se está. perdendo, lembramo-no,; com 
compunção, de que ele só poderia ter sido sal· 
vo por nós? 

* PLíNlO CORRtA DE OLIVEIRA * 

Circular 
\UP'remo dever: destruir a mQrali
clade! 

&) Afugentar sempre da Igreja os 
St'Us comp:;1nhfiros por todos os 
meios, E'~P"cl:tlm<'nte pondo em st. 
tuuçl.io odio.u os padres, os hispos, 
etc .. Calunlúr, Jnvcntirr; s!'rá opor-

\u~o ·{omàr 'algum 'i:Kcantl{ilO antigo 
ou .àtual. e·· ênc;reée-·10 â vist:t dos 

co1Tlpanlleiros. 

reservada ... 
excitar os moços e as moças quanto 
for possível, cri1tr · a displicencia 
na famil1:.1., rio estabeleC"in1ento, no 
mstatlv: oesprf!'-nltt->r a 1no0.idade do 
lar. 

7) Levar o opo'.·ario ~o g:osto da 
deF:ordem, da for~a bruta, 11,. .vin
g-nnc:n. a n:in ter mPllo tlo :-4,,1.f\a.;ue. 

R) ln<111Jc,ur bP~tnnte n· M~ta. do 
que O 'opcrúri,• r, umn Vit:- do 
~gpitalisnio e (l,,s seus <'t:IÍ1plic(ls: 
autorlcli:Íde e 'p:tdrú, . . 

q11e fazem 9S catolkos não o p_ubli' 
que, ou então at.ribua a você. me11. 
mo. lJ:steJa sempre na. Yll.ng\111,rdá, 
de tod.o~ os moii1mentos,. 

10) Lute, lute, lute contra 011 pa. 
dres e a moral <>atot1ca. 

Diê ao oporario a impressão de 
Que somente nús somos livres e so. 
rnen te nós os podemos fibertar. 
:'>.so huja meao,. rnegmo que tenbn. 
mos de permanecer ocultos· trl!s ou 
"'.r"n ano~. Nossa obra· prosse,uo 
•_empre porque os · cn tolicos silo lg_ 
no~antes, ti:n,oratos e !nativos. 

.:·=·· 

CO_MENTANOD •• ~ 
O CASTIGO DOS 

Nota.se uma. S\U'preendente pi;~.J 
'.Jifero.ção de .".tuuarQw.", )sio '. ~.J 
indlviduQS ele pQU®!l e&et~pulQ,.J 
ct;e s.; aprovph;a1n ~§..~ ..'lflc.:~JJl,;i.~~ 
cole_tiv~, e até as Í,i,,l'Íl.'(~, ~ . Of 
nto Ce .a.uf.erjr ,gri)s,~"-P:r'QVellt.Qs.. 
Não é SQ JlQ · Brl.\Sil qlte o fato ·.:;a 
observll., mas o fenQll1eno ~ r~ .. 
te, com maior ou llletlQr lntéiv,ict.ª
cte, em ,quasi toçlo O .'lli.m4.0. Allá.aJ 
o mundo inteiro e.-,;tt\ · 94frendo '<41 
c:;i..rencia das coisas m~is ~~~ric,~i~. 
o que seri:\ multo de a. m.,U~l'! 
com toda a gravidade. M,as i.stv jiá 
é outro a,ssunt-0. 

Da Fiança vem-nos a noticia dai 
Indignação reinante contra. 08! 
"t>rofflteurs" da. guerra e do a.PóS-, 
guerra. que se enriquecéra.m e am
e.la t<e e-nrlquecem á custa da. rui• 
na de 1<1,>U p:l,fs. Cresce a ofidá, d0191 
que desejam a sevçra lltml<:~ 
.{1~st~ mercenarios, e ~la.se até! 
<-m se lh~ aplicar a. pena <}e mor .. 
te. Aqui entre nóe, tambem, a· i-é ... 
,·oito. contra os .. tubru.'ões., .sé 1,1.vo .. 
1uma · dia. a ~ia. e já se têm l'.tro• 
fl~cto pequeno,. motins. lgú3.lm1tn .. 
te, peri;onallda.dG'lõ . de. pfoj~~ . ~ 
<.létn piu-a. eles pttniçôe;; r!goro$1!.8 ei 
E;Xt>mplares, e tainbe!ri 'já nóuiei 

·' qnem · falasse em pena, de mor.J:e-i 
Em principio;. é' · perfet~me~tel 

iustlficavel que semeJha.ntés a.pro
,,eit:,adore.-; sofriam· Pei;adae ·p~ 
<iue podem a.grMar:se a.té à'P@.811 

. éle· riiorlt:- Isto está .!>érfeltamen'... 
te de .acordo com o Dlutto·N!!-W.. 

· rat Entretanto, · exis~m c:ert.êa 
condições concretas, AUe · n~ . 'íle! 
dE'vem . deixar de conslderar. 

Se et1ta.s penas r~~m ~zora. ~ .. 
ta.bélecida.s, na.o.a. .mà•s 'represj:l).• 
w.i·iam do que WÍla satlsfac;âo á ti-a 
populo.i:. E,\;oa ira nã~ 'é apeliàs ~ 
pontauea, mas li:inguem ignora. 9u• 
ela é ta.mbern as.">oPra.àa., J:omen,.w. ... 
e.la e ma.nob1·acla. ora, onde dotni• 
na.m as · palxões, e 11,i. patiõés ma.isl 

' incont,·ol~veis II terríveis como . ~. 
elas mul~iclões, a.u.,,enta.se f!. l\l.Sij .. 
ç.a.· FaciJmente póder-sc,-ia ~ 
uwn · r~"ÍJlle de 4ela.çôes. ·'"'~~ ~ 
co terror, em q\le ~ ét(oi?l!'l~ ~.a 
quhlh01o poderi@m. sa.Üôi!f~ .. ~· 
piamente seUs deseJo. de vi~ 

i;aMAs ni.o é só. ~ w• ~t.1,g~ 
f~em apllclldos, todo o tn4Pf:lo 
pt"i·cebe que só, o.lgUns "tu~ões.6

, ti 
quiçá. os menc>re;', ~in.m'. nM, ~ .. 

. uui.» 4a rePressiil.O. Seria.m oa tfo
üe.i éjcpiatorios · cujo sa,crl.flcio' i'rill'i 
sil,ti.sf~et Íl. tndlgria~ \QpUlitl;': .Jl:.i 
por ti-a:z. ~wso; os · ~ores t!i ~ 
t-errlveis '· tubtl-rô\l"" r~\àJll,. a;l.u.. 
da de milor segümnça. p~ p?W.a 
2egiür em seus''pingUés, nê(sOCl~, ,t\l 
,•erda4e e q.ue, esta lústõria. d,;_ 1:;'$4 

plorado1·e13 do povo ~ multo ctm:,t.. 
prl<la e tem pr'.ol_o~~en~ tm ... 
prev\s.l:-1els. Tâ.Q µnpr_eyisiv~!s,, qi},fl 

.Jiode bem acontecer que p~1ttr~ 
em certros 0,rcaT)os, quf ~ pun1~ 

. .ja.mals l).ka.nça,rla. · 
E' · Preci'IO reconhecer que o. f.t'• 

nomeno d();t "tµbarôes" _iuµla ~ 
é dD qire à , e-xpressâ.o conotei. · ~a 
t>nlf1. crl~P milit.o mais geto.l e. PJ'On 
funda. A cr~ de ca.rater. to#lO\ll 
fm nossos dia~ propo~~ á:lff'
ma.ntes. Mtútos dos que hoje .. ª~.'?la.o 
t,-iíitn contra O" "tubarões ~ 
nal'-Se-ia.m dOS piores. se t.iV.e&,. 
sem QpQrtuntdade, H~ úmll. dec~Dl· 
posição mcrà1 qt\e vai attnglnd!) .. ~ 
nl.tim.ai;, ~:<trem\_dades. E. q~
do oS co~tumes êntram em cola.@'"' 
so não são leis e decretos que 00 
~~em reergUer. A expertencla .. do 
1mperio R,Omano é cónc~usiva.: en. 
de· fa.ttam os bons CO!!lttll';lle;, ·&'l 1~ 
ou não .d.o aj)Ucadas. ~u. ,i!iO ~ 
apltcada.'3. servindo d'e êC~~ , 1*
m a hipocrlSl!J,, ou de 1nstr··,..:.1ei+~ 
N\rtl as vtnga.nça.s. . .. ' 

A Q\tet>tâo dos '".tubarões , P91'"'" 
tanto. não é stmpl'~. :E' toda a, so. 
cledade aue está en!ea-tna e .. e~1S~ 
remedlo, ~-se resolver .o.~ mmto. mas O?tl} prudimc;la. ; .. ,,~ 
que a ,o,nç&Q. 'bâo venha • ~~10 
o !l\1'1. .,, ...,,,, 

. tl novo centro :d'e 
lnf otmações e a_lá-
1 i. c as em loníllls 

LONDRÊS (Pres.s Inf~µon 
Service) - A declar·açlio d~· Ar:~ 
bispo de Westminster a uma· ç~ 
rencia de jor:ialistas ca~licos, d( 
que "Hinsley House" será :p, <:C:U"' 
tro distribuidor d.e noticias iu*• 
nacionais catoli<:as, é evideate c'<liil• 
sequeocia .das. _conv~~ ..• :. qll~ 
Monsenhor GiiHin ~teve· :i:om G! 
Cardeal Villeueuve, Aírce.Qhpó '1eJ 
Quebec durante sua v'isi~- a -~"' 

. terra. · · 
Foi quando o Cardeal Vilien:1.U"' 

ve esteve em Lo:idr,es que ld:ouse-o 
nhor Griffin pela primeira vez =" 
pôs a ideia de um serviço int~• 
Cional de informações tigadr,_ ~ · 
"bureau" de informações reéente .. 
mente criado. pelo Cardeal em' Q'cie'l 
bec, e aghdÓ ~IJ\:.COP.P.~if,c_~ ai 

, ii'> 0{1't~õ gtn:n;té 06ittri'Mí'10 parn o 
nossó' ·trirbÍtll\õ'f' '!i': tamilia C1'.18tà. 
·rre~rnrf~ta-;' '·,#j)'!l11'\1:l'ffffõ'·"""ttt~lns cle 
rnar4a1h em m1uar1a àe Gaaam~tli: 

9) ·Seja· semprí, ;; µ,-:1meir() quan-
.. do se trota de pr<'st11r pf,;ií.ieno8 

sPrvl~o.s no~ t'Ompnnheir~~ ... -· ficle 

,.,Conforenéia .NaciPnàl-·de ~- Esv 
- ,N;~~- v~.?~ere7J.1!)8_,!. Seja v~cri' uma. . ~"'.Cá~li~io;'.ei:n.Wã;ibírtg~ • .. li1'111lJ 
ê~rülà cOrriunlátâ!":· boihftui,.~o N11·-, .,_ --·= ·---.-~~-·~--- :·. ~..:.-.::.:· --.-.! 

m1,llia 11.lt.1> taQ11.~•~ 11~1rnu1r. O li•ltl ~blei~t•"• 

'"'' 
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sinal desespero i 
K:-, · " ·r-c. Adalberto de Paula Nunes, S. D. S. § J ,,,, • últimas novidades cm JOALHAR~.AS MODER~AS o I a s ,de ' ouro, l'Ubis e brilhantes 

: : : : GRANDE ESCOLHA RM OBJETOS PARA PRESENTES : : : : 
r\.,.,~ -~or; V<!ndo e obeer. mctodos de T>ror,a:;anda, chamando ~ 
~.ndo T>&Feee.;no,, licita a seguinte a atenção de acus fiilloi para que '!;' 
,lllfirmai;âo: o Partido Comunista r.ião ~e iludisiem com 8s promessas t~ 
·''!(i.q Brasil não chegou a f-;.zcr boa fal~as do Comunisti10 ateu e mate- ,:, 
,.. . Promissora. colheita !'Os arraiais 1·:.a]ista.. Sua fingida mansidão e ~'> 

Grande ·vadcdadc cm . RELóGIOS das melhore~ marcas suiças 

Bento Loeb· Casa ·~ .. toltcos, e sua. propagahda. iJiâ.G t.olerancia aos princip'os reli,.:iosos 8 
,t:<!1.tá .~ mujt<l .csph·i.to diaboli- c1os que. ·POr :nadvcrtencia ou mâ. ,,,. 
ct-' e· oom 'l'tlilita. hli,oc~ia, não fé, caíram l'm sua~ malhas, foram ,,,. 

RUA 15 DE _NOVEMBRO N: 331 
· •tirtJu â~uele efeito esperad,o e tão se!npre e Fietematicamentc, dcsmas. ~~ 

· <i~jado! caradas pelos orgãos catolicos de ,.., 
. ( J)escie ~te ~ concedeu li'berda. publicidacle, i 
le de :1,;--ão e de propg,gand::i. ao E a~S!lr de tudo Isto. o Comu- ,'> 

·· 'l<'artido rlÍsso dP. Stalin no Brasil. nismo nunca. rca;:-iu «bertamPnte. ,,,. 
.... . . . . A Joalharia preferida peia alta sociedade HÃ 3 GERAÇÕES ...... 

• • • • 
ir · d' -'ta am · d' ,, "" ;,,---.,-,.,.._,,.._-r,.·~~~~'..;;-~"~·f:~~~~~~~-~~~~~ l!OeUS oor .. eus m 1gena:; eh r· Aqui e acolá surgia :ima 111 1rcta. .,,,. ~¼~~~~~~~'ti-~~~~~~~~~~~-· """"""~..,..,,...,. 

·~cÍnpre, e mapJ1osamcntc-. um cho- 1.:ma evasiva.. n1aB nunca. uma Iu- ~· t;ue com a. Igreja,, Ça.tc!ica, uma ta ab.,rta. uma. provocnr:fl.o dil'<'. 
_Aut.a. ofi<:ial com as ?.Utoridadc,; ta. Os jornais "vcrm<>lho~·· cln 
c;cleslastiea,..,. E todavh. a Igreja Brasil ~r insurdram contra tlJJ."J e 
lama.is delXOU de denunciar seus contra todo, 0 Üc não accitl).sscm ~ 

·:Jubileu sacerdotal 
·· · A 16 p. p., o Revmo. Concgo 
I'aúlo Florencio da. Silveira Ca
margo, Vigario do Dccanato da 
~c:lê1. 'Vista, fêstejou ó seu Juoi
lcu ·sac.çrdotal. 

... 'Íodó.Z a& associações rcligio
. ~::1.s da pá.roquia. organizaram 
um s<;tene tricuo de c'onfcren
eias, em preparação á festa co
tnetnorattva' das bodas saccrdo
ta,v.; de seu Vigario. .. _.· .... ·, 

·· :, -Dia 15, pela mànhã .. Joram cc
. - ltbradas varias Missas. pelo 
:,.,m;,uno. Révmo. Sr. Dom Manoel 
·=" dª' Silveira D'Elbolix, Bispo de 

Ribêirão Preto e antigos coad
íutorcs. A's. l.0,30, o Sr. Concgo 
,Pa,ulo Florcttcio, cantou a Santa 
~issa, . ccin Asslstencia Pontifi
c11:l p9r; Sua Excia. Revma. o 
Sr. Dom Mannd rl8. Silveira 
D'Elõoux, falando pdo Evang,:,
ll')c ·o Rev1110. Pe. I·Idio .t\bran
~ . .hes Viotti, s. J. 

A' noite. ~s 19,:10 horas .. foi 
· celebinrdo · ·. solene "Te Deum ", 
\~an.lrando um :magnifico coro de 

· ·CO'ngregados Marianos. 
· ···,· A;s 20,°30 i1óras, no sâÚ.ó de 

.: !estas. ·d-0 ;:"'Cokgio. São Luiz", 
'teve lngar uma sC'ssão litero
musical. tendo toma<'o parte va
tioS jm1ens arti.~tas · e a aprecia-

. da. oi·qui.:~~rn d,:r . "Colegio São 
. : Luiz••; i. 

nia cartilha dr doutrinação. ate 
meen10 enfrentavam o poder do 
Estado " rlcsafiavam ainda a 1r1i
d!\. ouHndo vi~m S<'th r,lanos ccm
ti-ariado~. ncnunchdC"S ,,u e1csfdt.0°. 
Fm comirin. P em ct~~l,.l'ar;<'s ofi. 
dai*'. ,..s chefe• c-mu.,btas fr>riun 
\'le ~tm'l. prude>ncia satanica. !''un
t'R faziam rlcclar~cões compromc
t .. doras rcl~tivamcntn !'\. Rcli:;diio " 
Ro~ r,.pre5entantc .. rla l~cja. E in 
dsti,irn ·~mnre'. l\Tíi.ll -omM contra 
a R!'ligi;i.,::,... E~tamo, de bracos 
r,hrrtos fl"1T··1. t!CCC"h0r ,..,,, nn<:·sas f~-
1•-iri,.., cA tolicos. protestantes, o~J)l

,·itas. etc. 

·F, nc-nhuma. palavra rohrc a :1.li. 
tude h,:,slil oll-" a Ig•·<>ia s~nHll'C 
asqúmiu pcra.nt<> o seu :tteiF~1,1 

c.ficJl'l. mas cainufl11<10 r.Ofi Nl~ 1~-
1'~ram o('l'<; pri•ici,);0o filosof1_
Cf\S m;,I f'J'Íi\list;,5, C<1.tF'1.Y8. a 'llqlS 

y!va. Hdmir:i~no! Aind,i :ião t'."!':<· 
m,.,~ prcs~nciado t:,nta 1nscn•1b1h
ci"cl". t,..,,t,i, n<>ric-nr.ia " tanto c~
r>frito ('<;tolco! '/r a l~reJn at•T<>_ncan
tit') a ma$Cl'.ra cies•a r.ov11. ~'""•rL. 
slit · <:l= l'IUe fazem de ouvido de 
m.-rc1>.dor! 

Como se c-xnlica esta mudez 
c~m rélação á Tgr<>ja? 

Enqua.nlo suhsisliu a csncra11,;a 
de aPnnh~r um grande nwnc-,·o de 
cv.!.olicos para sua cau.5a. o,, co
munistas se, fiz~ram fortes, Con

tim1avam. indiforcntc,. a p•·cgar 
sua doutrina perniciosa. alheios á.s 
invcstjtja~ .. ·c(\tolicas. como ~e . a_ 
!:::reja, conscnU\~'C coril seus nbsu,·. 
dos d0ut.rinarios. 

Ultimamente já estão mudando 
de taticà. Um ou outi·o jornal 111::Js
covita · já tem soltado balões de 
<'Gsai.o con1ra ·a Igreja ... 

Ordem civil Ordem cristã 
O Congresso ,, Eucarístico Pro

vinciài d,; Campinas se realiza
rá eni. uma época de grande im
portancia para a vida civil do 
país. Estaremos ingressando na 
n'onnalidade constitU:ciunal. Os 
clebàt<'.'s políticos tocarão o seu 
auge. A situação internacional, 
por outro lado, continuará a em
polgar por certo. a ·opinião p~
blica. O fr;igor do tanta agi
tacão não nos deverá desviar o 
espirita. ela serena magnitude 
(a assembléia eucaristica que 
se r('alizará "m uma atmosfera 
superior. pairando muito acima , 
de tudo que é temporal. , 

Com rfeito, por mais impor
tantes que sejam as questões 
politicas ou sociais, estão sem
pre cm esfera menos alta que 
r..& questões espirituais. Não é 
tank pela reforma das leis, mas 

1 
pelo culto ctivi110 e pela reforma 
àos costumes, ciue se asscg·ura a 
grandeza cristã de um povo. 

Di-lo cm claro e substancioso 
Ensinamerito a Pastoral' que o 
Exmo. e R<'vmo. sr. D. Paulo de 
Tarso C:;1mpos. Bispo de Campi
nas, publicou cm 1945. e da qual 
transcrcv,,mos aqui um trecho: 
.. "Nilo escaparemos á ditadura· 
da materia senão devolvendo ao 
cristianismo no mundo um lu
gar que lhe permita assumir cm 
r,ome c'e sua obra divina a che
fia de uma nova cruzada em 

favor do espirita. A' org~11jza
cão legal ha de corresponder 
Í1111a org·anização espiritual dos 
individuas, assim como a uma 
Justiça maior dtfinida tm codi
gos de leis é mister tambcm 
que conesponçla uma justiça 
maior vivida na intimidade da,s 
almas. 

E' o qul'! acaba ce nos recor
dar o Santo Padre Pio XII em 
reccntissima Encicl:ca, conci
tando-nos a depôr aos pés da 
Virgem Santíssima, neste mês 
de maio, as nossas fervorosas 
0rações para que Deus conceda, 
enfim, a paz e a justiça para 
o mundo: "E' necessario, afir
ma o Sumo Po11tifice, renovar 
os costunics publicas e privados, 
a fim de erguer solidas alicer
ces em que se deve firmar o 
edificio da vida domestica e 
civil". 

Certamente, ê coisa d~. suma 
unporLancia fazer boas leis, cn
e,aminha( ai' a reprimir abusos, 
a amparar os oprimidos, a dis
tribuir a justiça e proteger as 
legitimas iiberdades: mas, as re
formas mais felizes terão sem-
pr r. cficacia relativa. porque ja-, 
mais suprirão a auscncia de l 
uma luz diretiva em cada espi- · ··· 
rito e de uma força intima cm ' · 
cuàa vontade. , 

110 arido da indiferença · e de 
ceticismo, da negação e da du~ 
vida, quando se restringem os 
horizontes da vida ao circule 
estreito C:as ambições terrenas 
como quereis que reine a pa, 
entre os cidadãos. e· a: concordia 
entre as nações, se: é. precisa· 
mente a posse Jlr.sscs ·bens ma• 
teriais, que divide, retalha e ini• 
miza os povos? 

Só o Cristianismo conserva a 
luz e a força indispensavcis à 
vida espiritual da humanidade. 
Libertado de toda preocupaçáo 
espiritual, dominado exclusiva• 
mente por ambições utilitariàs, 
o homem não fará bem a outro 
homem, senão quando o bem
fazH a outrrm coincidir com a 
satisfação dos seus proprios ln~ 
í t, c~&es. 

~.m vos ilucais. Se fora do 
GrisL,anismo, cm ambitmtes de 
i11mierença ou incredulidade, 
encor,tram-sc ainda alguns rcs
ôçs c;e generosidade e de nobre
z;,, e o vestígio desta .fisionomiA 

. t;spirit.ualista de outrora. são 
julgamcptos e gestos heredit~· 
rios de um meio largamente in
f menciado de· catolicismo. Em 
catia cetico ·C:c hoje existe algu
ma coisa mais que alguns· anoo 
de t11credulidade pessoal: ha to• 
ela' t:.md raça · que nele pensa e 
age: · Seculos de gerações cris-

----------------
Nas sociedades, · as institui

ções e as leis são como que a 
sua expressão exterior, a sua pa
lavra -social: elas hão criam a 
perfeição das almas, - é a pcr
t'cic,..~o das am,as que as faz 
r,e1 f1:,1tas ... De sorte que as ins
tituições felize~ brotam por um 
crescimento natural e csponta
neo aa raiz elas nossas virtudes 
e a;. seiva de nossa perfeição 
UlviéU. 

· tãs· depositaram em sua alma 
uni patrimonio de que ele se 
~ortiou herdeiro inconciente. E 
e ã.i que o nosso scculo vai bau
ru tudo quailto possue ainda d11 
\alares do espírito e de gran~ 
C:.czas morais. :';º· .. 

. ., '.. .. terror moscovita na Sil.é • 
Sta 

A folha inglesa "Catholic He
ltald" divulgou bit três meses um 

, .. llélatoriô' rcdlisl'do por um g-rupo 
'de 'sacerdMes da cidade · de :'\eis-

Pe. Arlindo Vieira, s. J. 

-· ae sobre as inominaveis atrocida· 
cl~s dos bolchevistas ná Alta Silê· 
1;ia. Esse quadro Yerdadciramente 
apocaliptlco dá uma idéia do que 
11e pa.ssa nas rc.:;iõcs da Europa es
~a.vfza(i t1.t ao ndi0fn jus-(\ ~0yi~tj~, •• 

A 2·1· de março ele 1945 entra-
· ram os russos na cidaae de :S:ct:,
.IIC, Encontraram nela aprnxima-
11.amentc ·20 sacerdotes e irmãos 
,leigos 200 religiosas - encarrc
,;'iidas' de cuidar dos Vt'lhos e dns 
t'lç,ent~s - e 2. 000 eh-is. Os ee-

... t1·agos da cidade não eram tão 
r;rand·es a despeito dos bombardeio8 
,; do c~rco de oito dias. Dos an

. tigos e belos edifícios apenas a 
!Igreja de São Thlago fora presa 
das chamas. Como uma tortentC'! 
p~liétro;, o exercito Yermelho na 
·cidade e forçou as ca~as ocupadas 
·_,_elos sacerdotes restant<,s. 

·. A primeira coisa ·de que se a pos
i,)::;\;nam os soldaj:l?s foram os reio-

·s-ios pertencentes aos padres, ás 
---~.lis-losas e a outros habitantes, 

.. Elxlslram, sob ámeaça, tt· vinho de 
n,issa e em seguida saquearam to
da a casa. Lançaram-se sobre o 
.altar onde acabava de sr,r celebra-

-. \ta. a missa. e arrepataram o osten
, l()rio e os calices. Sem interrupção 
foram vlo.lentlj.ndo todas as meni

·":' ·-:\'às, 'Olúlb,eres e. rellslosas. Os sol
.·. · 8:i.tlos, encabeçados por seus ofi
c·;;., ~i-!,is, tl•lpudlaram sobre as vitimas 

'fodefe1Sas. Pur~nte a primeira noite 
-:·:,tjuase todas as mulheres e reli;-lo

,- '. ·"ias for:j.m ópriniiàas 'mais· de cin
·''-'·' ~~enta ·vezes. As religiosas que re
,, ,.·,· lutavain com todas. as forças eram 

· 'fuziladas ou tratá.das com tamanha 
'o- .. , erueid~de que não podiam oferecer 
'··· · mais· rGsistêncla, · por causa da 
:.· : ciaus~o fisica. 

leis de~almad.o;;. :-:ão. uon-io pode 
al;;ucm imai;inar, c,111 segredo ou 
em um canto escuro, mas diante 
dc-. todos. ainda ele crianças; na~ 
rúas e n,is Jiraças public,is relig!o
s-~s rnuJhercs e n1eninaH até d~ 
nit~' anôs:. eran1 subn1etidas a toda 
d. t;.J~·te ele infanüar-. !11;.i.cr n; __ ar;~':.: 
de seu~ fil119s. meninas diante de 
seus 1;:mãos.· rcli;;losas diante de 
meninos eram desrespeitadas até " 
morte e nem ~c,quer seus cada,·e1·es 
cran, poupa<l-os.-

1\l.:::·un~ ~:'l<:c-nlolc~ que lentaram 
defender as l'C'lig·iosas fur-am :'l;;·a,·· 1· 

ra.-los e r-1,xotatlos sob a :n.11eaça de 
11101·te .. \ l81:ae o remanescente da· ( 
p;,pu]a,;ão foi cn,·cna<lo num pe- l· 
queno e8 pac:o a fim <le dar livre- 1 
acesso R suaE tc:-sirlPncia.~ nue to , 
ran, depi·<?rlarl;~~- A.1,68 o $:~que. rP.- i 
co.1ne('ara111 os barbR:ros as ,·iolen~ ! 
eia~ de toclo o genero. l 

o~ sac·e1·clo1,'s que relatam tais 1 
at,·ocidaclcs a('rt·scentam que na· l 
que-la mesma noite fo.ram levados, ! 
para fo1·a na ·,,i(lade sem saber para_ 
onde i:'lm. népois de long-a cami
nhada chC'garam a uma aldeia. on· 
de foram a]o'jados em um qua,·to 
t:lo pcqu('no lfllC' n:1u pndian1 Tl'!?Jll 

st?ntar n<?n, dcita,r-se. ;\"í!. dia ~"'·· 
/'.:'Uinl(' cada padre foi interro;::ido 
por um oficiá) ela G. P. U. Este 
oficial era lente de M Leninismo"- na 
L;niYersicl:'lde de· Lcnlngrado. 

Procurou P!'!rsuadl-.lo.s. a po1·cm·· 
se á disposição dos conquistàclores 
pan~ fazer- propaganda· ·ao exercitó 
\'.et·melho e prometeu-lhes para o 
futuro· gi-andes igrejas. segura e 
i11fluente' posição. Quis saber se o 
Paúa era catolico ou protestante! 
Ne;;oú a todos documento de iden· 
tidade ou proteção militar, deixan
do-os assim á mercê dos soldados 
rus:sos. Quer isto dizer que esta-

~··.·. Eram· arrastadas pelo c.:hão, pi- ,·am cunstantcmente ameaçados de 
·''''~adâS,"espancadàs ·até que cobertas serem deportados para trabalhos 

/!e sànsue, in_crlvelmente mutiladas forçados. Por onde quer que pas· 
é privadas dos sentidos se conver- saram, foram Interrogados, cxami-
Úain em vitimas dos in'stintos be8- nades e c~pan'c:ados. Todas as ;11-
tiais da horda dos ·sem Deus. Ce- dcias e>stavam. completamente de· 

,,, tias semelhantes ocorreram nus va$tadas. As igrejas ·foran, s;:1-
:,-,· bbstiit:als, asilos e ··outras 'tnstílui- oueàdas sem cxce,;ão: altares, qua· 
. ·~õ~s. Setenta ou oitenta rells-Josa~ rJ 1·ni; e estaluHs cspedaçados. oi; sa-
._._..,.,')uà 'estavàrn do'ente~ ou complet;;- ,,i·,u·ios arrombados, os cofres e.;po-
:./: ii:e.~~-:,·i,n:::r~l2io/Í~ · em _.eeu~ leitor j Haáos: a:, ver;tc:,i sagradas em fl'ari· 
. · ·toram de no.vã up1a ·e mq!qs vsz<',; ,I .S-alhos. 
,,.t:>• nialÚ-°a{âi'Üi;i{ é' v!gfonEa-a'as: por"ague- A !na!ox pal'te das. lgi·eja.s foi 

convertida em estal>ulo. As al<leia~ 
eram esvaziadas: sú ficavam as 
menina~ e as mulheres para se 
con,·erterem em pa~to da lil>idina
;:,;ém clus l'U8sos. Procuravam O!!> 

padres e11contrar alg:u111 abrigo nas 
aldeias de,·astadas. yivendo de r~s
tos de é!iim,·ntos c·ulhidos aqui e j 
acolá. Xiio diziam missa porque 

"nada fura deixado. Por mais de 
doí...• 111e::-e:::i viveran1 ne:::isa incerte;-:::a. 

· A p9s o ar111isticio obti\'Cram· per-
111iss,10 ele Yoltar a :S:cisse. Encon· 
trarurn a cidade cn1 n1i~H?l"0 estado. 
1Jc1·am sepultura a mais de trinta 
co,·pu~ de rc-lig·ivsa:s \'iolentadas 
pelos \'a ndalus. 

>;o c.;on,·cnto dlJs franciscanoe 
jaziam mutilados oi; corpos do 
g·uardiào e de quatro irmãos lei• 
go,J. . Todas .i.S easa.~ 1'01:.tm' ~'1.

q ucadct8, os 1nuvcis · esu·ag·aclos e 
c.;obe1·tos de Axcrcmcntos, pcn1as, 
t11·aços e c.:ada,·e1·er< putrefatos dis
seminados pelo interior das residen
cias depredadas. Esse quadro dan
teseo que nos enehe de horror e 
faz subir o rubor ás faces de nos
sas venerandas mães e suas filhas,. 
é uma amusu·a cio que seda a Eu
rc•fla. du 11uc scrian1 toclos os 11ai:ses 
:se ,·ic~~i;- a ti·iunfar o IJolchcvismo 
diabolico. 

E' o que nos estào preparando 
Prc:stes e sua grei tum u!tuaria. O 
c.:omuni:smo. ateu e materialista, é 
o mesmo em .toda a parte. Os hor
ridos espetáculos da Polonia opri
mida e da Espan·ha de Azafia. po•, 
dem rcno,·ar-se no Crasil. 

Os que estiYeram na Espanha 
nos diils agitados que precederam 
a rcvoluçilo l>olchevl~ta dizem que 
nossa situação presente é identica 
á ela. Espanha p1·c·revolucíonarla, 

)!aldita a democracia c1ue, n«r
colizacia pelo opio de uma falsa. 
liberdade, alimenta as vil;>oras· que 
amanhã hão de dar-lhe o golpe 
fatal! 

Enquanto no,;sos politicoR afa;;am 
o comuni~mo. vai e:ste 1frepara11do. 
a ruina da patrili e de todas as 
11 ossas trad i<;ões c rl:stàs. 

0>< que hoje estupidame11t1i as3e
;;iura111 ªº" adepto,; do fa,,;d:smo ,·er
melhn plena. libel'dàde de ad.o. 
.ama'nã. nem ~ecwer te!°à.o ll llb11r~ . 
dade di: "i~·r--, 

Se o fundo da humanidade 
permanece o mesmo, isto é, se 
a alma, o coração e a vontade 
dos homens. não mudarn, serão 
baldados os m~is generosos es
iorços. Se a virtude se ausen
ta das almas. ela jamais terá 
reflexo na harmonia das leis. 

Esta é a razão porque o Evan
gelho derrama· luzes esplendidas 
rnbre os mais arduos problemas 
da vic'a moderna. Embora não 
coritcnha · nem tratados, nem 
programas_ ·'propriamente ditos 

, ae órganizaçãó · social,· e_le forne
. cc, fodaviá;·, os.· pr'incipios que 

eschfrecci:n os '.problémas sociais 
e eco~omicos mais complexos, 
ao mesmo tempo que confere as 
energias de vontade inélispcnsa
v,_·is p .. ra .resplve-los. num sen
t1cto puf cito:. de vcrd'ade e de 
Jvst;ça. · 

Não naverá verdadeira frater
'hldi,Je r,umáná onCe não exis

. tir o. s01.timento vivo da comum 
· 1ra.tefoifü1C-<:' divina!" No tcrre-

Instituto Mo(lerno 
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Meus· amados diocesa.nos: Se 
é no Cristianismo que o mundo 
pode encontrar as . bases esta
Veis do seu equllibrio, é na Eu· 
caristia que o Cristianismo hau• 
i-t o vigor perene de suas e,~er· 
gias renovadoras. A Eucaristi2 
é a alma da Igreja, o compeni 
dio das grandes verdades da _fi 
e a fonte inesgotavel de toda. 
·ª"' graças. 

Desce aquela noite 1mpereci
:vel da Ce1a . pascal, que precedeu 
á tragica imolação do Calyario, 
o grande mandamento que re
sume todo o Eval'1gcilho ficou in• 
c;i1:,soluvelmcnte ass.ociado ao 
Tabcrnaculo, onde será guarcla• 
da para sempre a lei do amor. 
De sorte que a Eucaristia, - o 
mais í11timamc11te pessoal de 
todos os sacramentos, snrtl. 
tàmbem e . por isso mes1119., ' o 
sacramento so~ial. por _excelen-
eia. 

Inspirados por este J?cilsa.• 
manto é que vamos reabzar ~ 
nosso Congresso, na certeza da 
aue esclarecendo os espíritos, 
pur1Ucando as conciencias e re• 
Yigôrando a confiança .pos. d~
tilios da fé, a apariç~o pia.ts 
viva da ·Eucaristia,. ·.·na. . ~~~o.ade 
dos fieis- ha de ir.r11,.dJ.ar lk.,.sua 
ir.ü~tncia · regeneradora. ni:L~n.
tuario das almas,,:~ no,.J)JJ!,M 
aberto de todas as_ pteacupa.~õu 
humanas. .· 

A' solicitude dos conviva.-s ã 
mesa c;c i:ã6 dos for~es corres• 
p;,nder~i certamente uni allllleft• 
tr, de• simpatia ·junto dos que so
frem. um tédobramento d~. es
forços no.s canteiros da justiça 
e do amor intre os homens e um 
largo afluxo de peregrinos . nos 
caminhos cm que se prepara e: 
adve11to da paz". 

Aüto - Viação Bragança - São Paulo 
l"ftra as suas viagens de Braga.nça à Capital e vice-versa. m
vam-se dos confortave1i. onibu1:1 da EMPFtESA AUT~ 

VlA<.;AO BHAGANÇA - o percurso e feito em três hora:; 
PAH't'l!JI\~ DE BRAGANÇA; PARTIDAS DE SAü PAULO 
D1af utc1s: 1.oc e UdG: ao- Ola.!: utcts: 6.45 e 15.45: do-
1.·rungm r fer1aaos: 7 41) e 18. miÚgoêe feriado~ 6.4b e 14,lb. 

Ponto em Brag~n~: Pont.o em 8ão PB:U!o 
PRAÇA l'L~Ul LEME N.c; 10 BAR ESTRJ!]t,A - R~tt, Matm 

1 _....,.......,nm,_ .... ··!n'O .... _m-........ u_s_.....,,,=,,on_.~~es,ài:o.....,,.,,,,_,TELEFO=-;,· =-#-NE=--=-···,,..~--... · ........... 



1'' t E G I O N A R 1 ~ ·são Paulo,.1-s cte :Agosto tfe .. ~ .. 
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··~rieolôtão ioutrioáriB-Mornl ~e l~itnrn( Expediente da Cúria Metropolitana 
A .. O. D-.-M. L." pede.nos di. 

l'Ulga.r: 
BUCK (Pcar! S.): A EXiiada. 

Trad Rio, JOSé, OllmP!o 19,16. Um 
vol. ·:112 pgs. Romance religioso 
doutrinarLo. PrE'tens0 retrato da vi. 
da de uma mãe american:1 e sua:: 
vicissitudes de 1nissiO!'!arla pro
t,-stante. Critica: Embora proceda 
com elevação, todavia o romance 
11ão está livre de pzqueno:s err.'.)S 
doutrinarios e r- ,ra is r:ue o não 
tornam acon,,clhc.vcl para o publi
co em geral. 

CURIA METROPOLITANA - EX. verka.mp SS. 00.; - :Por d,ezes. ooem· provir dessa.s . ext,ra.ord.µla.. 
PEDIENTE DA CHANCELARIA sete dias em favor do Rcvmo, Pe. rias ma,ntfestaQÕes de fé, rEll!IOlve-

.. LEANDRO DUPRE' (sra.) Era
mos seis, - s. Paulo, Ed. Naclo. 
na.1, 1943. um vol. de 272 pgs. -
Romance moral. Histu1ia de uma 
esposa que se esforça per elevar 
sua familia e tem a decepção de a 
ver desfazer-se aoo pouciis pela. 
morte ou pelo afastamE.nto dos f;_ 
lhos. CRITICA: O romance é pou. 
co instrutivo e moralmente consi
derado um pouco duvidoso devido 
e. alguns principioo A-·,t1·arios . _á 
morai cato!ica. Co pernuti
do somente para adu., J~-

EM 14-8-46 Antonio p. Andrade, redentorista, mos, para maior gloria. de D~ . 
e per outnze dias em favor do proveito das almas e. glori!i,ca~ 

Controle do 
p...-nsamento 

l!'r, Benvindo Desterant, O.F.M. 
Muitos passam meia vida em co

gitações inuteis, nocivas até para a 
saude do espírito. Povoam o cere
bro de escuras nuvens, de perigos 
imaginados, de fantasmas. O pen-
1amento, entretanto, é uma dádiva 
preciosissima, digna de ser apro
veitada. para o bem pessoal c co
letivo. 

Infelizmente muitos indivíduos 
acostumam-se tanto ao pessimismo 
destruidor, que se tornan1 incapazes 
de encontrar uma alegria ou de 
conceber uma iniciativa Iouvavel. 
Descrentes de tudo, metem a. lin
"°ua no universo em peso. 

As dolor.,sas experiencias que to
dos :fazemos as crises penosas por 
que todos passamos, não devem 
Inutilizar a no ssa. vida. A educação 
.;J.o pensamento, da. alma, .é neces-. 
.saria para isto. 

Ha dores espalhadas por todas as 
trilhas. Mas venturosos aqueles que 
possuem en'.ergias espirituais para 
eneara.r serenamente ,os turbilhões 
os vendavais, as seduções e para. 
achar e apreclar ainda as gotas de . 
alegria que brilham como orvalho 
nas !olhas de mato. · 

Todos sofrem, no corpo ou no 
espirito. Padecer é o pábulo de to
dos os corações. "E quanto maior 
a nn.u, tanto maior a tormenta", 
dii: a linguagem popular. Nestas 
'l::ontingencias, devemos orientar 
nosso pensamento para o bem, pa
ta a verdade e para a. alegria, to
mando a vida como ela é e não 
como desejariam os que ela fosse. 
Devemos cultivar a. energia moral, 
a virtude, a, caridade. ·Pensar re
tamente é a primeira condição pa
ra atuar bem. 
' A esperança cristã, a resignacão, 
e sadio idealismo e isobretudo a ale• 
grla d.o amor·e da. caridade mesmo 
no meio do sofrimento, são flores 
<>lentes e confortantes que será pre
ciso cultivar com carinho no jar
dim da alma, afim de (lue esta. 
p·ossa se nortear com fortaleza em 
todos os eventos. 

Cotação: Penn!t!,1 0 somente a 
adultos de crlterio formado. 

WENTWORTH (Patrtcia): He. 
.rança ineepE>rada. - s. Paulo. Ed. 
Nacional 1946. Um vol. 275 pgs. 

Mans. Manuel Meir<"lles Freire, 
Vigado Gei-al, despachou o seguin. 
te: 

VIGARIO- COOPERADOR da. 
paroquia de N. Senhora da Con
solaç:ão em favor .do Revmo Pe. 
Anibal Gravina. · 

PLENO USO DE ORDENS, por 
um ano, em favor dos RR. PP. 
ue1·nardo da Virgem Dolorosa, 
passionista, e Frei Mariano dos 
santos carmlita. 

Romance policial de aventuras. FABRJQUEIRO da pa):oquia de 
Narração dos planos arquitetados N. Senhora das Dores _ casa 
por um grupo de aventureiros que Verde, cm favor do Revmo. re. 
1,retende entrar na posse de um Antonio D'Angelo. 
grande tesouro á custa embora de TRINAÇAO em favor dos RR. 
crimes e danos de toda espécie a0s PP. Antonio D'Angelo e Ernesto 

se~lti~~t~ª~I;~uagem pouco ele- cangueiro. 
t b ta • ti . . BINAÇAO em Í'.\VOr do Revmo. 

gan e e as nse r VIal quas1 neu- pe. Frei Mariano dos santos, car-
traliza por Inteiro o pouco de bem 
que se encontra na obra. vomo. mclita. 
porém, ná'.> há erros positivos con. CAPELA, por um ano, em favor 
tra a doutrina e a moral. não é da capela de N senhora do Rosa. 
por isso, incondicionalmente re- rio, na paroquia de Vila Maria. 
provavel. Cotação:. Permitido a CONFESSOR ORDINARIO da 
adolesscente., de certa instrução. Comunidade Scalabrinlana, com 

FIELD (Raquel): Tudo isto e o resid. á rua orr11.ato &83, em fa. 
céu tambem. - Rio, José Oiim- Yor cio Revmo. Pc. Frei Felicla-
pio. 1940. Um vol. 4~5 pgs. ,. Ro.· po Greshake. 
mance de amor. Vid(t d<:l :m:na go- CELEBRAR uma. missa em ora. 
vernante Protestante que. inespc-· todo particular em·ravor das paro-
radamente. se vê envo!vic'la num: çuias~. de . Santa Generosa e ?ndla-
crtme celebre cometido cm Pari~, nopolfs. · • 
em 1847. · PROCISSAO em· favcr da paro. 

Critica: Doutrinaria e hlstori. quia ele Vila Maria; tdtm, em fa-
camente não contem erros. Mora1- vor do Instituto s. F1ancisco de 
mente é reprovavel por algumas ,As;sis, na paroquia da Moóca. 
referencias desairosa~ s um sacer- . BENÇAO DE IMAGEM em favor 
dote catollco. Todavia, não há apo. ci.:i.. paroquia de Aparec~da do Nor-
logia alguma do protestantismo. w , 
Cota<:ão: Para adultos cm .geral. .. AusÉirrrARSE ,ia . .".rquidioccse: . 

SHOLEM ASCH: O Nazarr.no. f 
s. Paulo, Ed. Nacional 1944. um ... por tempo. ind~terminado em ª:: 

· vor do· ·Revmo. Pe, Damião Klevol. 612 pags. Romance hlst ,rico-
religioso Vulgarização romancea-
da da vida de Jesus Cristo. 

Critica: Gravll"Simos erros hls. 
toricos ~presentados com0 co:rr.pro
vação definitiva de doutrin'.ls fal
sa .. , tornam o romanrr, oue moraL 
mente já, é um tanto - repNvavd 
r,elas suas le'Viandades, falseaJor do 
esplrito. 

Cotação: Desaconselhav"l em 
geral. Toleravel só r::.ra pessoas 
adultas e de espirit-0 culto e bt'ffi. 

DR. DURV AL DO u ... 
VRAME~TO PRÀDO 

I Cllnica de moléstias dos o~ 

1 

- Cirurgia · ÓCUlar - Cons.: . 
Av. lpiranga. 313 (8.º andar> 

1

. - Te1.: 4-458: - Res.: ,..,,_ 
Angélica. 1408 - Tel.: ã-927ã. 

formado". ,,,__ __ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;-~ ____ _ 

EXPRESSO VIAVAO SiO PAULO ITU 
AVENIDA IPIRANG/", 1120 - TELEFONE 4-4241 

Serviço rápido de passageiros em confortávei, 
Lir.nousines de luxo 

PARTIDAS DE SÃO PAULO E ITU 
6,38 - 10,00 - 13,30 17,0C, 

PREÇOS, 
SÃO PAULO A !TU • • • ,., , ..... ,. 
SÃO PAULO A CABREUVA ... :o. , .... 

SÃO PAULO A PIRAPORA . .., ..... 

Cr$ 
Cr$ 
Cr$ 

48,00 
35,00 
zs,oo 

lndisoensavel para Diretores e 

menjoros de Diretorias de CC. MM. 

''º Lider Mariano'' 
PUBLICADO SOB A DIREÇAO DO PE. WALTER MARIAUX, 
S. J., E D:ESTINADO ESPECIALMENTE A TODOS QUE AR
CAM COM RESPONSABILIDADES NO MOVIMENTO 'MARIANO. 

* ''º Lider Mai'tano•' 
CONQUISTOU E'M POUCOS MESES A ESTIMA E CONFIANÇA 

DOS CHEFES MARIANOS EM TODO O BRASIL.. · 

''º 
* Lider Mariano',. 

DA' ORIENTAÇAO SEGURA E ABUNDANTE MATERIA PARA 
TODOS OS SETORES DA VIDA MARIANA 

* Líder iwariano'' 
PUBLICA-SE EM 5 SERIES: 1) VlDA RELIGIOSA; 2) FOR. 

MAÇAO; 3) FORMAÇAO SOCIAL; 4) INICIAÇAO MARIANA; 
5) ORGANIZAÇAO E Tll:CNICA. 

''º * Lider Mariano'~ 
E' BARATISSIMO - ASSINATURA DAS 5 SERIES: Cr$ 8,011 

POR ANO. 

A' VENDA TAMBEM TODOS os NUMEROS ATRASADOS, 

C.olegio São Lui~ Avenida Paulista n,0 2.324 - ·são Paulo 

Revm.o. Conego elemento Leroy, de Jesus Cristo no Santlssimo Sa.. 
premonstratcnse. cra.mento do Altar, promover i>e.. 

QUERMESSE em favor da :paro- riodlcamentc congressos EUca:i-lstl;:. 
quia de Ibirapuera. cos em a nossa mui querida. Pl'O- ,. " 

MENSAGEM DO CARDEAL 
CEBISPO DE SAO PAULO 
CONGRESSO PROVINCIAL 

CAMPINAS 

AR
AO 
DE 

CONGRESSIS'l'AS EUCARIS'I'I. 
COS DE CAMPINAS 

Nós vo8 aplaudimos e abençoa.
mos pela obra de fé e amor que 
Ides agora realizar em cumpri
mento dos desejos e mandamentos 
do Episcopado Paulista exarados na 
Ch•cular de 26 de novembro ao 
19~. 

Lá diziam o sauaoso arccblspo 
Dom José Gawar e os Seus co
irmãos no episcopado o seguinte: 
"A oportunidade e a ritl:Ilda,de da 
celebraçã0 de congressos EUcaris
ticos res.saltaram mais do que nun
ca. ao.s nosàos olhos, nestes trêS 
anos vividos pelos fieis de São Pau. 
lo em torno ele Nosso Fenhor Sa
cramentado. parf'CA mP.!'mo ser es
te o meio escolhido por .Deus para 
atrair á sua Igreja a.,q multidões, 
proporcionando.lhes enscfo de um 
regresso coletivo á Casa do Pal Ce
leste. 

Refletindo sobre ·os Imensos be
nefícios de ordem espiritual que 

vincta. ·, · .,, 
Podemos anunciar ao ·noseo · cl~ 

ro seeular · e regular," e por seu 1n
termedio aos nossos amados dio
cesanos, que o Primeiro Co!lf:Tce. 
so Eucaristlco Provincial serã cel~ 
brado na .cidade de campipas . em. 
1946. .· . . 

O segundo Congresso EUca.ristlc:ai 
Provincial se fará éifi 1948, na . ct• · 
dade de Rio Preto Os demais se. 
rão oportunamentelf anunciados". 

Nada mais grato ao nosso cora
ção do que r~ov.ar, confirmar e 
revigorar tão pledoscs con-~eitos 

ô.o nosso sempre lembrado anteces
flor neste arcebispado. dos nossos 
venerandos sufr{l,ganc0s e ao mesmo 
temp0 elevar . aos ceus nossas . pre. 
ce-s pelo mais brllhant~ e fecundo . 
E'xito dos esforços a11~ dos organi-. 
zadores quer doa colaboradores d& . 
vossa autentica apoteose eucar1stl. 
ca. 

Que O Coração Euca1istico de 
Jesus a todos vós cmnu]e .. de. pcre. 
nes e sempiternas bençaos. 

-1- CÁRLOS, cardeal ·Arcebispo· 
· 'de são Paulo. 

s. Paulo, 11 de agosto de 1946-

Cardeal Patriarca d·e Lisboa 
°'1rlform~ no~1ciamvs. V',slta1a. $. 

Paulo, nos primeiro,. dias . de se
tembro vroximo, a convite rlo Car
deal d. Carlos Carme'.o de Vas. 
C()ncelos Motta. arcebispo metropo
litano, S. Eminencia Revma. D. 
Manuel Gonçalves ('erejeira, Càr
de91 patriarca de Lfoboa. 

O pro<?ra.ma da recep<'iio ao che. 
fr, el,. Igreia r,q,toJlr1, em Portu<ral 
jn. está <>"11 elabor<>i;ão n"'la Arqui
diocese, C'TOve.rno do Esb:tdo. e co
loTlia nnrh1~esa a«111 domlclli<Í.õ<i, 
e,ita u}t.lm<i ri>nre~Pntflda 'Pela "Ca. 
sa de Port.u.,,<>l" ,n,.,.,1e iá poclc111 
Sf.r anteciuados · a]fmns pont."f'! d"s
SP. t>roo-~rn<>.. r<ue c0mprN·nde v<t
rlas snl 0 nir1'>n"~. de cunho alta. 
m .. nte exnr<>~~ivo. 

O caréieal Cereielra chegará a !'l. 
Paulo vhiianrlo em c~no eRPecial 
li"'"clo ao tr<>m ne CArrcira d<t C"'l
tr~l. Ern S<>U d"<"mbarr:11P na E~
t!'ç~,., "n0c,s<>vt'lt" ,·,..reber~, llS 
r,onras rnllit<1re~ a nne k"ll direito 
CJ,mo prlnrlne ela J1tre.ia. Rµas pr:. 
ft1.0ir~.-c:o Visft~C: nfi~jqj~ ~PT"iiO fl() ~'r • 

TntPrventoi' FonPT<tl. !',lt.<><; autorl
a,.des. ao s11.Tituari0 /i~ Fatlrnn. do . 
R11maré. tí. "r.<i.<<t ile Purt\l<ral" e a 
df"'"'r.<<> q :nstitui"õ"" l'.mtollc9R. 

No dia 5 ele s<'t"mh•·õ; ri~ 20 hn-
1·a~ e mela. no Teri.tro Mun!.cipal, 
reall?-a.se uma sessíl.o oolene pro
movida peh arnuldloce 0 e em ho-

. l'!'ena!!'<'m a S. Eminencia. que se. 
~ sauda.r10 nelo~ renr"'~,...,tantes d.o. 
clero e d0 Iaicato catvUco. 

No .ala 7 de setembro - "Dia 
da Patrla" _ áP 9 h0rM no TJor. 
t!co c'la catf>drfll. o cardeal' Patrlar
e,. celebrRrá rn.i~'t solPne, que te
rli, a a~slsrencia ile todOR os soda. 
liclo., da arquidiocese, da colonia 
portuauPPa P fieis cm 1?eral. A'· 

Cuidad1 com e:es ... 
Oomunica-nos o Departamen

to de Publicidade e Propagan
da da Federação das CC. 1\:UI. 
de São Paulo a seguinte relação 
de revistas que nenhum catolico 
pode ler sem comprometer a 
p1•opria Fé : 

REVISTAS PROTESTA~TES 
OU ESPIIUTAS 

1. - O Atalaia·. 
2. - Vida e Saude ., 
3. - Bentev i. 
4. - Cruz de Malta.1 

G. - Fé e Vida. 
6. - O Vigilante. 
7. - Consolação. 
8. - Voz Missionaria. 
9. - O Cato.lico Livre. 
10. - O Brado de Guerra. 
11. Almanaque de "0 

Pensarneu to". 
REVISTAS e JORNAIS CO
MUlíTSTAS, SOCIALISTAS e 

ANARQUISTAS 
1. -, A Classe Operaria. 
Z. - Hoje. 
3. _, Tribuna Popular. 
,1, - Divulgac;ão 1\fat·xista. 
G. ._ Vanguarda So.cialis la. 
6. - Ação Direta. 
7. São suspeitas todas as edi

ções procedentes .da "Editorial 
Calvino ~Ltda. 'l - Hio de Ja·. 

tare.e desse dia D. Manuel Gon
çalves 'Cerejeira. cm companhia .dJ 
Cardeal Mota, i;eguirá 'para cam4 
pinaq, onde participará d.as sole. 
11idades de ·encerrame!'!to do Con
gre,;,so Eucarístico Provincial. . 

Um dos pontos principais da 
programa· da estada do cardeal · Ce- · 
rc,ieira S. pat)lo é o lançamento da 
pedra fundam<>ntal ,la nova basi. 
lica nacional de No,;5a Senhora da . 
Conceição Aparecida. Padroeira do 
Brasil. a . realhar-se ouanelo do 
regresso de S. Eni.incricla para ·.o 
Rio. O Cardeal de Lisbo,, tambem 
'Presidirá á ina11cmração ão busto 
dl) papa Pio XII. nos .i.ardin_s df 
Palacio Enlscr,i,~\ ele S. Pa1110. 

CONFERENCIAS 
Durante sua permanencia em S. 

Paulo, o Cardeal Cerejeira profe- . 
rirá trê,; conferencias. sobre os 
temas: "Pio XII e ecu pontifica; 
do": "A Universidade ele Coim
bra e sua influencia sobre Por .. 
tugal e o Brasil". e "Nossa Se-
11hora da Concei,:ão. Pa9reira de 
Portugal e do Brasil". As cluas pri_ 
melras dessas conferencias serão 
proferidas nesta Capital e a ulti
lene de encerramento do corigree~ 
ma, a 7 de setembro, 11a scs~ão so
so de campinas. 

Mais um 
Auxiliar 
Rio de 

Bispo 
para o 

Janeiro 
VATICAXO, D '(S. E.) ·

Sua Santidade, o Papa ·Pio 
XII, nomeou Monsenhor Jorge 
l\Iarcos de·. Oliveira para Auxi-

,liar do Cardial do Rio de Ja
neiro, Dom Jaime· de Barro~ 
Camara. 

Monsenhor Marcos de Olivei, 
ra, que é atuãJmente Diretor 
da Obra das Vocações S:icerdo
tais no Rio, foi no~eado tam
bem poi· Pio XII, Bispo Titular 
de Bagi. 

l\fonsenhor l\farcos de OUvei• 
ra fez os estudos c1é huma.nida
dcs no Seminario São José do 
Rio Comprido, Rio de Janeiro. 

Em 1D34, ao se inaugurar'· o 
Seminario Central do Ipiranga, 
em São Paulo, ali iniciou o 
curso de Filosofia sendo Reitor 
S. Excia. Revma'. o Sr. Dom 
.José Gaspar de Afonseca e 
Silva. entrw Bispo .A,1xi1iar d~ 
São I'an1o, e 1\Iinistro de Disci
plina ,e Professor; o Revmo. Pe. 
1\fanoe1 da ~ilvcira J)'Elboux, 
I10je Bispo Diocesano de Ribei
rão Preto: 

S. Excia. Dom Jorge Uarcos, 
terminou o seu curso em 1940, 
s~udo da 1.ª turma que fcg o 
curso complete> no Seniinario 
Central do Ipiranga. E é tam
hem o primeiro Sacerdote: que 
ali fizera todo o seü étii'.so;.~ 

-r-Aa-=---..... ...-------------..;.,,_,....,... _ __......,...,.......,..,;,..,;;,;;,;;._....,;;,,;..;-,;;;· .. ,;,,· ......................... --·. r .. nciro .. 
· sei• elevado ft diini'~tn.,1,, : <,ia 
:copa!. 



CEGJON.X:Kl.O 

FESTEJOS CARMELIT ANOS 1 
~-ze no me, de julho 

llltimo. · ,em solcoe t.riduo de oraç6es 
que teve inicio dia 25, a Igreja da 
,Vencravcl Ordem III de l\'. s. do 
'.Ca,rm'o, cm Santos. 

EmbOra C1ão se· trate de uma no
'\'a construção. .visto ser .a mesma 
ema das mais antigas. da cidade, 
nem por· isso deixa de ter grande 
i:rnportancia 'o · referido · acontccimcn 
to, que interessa por certo aos ca
toEcos em geral, e muito particu
larmente aos carmielitas terceiros. 

Ap,eSar de não existirem docu
mentos uc nos pCISsam dar exa
tamente a data de fundação, nem 
Cls elementos que formaram essa 
EISS'ociação religiosa, sabemos por in 
termedio de João Luiz -Promessas, 
em "Renúnisce:icia" d e Santos". 
<J.ue nos arquivos da Ordem III de 
São Francisco e:1c'Ontrou-se uma 
pne<:atOria que fôra enviada por 
aquela Ordem á sua congcncre Car 
mclita 1;:m 1709, de onde se pode con 
cluix qu.e esta ultima já teria pcr-
11->nalidade em 1700. 

A 4 de setem::ro de 1752, dia de 
Santa Rqsa de Vit-crbo, lanç<>u-se a 
pedra fundam,ental da capela da Or 
<lem III do Carmo, com a epigrafe 
~ Ad Majore mDei Gloriam", no 
tsegtind'o ano do Pontificado de Ec-
1:a.'-diio Xl V. 

Tendo sido ~eu arquivo totalmen 
te devorado por um incendio, e:1tre. 
1770 · e 1780 e sendo noVamente 
vitimada por violentas labaredas. de 
r~ º. Altar-~ór, parece-nos opor
m1Ster1osa origem, que lhe destrui
tuno relembrarmos o aspecto dessa 
bela igreja naquele dia cuja desas
tosa ocorre:icia veio marcar um 
verda<leiro renascimento art ist:co, 
e . que certamente por vontade da 
Vll'gem Mãe de Deus <leverá trans 
f?rmar-s.e _na aurora de um auten
tic0 fl0rec1mento espiritual n·o seio 
<la pi~lósa Or<lem lII Carmelita. 

IgreJa sobremaneira alegr.e µeh 
bra:;cura de seu interi-or passara lia 
tempos. por .grande reforma, na qual 
0s pOrtais, a grande arcada da cape
fo.-mór os pulpitos e as c-olunatas 
elo coro, que eram de pedra de ean
tari_a magnificamente esculpida em 
-estilo barroco, e que constituiam 
n?tavel obra de arte, haviam siclo 
p.ntados á imitação de marmOre ro
s'.1 - o qu:ie discOrdorá de seu es
tilo, prcjud:can<lc-Jhe grandemeute 
a be:csa. . 

Ko maj.~stoso altar-mór; que tam
bem sofrera modificações erguia-

-----· 
APESAR das adverteneias dos 

ultimas Papas e de outras 
vozes isoladas que se têm 

levantado para indicar aos homens 
a ca.tâstrofe que se avizinha, a hu
manidade continua a trilhar o ca
minho que a está conduzindo ine
xoravelmente ao totalitarismo t;Jo
ciallsta. 

E o que é terrível e tragleo é 
que essa marcha se faz em um am
biente de completa euforia. Diante 
das desgraças que se multlplleam, 
diante do gradativo desapareci
mento do respeito entre as na,;õcs 
das normas do direito e da jus,tiça'. 
da honestidade na política e nos 
negocios, nas relações das familias 
e dos lndlvlduos a humanidade ás 
vezes pára apre~nsiva, mas em se
guida voluntariamente procura so 
aturdir e esquecer as agruras pre
sentes, consolando-se com as deli
cias de uma nova ordem que lhe 
estaria sendo preparada não se sabo 
em que laboratorlos secretos. .... 

Deposita-se uma esperança mes
sianlea na ação salvadora dos go
_vernos e dos homens, ainda mesmo 
que esses governos e esses homens 
não se achem penetrados do espí
rito catoUeo, dificuldade que não 
existe para muitos dos proprios ca
tolic'os, pois, como em seu tempo 
já assinalava Louis Veuiilot, não 
são poucos os que confiam na pos
sibilidade de reintroduzir o catoli
cismo na sociedade e no organismo 
estatal secretamente, por medidas 
delicadas e disfarçadas que não 
de,;pertem a at•mção. de nenhum 
daqueles a quem sua exlstencia é 
inc9moda e Importuna. 

Eis porque esses catolicos, her-· 
àeiros dos judeus que depositavam 
todas as suas esperanças no· rei
:nado terreno de Nosso Senhor Jesus 
Cristo eis porque esses que trans
forma~ o Evangelho em um mero 
instrumento do conquistas soci:lis, 
não podem suportar as vozc,i que 
so levantam, como a do Donoso 
Corteis, para colocar o problema em 
seus verdadeiros termos, e para 
lembrar á. humanidade que para 

era. não haverá salvação a não ser 
por melo Daquele que é o Cami
nho. a Verda.:Je, a Vide. - au .. o 

Julia de Fr.eitas Guimarães Abw 
se enbrmc Croci-tu:o ·e abaix<> dde 
.estava a doce imagem de N. s. do 
Carmo. De canto, á d:reita e á. es
querda, respectivamente, viam-s-c 
ainda Sa-nta T.creza d' A vila. a gran 
de reformadora do Carmelo, e São 
J'oão da Cruz, o místico doutor.· 
Nos altares laterais, que eram enci
mados por antiu~sima e valiosas 
telas reproduzindo santOs carmeli
tas. ofereciam-se á admiraçâ<:> dos 
fiéis impre.ssi<>nantes · imagens de 
Jesus nos dolorosos s'ofrimcntos da 
Paixão. 

Inter.essa.;itc. fato impõe-se .a'O co-. 
nhc.cimento de todos: - a velha 
imagem da Virgem do Carmelo, que 
era de n1adeira co:iforme o exigia o 
estilo da igreja, fôra tambem, · na 
mesma reforma, substituída por cu 
tra, de gesso, mais 1.;0hita talvez, 
porem modcrnii. E desde então ii~ · 
cará 112. sacristia, de onde passou; 
mais tarde, para a capc:a dos car
melitas falecidos, 

Certa vez, em visita. aos innãos 
t~rc.ciros D. Duarte Leopo!<l·o e 
Silva o i-:1esquc-civel Arcebispo · d·~ 
São Paulo, 1iOtando a falta da mi
lagr'Osa e artisti,ca imgem, fez ver 
ao entbo Prior da Veneravel Ordem 
III, - já falecido hOje - que jamais 
se deveria te-la substituido e que 
di85'0, cedo ou tarde, se arrcpcndc
reiam. Proficas palavras ! In
contestavelmente parecem ter-se 
realizado... Entretanto mercê de 
Deus, .fez-se o arrepe:;<limento a
companhar de imensa co:isó:ação: 
ás impiedosa chamas uc cm ra
r: idos instantes· consumiram o altar
n.ór, cséapára a. tbo preciosa ima
ge mde },faria! E ei-la de novo, em 
seu lugar de honra, a r.eceber co
rno outróra,. as justas hOmcnagens 
do profu:-ido e filial aféto que lhe 
dedicam inuniera.s alma,s. Alem d:s 
so, foj encontrada em poder do re- · 
ferido irmã·o Prior - e por ele ce
dida num gesto aliás, bem proprio 
ao espiri,to camelitano - uma foto
graf:a do mais antigo a!tar-mór 
mediante a uai h'oje podemos admi
rar-lhe a primorosa e fiel repr'o<lu
ção. 

Kão obstante serem cnorm,es 0s 
clanos ocasio:iad·os pelo incendio. 
ninguem desanimou. Começaram a 
ser tomadas as medidas q11e eyig'a 
a reconstrução da parte destruida, 
c graças á _Providencia .. divina que 

nunca falha, tOr:ioU-se pOssivel ar
car com as pe.sa<las despesas neccs
sar:os, sem ue fossem poupados 
sacri iiciOs para a recomposição dc.s 
se a<lmiravel patrim:onio historico e 
artistice e religioso - belo atesta
do cristão. Justo motivo de jubi!O 
dos sentimentos cristão de nossa 
gc:1te constitui, pois a inaUguraçãº 
da linda Igreja de N. S, do Carm·o 
cujo estilo reaparece agOra cm seu 
enca:lto primitivo. Santos .está. de 
parabens 

• • • 
:1\o simbolismo <lC.Ste grande in

ccn<lio, cujas ruinas ora se apresen
tam tão vantajosamente r,epara<las 
bem podcremos -:10s irmãos tercei
ro.~, entrever urvoeitoso ensinamen-
to: • 

- . Se algum dia o fogo deva.sta
clór cias pai.xõ<.:s crepitar tão forte
mente a pcnto de destruir, uma a 
uma. nossas frágeis resistcncias, não 
desa:iimemos 1 - !-.a solidez d·os ali
cer;;~s d.e um prfundo e humilde 
arrependimento cOnseguiremos re
construi-la, ..• 

- Se alastrarem-se tamb.em, as 
tcrri veis Ia bare<las da provOcação, 
at'ngido pe,o sc-fimento as mais de
licadas fi1;ras de· nossa alma, aão 
desanimemos, ain<la ! - Abrazad'oS 
pelas inextinguíveis chamas do amor 
di,-ino que não consomem senijo pa
ra puriíicar e engrandecer, aba:1-
c.0n(,1os-nos ehei•o de confiança 5. 
sua ação restaurado.ra •.• 

Deste me-do veremos, deslumbra
dos, que servir a Deus, c'om devo
cão sincera e ardent.e e tudo trans
formará e mnossa vi<la. '.. E' sua
dores: - desde jã: ser felizez·, aguar 
vizar-lhes até as mais cruciantes 
dando a et.cr:iidade, 

S;mtos; agosto de 1946 ----- ----·- -··-· ·---
Carta Pastoral do Exmo. 

Sr. Bispo de Bragança 

Ap•5s ter publicado em uma serie 
de nun1é.ros do "L.eglonarlor, a 
pastoral de Sua Excia. Ravrna, o 
Sr. Bispo d~ Bragança, Dom Jos"' 
~,rauricio da Rocha, "prescrevendo 
orações em· favor do Brasil", reco~ 

rnendamos a todos os nossos leito
res, a lei_tura deste precioso doc11-
mento, agora publleado em nuq; 
nWeo fasciculo. 

NOVA VETERA 

o reiriado da 
Divino Salvador não veio á, terra 
para mostrar que Sua doutrina é 
boa porque produz o bem estar so
cial, mas para mostrar _que. o be·m 
estar social deve ser uma· conse
quencia da aceitação e da- pratica 
de Sua doutrina - pois a primeira· 
obrigação do cristão. é procurar o 
Reino de Deus e Sua justiça - e 
o resto lhe será. dado como acres
cimo. 

!' •• 

A conversão completa de Donoso 
Cortês ao .catolicismo se deu no 
fim do sua vida, cerca de quatro 
anos antes de morrer. Süo dessa 
fase as previsões por ele feitas do 
advento do totalitarismo socialista, 
que publicamos em nosso ultimo 
rodapé. Como são tambem dessa 
ultima fase da vida do grande es
panhÓl o conceito por .ele formado 
da luta entre a Cidade de Deus e 
a cidade mundana, de que passu
mos a nos ocupar em seguida. · 

::, . . 
Donoso Cortês via o mundo divi

dido em duas civilizações entre as 
quais ha um abismo, a do catoli
cismo e a do filosofismo. Para ela, 
a civilização catol!ca contem o bem 
sem mistura do mal, a civilização 
filosof!ca contem o mal sem mis~ 
tura de bem. 

Esclarcciq, Donusv (.;Or-.. o:-:s: t1u0 a 
civH!zação ·eatollca -pode. ser consi
derada de dúas· maneiras 

0

diferen
tes: - en1 si mesma, _como um 
certo conjunto · de principias reli
giosos e sociais; o em sua realidade 
historlca, cnt que c,;sc,i princípios 
se combinam com a liberdade hu
mana, Considerada do primeiro 
ponto de vista, a civllização catoli
ea é perfeita. Considerada do se
gundo ponto de vista, ·a civilização 
catolica, em seu desenvolvimento 
"1.travl'.'s dol:l tempo:i o 13Ua. cxtcnsâ.o 

através do espa_ço, se acha sujeita 
ás- imperfeições e á.s vicissitudes de 
tudo o que se estende pelo espaço 
e se prolonga no tempo. 

Quando Dónoso Cortês dizia .. Quc 
a civilização catollca contem o bem 
sem mistura de mal, considerava 
esta civllização do primeiro ponto 
de vista. E em seus esclarecimen
tos frlzava ele que do segundo pon• 
to .de vista, isto é, em sua reali
dade historica, vindo suas lmp_er
feiç·ões unicamente de sua combl
nac;fLO com a -liberdade humana, o 
verdadeiro progresso deveria co~
sistii• cm sujeitar-se o elemento 
humano, que a corrompe, ao ele
mento <lH·lno, que a purifica. 

A sociedade, porem, seguiu um 
caminho diferente. Dando por mor
to o imperio da Fé e proclamando 
a independencia da razão e da von
tade do homem, ela tornou abso
luto, universal e necessario e><se 
mesmo mal que era relativo, ex
cepcional e contingente. Este pe
riodo de raplda retrogradação teve 
inicio na Europa com a restaura
ção do paganismo !Iteraria que 
acarretou sucessivamente as 'restau
rações do paganismo fi!osoflco. do 
paganisn10 religioso e do paganisn10 
politlco. 

Hoje o mundo se acha nas veSJ
peras da ultima dessas restaura
ções, a restauração elo paganismo 
socialista. 

E, segundo o grande ultra.mon
tano espanhol, a historia já. poue 
formular seu julgamento sobre es
sas duas civilizações, das quais uma 
consi:stc cm conformar a rar..ão e 
a vontade do homem ao elemento 
divino, e a outra a deixar de lado 
o elemento divino e a proclaniar 
a independencla e a soberania do 
elemento humano. 

• • • 
Pois bem, indasa. Donoso Cor•;... 

·'Nossa Senhora do SSmo. Sacramento'' 
( Medi•ações para o Mês de Maio ) 

do Beato Pedro Julião Eymard 

O titulo diz o ccnteudo do livro, o qual- nos apresenta Ma• 
ria em suas relações com Jesus Cristo no SS. Sacramento. 
Relações de Mãe. verdadeira: "Maria, da qual nasceu o Cristo, 
que se chama Jesus", que nós adoramos presente debaixo das 
especies eucaristicas, com seu Corpo, Sangue, Alma e ·n1-
vindade. Relaçõzs de Adoradora, de Mãe · e Mestra dos Ado
radores. Relações de Medianeira universal de todas as graças 
divinas, que da fonte inexgotavel do Coração Eucaris.tico de 
Jesus, correm sobre nós! 
considerações originais, nascidas da inteligencia e do cora
ção do um Santo! 

NOSSA SENHORA DO SSMO. SACRAMENTO: "Nome nov, 
de uma coisa muito antiga, como se expressava o Beat4 
Eymard, apresentando pela primeira VP.Z esta <icv1Jçâo aoo 
seus filhos espirituais. 
Eis a devoção que todos os Adoradores do SSmo. Coração Eu
carístico d.e . Jesus llão de conhecer estudar e glorificar em 
suas virtudes e. obsequias, mormen .e durante o mês de Maio; 
pois não é possível acorar como convem a Jesus Sacramen
tado sem Maria. Nossa Senhora do SSmo. Sacramento, que 
no-lo deu, que por primeira adorou e glorificou a- SS. · Eu.:. 
caristia no Cenaculo. e que enfim formou as falanges dos pri
meiros e mais per!Jitos Adoradores, os Apostolos, e os Cris-
tãos da Igreja nascente. • 

O livro encontra-se á venda na Igreja Sta. I!igenla, Lgo. 
de Sta. Ifigenia, S. Paulo. 

PREÇO CR.$ ~.oo 

Concerto de orgão na 

1 

Igreja · de Santa ~f igenia 
: O conhecido orgruusta da Cate-·· tasia e Fuga-em sO! me:1or; z. PAS 

draI .Provis0ria de São Paulo, sr. QUI~I - Toccafa; 3, ZIPOLI 
Angclo Camin, dará n:os proximOs - Pas~orale; 4. ·w1DOR - Alie-
dias 28 e 31 <lo corrente concertos gro C¼~·· SiníO.I;Jia), 

de orgão. em be:1eficiO da "Casa <lOs .. , 
AdradOres de São Paulo." · 

Dia 28 proximo, na Igreja <le 

Santa Eiigenia ás 20 horas terá lu
gar o primeiro concerto, que obc • 
decdá o seguinte programa: 

l.ª JJARTE -1. :BACH - Fan"' 

euforial 
"das duas civilizações, qual- con
quistará a vitoria no curso dos tem
pos? nespondo, sem, que minha 
pena hesite sem que meu coração 
trema, se;~ .que minha razão :se 
perturue: - a vitoria pertencení. 
incontestavelmente á. civilização fi
losófica. Deseja o homem ser livre ·t 
Sê-lo-á. Detesta os laços que o pren 
dem? Estes cairão na poeira a seus 
pés. Um dia, para tentar sua liber
dade, quis matar seu Deus . .:\ii.0 o 
fez'! :'\ão O crucificou entre d ois 
ladrões? Desceram do céo por aca
so legiões de anjos para defender 
o Justo que morria sobre a terra? 
Pois bem, porque haveriam eles de 
descer hoje quando se truta, não 
da crucifixão de Deus, mas da cru
cifixão do homem pelo homem ·t 
Por que desceriam eles hoje quan
do nossa consciência nos grita tão 
alto que, nesta grande tragédia. 
ninguem merece sua intervenção, 
nem os que devem ser vitimas, nem 
os que devem ser carrascos? 

• • • 
'Trata-se aqui de uma questão. 

muito grave, trata-se nem n1a!s 
nem menos que da verificar qual 
é o verdadeiro espírito do catoli
cismo a respeito das vicissitud€\s 
desta luta gigantesca entre o mal 
e o bem, ou, como dizia Santo 
../\gostinho, entre a cidade de Deus 
e a cidade do mundo. Quanto a 
mim, tenh,o ;lor provado e eviden
te que aqui em baixo o mal acaba 
sempre por triunfar do bem; e que 
o triunfo sobre o mal é res~rvado,. 
'si assim se poue exprimir, a Deus 
pcs~oal1ll(•11te. 

Adernai~ não ha nenhum pcriouo 
histórico que nüo culmine em uma 
catástrofe. O primeiro período his
torico começa na creação do mun
do e termina no diluvio. E que 
!lignifica o diluvio? Dúas crnsas: 
- o triunfo natural do n,,.1 "-".!>~<> 

2.ª PARTE: - 5 TOURNEMI• 
RE ..:.;,_· l";-anta.sia (<?obre o "Allclui~ 

de Epifania); 6. VIER.1\E - Alie~ 

gro vivace (P Sinfon:a); 7. VIER 

KE - Cair <lo Lunc; 8. CESAR 
FR.\NCK - Finale. 

o bem, e o triunfo sobrenatural d, 
Deus sobre o mal, por meio de uma 
ação direta; pessoal e soberana. 

• • • 
Os homens se achavam ainda, 

encharcados pelas aguas do diluvio 
qu::mdo _a, mesma luta recomeçou. 
As trevas se acun1ulavam em todos 
os horizontes. No idvento de Nosso 
Senhor, fazia-se noite por toda a 
parte. uma noite espessa, palpavcl. 
O Senhor foi pi·egado na Cruz, e 
a au1·ora raiou pa-ra o mundo. Que 
significa esta grande . catastrofe? 
Duas cousas: - o triunfo natural 
do mal sobre o bem, e o tr.iunfo 
.sob1•e11atu1•al de Deus sobre o mal, 
por meio do uma .-ção cl..ircta, vcs
soal e soberana. 

• • • 
Que dizem as Escrituras sobre 

o fim do mundo'? Eias dizem que 
o Anticristo será senhor do uni
verso, e que /então virá o juizo final 
com a ultima catastrofe. Que sig
nificará esta catastrofe? Como as 
outras, ela significará. o triunfo 
11atural do mal sobre o bem, e o 
triunfo sobrenatural de Deus sobt'c 
o mal, por meio.de uma ação dire
ta, flcssoal e·. sobpran'a. 

• • • 
'l'al é para mim a filoso!ia, toda 

a filosofia da historia •••••••••••• 
E tal sendo minha crença eu vos 
deixo determinar qual deva ser 
min.ha opinião sobre o resultado da 
luta que se desenrola. alua!JI1ente 
no mundo. 

E que se não diga que, se a der
rota ó certa, a luta é inutil. Em 
primeiro lugar, a luta serve para 
atenuar, suavizar a catastrofe, e. 
em segundo lugar, para nós que te
mos a gloria de ser catolicos, a luta 
é o cumprimento de um dever ( 
não o rcsuitado de um calculo-.. 
.Agradeçamos a Dous por 110s have:l' 
concedido o combate; e não exija· 

,mos, alem desse favor, a graça d·l
triunfo Aquele que concede aos que 
combatem generosamente por Sua 
cauRa uma recompensa bem uaio~ 
0 preciosa: para o homem do t,7,<·'· 
- -i.t.o~l.u. t~'' .. 
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os horrores de ftavenshrüc~ e Mamausen Festa de .NoSsa Senhora AchiíoJ)ifâ 
( Continuação ) 

Eu fui duas ou tres vezes á 
Enfermariâ. Esse edüicio, mui
to bem isola.dó dós outros, a
pre.sentav~ um lamentavel es
petaculo. uma verdadeira cor
te de milagres. Mulheres semi
mortas estavam amontoadas pe
las camas e pelo chão. · · Corpos 
cobertos de feridas, de furuncu
los, membros enregelàdos, pes
soas tuberculosas, outras com fe
bre e disenteria, olhos brilhantes 
pelo dellrio da febre, formavam. 
um. quadro dantesco,. capaz de 
provocar crise de nervos para 
,qualquer Visitante. . • e cm toda 
11, Enfermaria pouquíssimos me
rlicos. Por muito tempo o nwne
ro de doentes foi superior aos lu
gares exisj;entes, resultando dai 
que grande numero de doentes,. 
era obrigado a permanecer no 
!rio horas e horas. Para ser re
MbJdo na. En:fern;ia.r.i.a, o doente 
;precisava ter ma.is de 40 graus de 
febre ou estar atacado por uma 
~olestia contagiosa.. 

Em .Janeiro de 1945., o ~oman
itfante do campo. achando muito 
provavelme~te que nós levava
mos um.a. viela muito doce, inven
tou um trabalho ~oturno para 
descarregar wagons, á luz de 
tampadas eletricas, numa tem
peratura siberiana. Ficamos fóra 
de casa depois das 18 horas até a 
manhã seguinte. Felizmente essa 
inovação durou pouco. Os S. S. 
encarregados de nossa vigilancia 
teharam sem duvida o· trabalho 
pelo dillrio da. febre; formavam 
)>ésa.d!) demais ••• para eles na
w.raJmente. 

, imenso sacri!icios e h11.1nilha
' ções. 

Fomos rcp_arlidas cm tres edi
pertadas cumo nunca estivemos 
flcios para a "quarentena". A
antcs, a noite C:ormindo varias 
em ca.da cama. 

Em virtude dos bombardeios 
fomos cnviacias para Amstet
ten, cstaçàu fcrroviaria nas re
dondezas. A meia noite, depois 
de termos recebido um litro de 
sopa como· unica alimentação, 
iniciamos a marcha de 6 km. 
até a estação. Esa marcha foi 
terrível pois cstav;imos num es
tado de completa exaustão. 
Muitas das prisioneiras pos-

. suiam ecemas nas pernas em 
:virtude de estarem sofrendo do 
coração. Fomos reunidas cm 
um local ondn cabiam apenas 
200 pessoas. E ramos em nume
ro de 500! Estavamas tão aper
tadas que muitas de nós não 

Realizou-se com gra,nds brtl,bo 
a. festa de Nossa Senhora. Achi.ro
pita,, na paroquia. do mesmo nome. 
Sob a habil e piedosa direção do 
Vigario da Paroquia houve de 6 a 
14 de Agosto, novena á qua.I se 
St'gwu, no dia 15, ás 10 horas uma 
Missa Solene. A's 15 horas do 
mcs.mo dia, houve uma. picd.'.>sa. 
procissão muito concorrida. 

A proPO~lto da festa. em honra. á, 
Nossa senhora Achtropita, trans. 

Medicação auxillar ao trata

mento da sífilia. 
podíamos sentar. 

.._. --------------

erevemos, 11., S&gUJr, 'àmsi llOt& dõ 
V'!gario o Revmo. Pe. ,08.rmelo 'PU
torll da. Divina, Providencia., eobre 
a. OT!gem do nome Achiropita, no 
culto a. Maria: 

Sonre a. V<'nc-randa. irnagom da. 
Virgem sob e&9C titulo (A<"hi!"()p!ta. 
~hm!flca.: A - negativa; Kelr -
milo; Picta - 'Pinta.da. - pintura 
não feita. 'POl' mito). cujo eu.lto foi 
vcrdadt"iramente ob~ervado 'l)elos 
bons calahreses da Magns. Grecia. 
(d,- ond<i se originou ltossáilo), nas 
praias do mar Jonio e dessa!!' até 
o outr.., fadr, df') imcn"o .Atl:imtíco, 
"~ fieis gua.rãain- uma poétna len
da: 

Ot1nnõn. n" r<'motn ano de 59n, 
n "ôlittl.rlo Ffrem obtev"' de Mau. 
ricio. Jmu.,rãdor a,. Ooneta.nt1no
Jlla.. lleenc~ p11m eon~t.t11ir. no lu
i!ar .,m º''"' costum!lve. resar. um 
t<'mpln "'· NMsa, Scnh<Jrlt. a i:,:1·uta 
do rr,:,mjt,::,_ ÍÍCOtl !'DCCrt'arh, Pl1tl'C 
I')~ mnr--.; d<t nnva ro-;..,;!'I. amnliarh 
•m e 0 tilo ,,.ót.i"'~ · oor Roberto de 
Cr,nrtemv em 1nn. 

O !!'ôvernnõor Filipfoo, eunhado de 
M~nricio. ordennt1 nue se pinta.m;e 
~- irna,,..,m rh -padrO'!l,-<t no funr1o 

''T,-,~,.....-----.."'11t!fOtlll:UUXUtll,lt'J't.tt.i:ttt';ttUX1V, da MiJt-,, 'Fl'-ih.,i-: a'rt!sta.s de Bl-

E M P R ~ Z A. A U T O • V J A Ç ÃO ~ "'~nct,.. foram e,<;rolhidO'l r,ar-i <'SSE> r. . , fim . J\.fas. · o que rim-ant.- o dfa, era 

S P I S. L d -., r-tr>ta.i'ln 'P"lo- art.!s{;.~"- desaparecia 

a_ o a· u o· - a ntos t a• i,; ll";.,,..,.;"""ID",it.-. {,., nnitc- · 
Filinlco. deeconfiado e aborreci-

e 4t 20 00 dn com n co:rit.r,..tl>mpo. ordennu 
. r • ., . ' t· fr,o,<,- "· ~t"I. vii?i~rla._ 'E' o gua,rda, 

ônibus diarwncnte de hora em hora .entre São Paulo-San~ <1t1ra.nte 3. ,iolte, viu uma. S('i'l.hora. 
d" rnrn h" ,,,~"-· tod!t. res:nlanri<'!~-

l 
C'<'t'lt,. e ,.~,,.~H,1,._. r1~ ·!lerla.. ~tv1~8lma, 
F-Ur!!:fl" ,-,,nontÍl""ment": P. pedf,- TI'!. 1 1 rR. s,- r,-.t.trPr. °1"" mn,.,h'l ,.~;,,f.,_. 

,. ( 1~~n,.,,,<1rl" ,,,... P:s-tr,.,nrdi""rio fato. 

l 
,~ C!Ond•.r I eta. bila• 
Jl ............. o o •11 ~ :i-et.:ato . ·· 

Eia porque a ~ ~ ._, 
a.os cora~e.s dos fiei-' q.evof.cs , ~· 
N<>ssa Senhora. foi denominadr· Achiror>ita.. . . 

s. Paulo, l d~ Agooto de. UNS. 
O Viga.rio ~~ (!a,rinclo • ~ ... 

da. Divina.. Prov.l4encla.., 
.. . 

. . --..: 

SCIBNTlr ICâlliNT8: 
.u SVIS l'IÜ>ÃI 

~- , __ .. -·. --·~ ····-· 
• 'F'oma.d& seca,t!Ta Silo · &etiaa. 
tlão Comba.te et.11tftlcàmtitt4f 
toila e qualquer a.feccão. ê11~ .. 
nea. conio sejam: ll'erl~a• ,ém< 
i:eral. Uloel'a.3. Cha.á'aa &!l.tl• 
cas. E:Cz~mae. mrtslJ>età.. f't:1•1-
r:í s. Racha.li , 11oi! t,ês e 11.,_ 
•cilo11,,. E$i,lnbas. Hemorrolc!u. 
Ouelmadurá.s. El"!]i,ç&és. 'Prü. .. 
da,, · de mosqúlto11 e 1.nâéeil)• · 
venenoÍ!!oa. · 

. 1 ,,,:;,., .. ,,., ao ,,,.,..,,. ,. . cond.<>tott. ('nm ~ 1_4_··.4 

f 
f't"nf1,""rl., :-,r1nih·r.i~;:_;~ h.~t.n,~ n Íi''\"lq- s,· • ~ 

t "'".,, cl,.. r,,..,,.h ma,m,ifir<>m,.,it,- ,,1,,_ 1ft SEBASTJAN · 
Na maior parte dos eclliicios 

a verminose grassava: como ver
dadeira epidemia, A higiene, 
àeixava muito a desejar. 

Em março de 1!)45 os alia
nos progrédiram por toda a A
lemanha e o campo foi em pou
cas horas evacuado. Egsa eva
cuação foi uma, . das paginas 
mais tragicas de ·nossa já tris
~ historia. Uma viagem d~. 
f!Uatro dias quatro noites em 

j t Filinieo rliri...;11 se com o,,t,.~ per~" . 1 · "'7\'.. _ :/ _ · . .,,-

i • ta.da.. A Virt?em. na. sua incomen- · !~!: •,Ji,A• :t•
1
, 111,~ "-.. ••'.: 

I f.Fl? ,; vnnP,IH1.4R ''ll ._ ..,.,.. ~~ .. · 

)
1 

::l f "LEGIONA RIO" IIJIJ•' · •_· .-.,, ___ : __ -.·_·_ 
1 W"tiél!!!J~!~ 
1 

t E' OEVER DE TODO~ . , . . . . • 

~

4 1 OS CATOLICOS 

· wagons, trancadas· e conduzidas 
tomo animais parando 5 horas 
mi cada estação sob um frio in-

· Iensíssimo. -Era.mos 70 em ca-da.· 
wag!'.)n. O fim da viagem -era 

;: Matha.usen. ~ imenso campo ele 
eoneentração para prisioneiros 
completa.mente cheio e sem aco
modações---onde. pudessemas nos 
'1l5talar. Lá co·nhecemos ainda 

Bu do = N.• ª nna ~!!~ 4&~ ·1· ···_ -~.;..._S_M ___ A __ B_r_o_n_qu·,-_t·e .. -_-P_r_l_•ã_o __ -d·e-Tc·n·t-rc ___ :o_o_r_d_e_c_ab---.~---. -.... -º·;.·'ta-
.... : a-m Fone 4-31'11 A · · C1>, Colite•. Inisonl11. Cbõi:o. _íacll. Rcumatl•mo·-Cfa_tl. 
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,"'" ~"' ~ . ·O e ,O .,.. OS MELHORES PREÇOS "'' i E A MELHOR QUALIDADF: . $ 

1 
! PRESUNTO e FRIOS VINHOS FINOS, FRUTAS, ! 
O BISCOUTOS e BOMBONS -· GÊNEROS ALIMENTICIOS ~ 

f EMPóRIO MONTENEGRO § 
8 RUA AUGUSTA, 1559 (Esq. R. Luiz Coelho) - l<'one: 7-0035 ~ 
o ~ 

1 s MERCEARIA AVENIDA ~~ 
1 ~ ~ 
! 
li AV. BRIG. LUIZ ANTONIO, 2098 (En,. frente à Ii;-rcja ~ 
~ Imaculada Conceição) - Fone: 7-5453 

;..': UNICOS DISTRIBUIDORES DA § 
o ~ 

L~~~~~::A~~~~~:-~~ 
' 

com·oate às <.'auitaPJ e niio 10~ sintom~k;. Tráta'1t-ento8·_ JtOY _,r~~-s.
r::nhlo:,; 11ar11 todn .. ª" MOLJ>}STI AS lNTlilRN.AS, NJJ;J\V.O_i.~s. JllE~T.u;s 

.c para "" -Ia P}}LJi:. de: éllU'll/1 ln_~!l'rnn.,. · ::, ·_- · 

D If. .. ·-··AR-A U J·O :LO PÉ s,. · ... 
'R.1111 Ma.r.,onl 1:u --8.~ - Sal0a s~;.5. Da• 14 ál!l_:18. An• a.abi!~, 
da" O a.11 12 • ....'..,. Fonéni' 4J::io!'i ·e 5-671'1 ~ Reii.1 Av, Pompêia, U:W ~ S.- !'.· 

ALTO ÁRAGÚA1A (M.GROSSO) 
A rcprescntâç'tíó'"·uo--LEGIONARIO 'nes~ cidade acba-sc ·. 

a cargo do Sr. A. Teles, para tomada e reforma de assinaturas. 

Moços, M d ·t· • ' e t ai 'rm 

Indicador Profissional 

Um moço criterioso que resolva casar-se, que olhe para n 
futuro ·e pense com carinho na prole provindoura, sua cons
ciencia o obrigará a vislumbrar no horizonte, uin ponto negro 
de interrogação maculando a limpidez do céu de suas ilu
sões. Se1·á o seu lar um remanso de felicidades conjugais, 
ornado de rochonchudos diabretes, rosados, cheios de saúde? 
Ou, ao contrario, será um pouso de ruínas povoado de rosti• 
nhos esqualidos, cadavericos e raquíticos, onde a morte -vi-
brará á miudc o seu gohe terrível e fatal? · 

"§afenR!J_at· ADVOGADOS MtDICOS 
Dr. :Vicênte Melillo 

traça da Sé, 23 - 2.0 andar 
Sala 215. 

Dr. Plinio êorrêa 
, dé Oliveira 

,,~ Qmntmo. Bocaiuva, 176, 3.0 

- )nda,r -. Sala 32Z_ -. TeL: 2-7276 

_, ____________ __ 
Dr. Vicente de Paulo 

Melillo 
CLINICA GERAL 

Consultorio: Rua Aureliano 
Coutínho n.0 109 · 

Das 13 ás 1 'l horas 

Dr. Celestino Bourroul 
Res.: Lgo. S. raulo, 8 """". Tcl.: 
2·2622 - Con:,.: Rua 7 de Abril 

n.0 235 - Das 2 ás 5 horas 

Dr. Reynaldo Neves 
de Figueiredo 

auxiijar_ no tratamento àa SUills, -é o aepurador· indicado_»ara 
o tratamento preventivo, antes do cas~mento, mesmo na ·au• 
scncia de qualquer indicio d~ ·sifili_s. · (N. lM EC) 

' . .~'91.~~,.,'IP)-&,t,,~~-~ .. "6;~.,..':~''-e.. .. ~oe. .. ~.,-.a.,-.~,.,...,.,.~._,,-.,,,e,,,,.,.,i, 

1 

l>r. F?êdlcisco· P. Reimão 
· Hellmeister 

Dr. Camargo Andrade 
DOENÇAS DE SENHORAS -

PARTOS - OPERAÇOES 

DO HOSPITAL DAS CLINICAS 
E SANATORIO STA. CATAPINA 
CIRURGIA DAS VIAS. BILIARES 
Cons.: R. Marconi, 84 ~ 3.0 and. 
- Tcl.: 4-8717 - Das 14 ás 16 hs 
Uc:üd.: Av. Pacacmbu. 1.044 -

~ Representaç_~~'.em Porto Alegre -It G. Sul ·i 
: Acha-se a . r~;~~entação ncita cidade . a, ·ca.r. ·. go do Sr. : · , . . , 

'· Rua S. Bento, 2U - 1.0 andar -
- flala 3 - TeL: 2-1543 - S • .Paulo 

Dr. Carlos Morais 
de Andrade 

f&ua Benjamim Constant, 23 
l.0 anel. - SI 18 - Tel.: 3-1886 

ENGENHEIROS 
'Amador Cintra do Prado 

BNGENREIRO. ARQUITETO 
: ~tma · religiosa. oo!egios. 
. resldencia.s oo!et!vas 
•,-_ M. ~ W.-=- ~ Fattln 

Da Bcncf. Portuguesa, da Mater
nidade de S. Paulo 

Cons.: R. Scn. Feijó n.0 205 -
Te!.: 2-2741 - Das 14 ás 18 hs. 

Saba.do: Das 10 ás 12 horas. 
Rcs.: lt. Rafael de.,..Barro:s, 457 -

Tel.: 7-t563 

TcL: 5-2625 

HOMEOPATIA 
Dr. Artur Rezende Filho 

Médico homeopata da o. A. P. 
da Sorocabana. Diretor clinico 
do Ambulatorio Homeo-pa.tico do 
Carmo - Com.: R. Sen. .l!'eijó, 
;o~ ;,,_ TeL: 2·0839 • Res.: 8:-M'll 

· ..... Maréar · ho?a, d1W 3 · áa 6 J!.o.. 
. J2S ];l&O telefO!!.e: i".0839. 

' . llàsti.mphilo Costa, Rua Gonçalves Ledo n.0 ' Z'78, i>artcno.n, , 
: para tomada e reforma de assinatµras. ~ venda avulsa. : 
.~ .............. ~ .. , •....•............. ~---~-~----~-

SNR. ASSINANTE 
Ao fazer í·cclamaçõea, reformas ou mu;. 

dança de endereço, queira enviar.nos o -ende

reço · completo ~onforme ~cha-se impresso na 

margem .do seu jornal, inclusive o A- seguido 

de Ultl l1Untcro, afim de tomarmos provicl('O• 

's:trs .J 
~ ....... . 



Us Estatutos ~os funcionários e O~erários ~a Ci~tlle ~o Vaticano 1 ®alerià jjl'ãnltsf à 

• 

. . 
ô b.Qra.do d.e ~ é de SE

TE horas por dJa. 
P.ara QS empr~ ou t.ra.ba-U10':J 

q~~ nj,Q · pcxlem i»l,rar, as substitui. 
Çffl d\W~ s11r realizadas de ta.l 
Ín&:!).eira q,1e penri.ita o cumpri
m~ntQ 'd.os ·deveres rilligiosoe <.lo.s 
Wi:>~os e lhes assegu-re o eles
~ hebdoma.dariO. · 

No <:àsO d-e· abl!Qluta neceesldac1e, 
o trabalho l'xtraordinario pode ser 
autorizado. Mas com direito a tuna 
r~tribuiçij,Q e:mecl.w. ~ ~taba. 
1,cldl:I. · 

Par:i. O.'l empregados, segundo aua 
~1u,.e. fi a 9 libras. 

Para o _pessoal subalterno, 2,50 
a 4 lirns. 

O GQvernador pode .. igualmente, 
conceder uma retribuição t>Special 
ao é-tnDreimdo que, no eepa.ço de 
um mê$, haja exercido c.argo supe
Jio,; ao que oc\ipa. 

Além dO'S domingos e festas de 
F".tarda· da Igreja, são · ainda dlas 
de c,lesca:1sn os segu.!.ntes: 

-Anlver,aarlo da, coroação do Su-
11110 Pontlflce: · 

&bado santo. 
Quinta feira da Pascoa. 

. Yi.gilià da A$-SumPç.ão. 
Comemoração d0$ fieis defuntos. 
Ve.spera .de Nata.l. 
O dia ·!ieguinte ao Natal. 
UTfimo d!l;l do a.nó. 

· Anlv,t'l;!:).rio da assica.tura. do 
:i> U\do de U.trli.o. 
. Terça feira:. de ca.rn.avu.l. 
Aq tarôee de quinta e sexta. 

feira santas. · 
Nóte-se. particularmente, que são 

t:ados trêEI dias de d<'-~anso pelo 
NaW. tr~ dl!\$ e melo na pascoa, 

·· do1~ d.tas. · no Inicio d,_1 ano, dando 
a$<> a que. sejam tais .festM passa.
tia.,.· -r~a.lrtlente em familin.. Soma.. 
il~ aO& dias ~le festa não f'sUi.o 
longe de alcançar urna vintena os 
dia~ de d~s~nso, além dos domin
fQS, o ql,Je. clâ, uma folga de ma.li" 
de gols meise:i e mel0 no ano, pa
,..ª ó ~$SOO 1 • 

Enti-e l,g de. Julho e 31· de Ou. 
tubro, 0 pessoa,) tem dire'lto á.s se-
rutntf;'ff férias: -

pagos mensalmente e ADIANTA. 
MENTE. 

Todo fW1<:ionario ou emprega
_do tem, alem disso, mensalmente, 
direito a -um acrescimo de trinta 
liras por filho menor de 18 anos. A.os emprega.doo cuja pre.senÇ:;\ 
seja .. necessada a toda.s as horas 
<lo d-w,, eabe residirem nos apart-a
mentos. 4~p0n1veit;, da Cid.!WE:> e 
~tuiti.i.mC;lllte .. A babHação wzi,
tlut.a, J)Ql'em. não dá. wreito, . e:n 
principio, ao gozo d:1S gratttlea.;õ~s 
ex~-01'.·U=fai;. No caso de o 
funciona.rio deixar de atender 
qtu1,n<lo chamado a qualquer mo- , 
mento, a conc~sõ.o cl.a resldencia 
gratuit.a pode ser casaa.da. M!l.8 a 
Igreja,, tendo em vista a sua. quau
dade de chefe de familia,_ e não 
0uerendo criar-lhe embarn.ços ime
diatos. concede.lhe um prazo de 
três meses para desoc'..tPar a habi
ta,:ã,o. o me8mo ;,e v..,r.fl.cn si · o 
ernprega<lo deixa o :;,mµrego J?'ll' 
qualquer motivo, seja por ·t1ern1~
são ou de mott1.proprlc. A Cida
de do vaticano não lhe fie!\ a 
guard;i.r rancor e lhe ~á um praz.., · 
de t:-ê,s IDQSes Para. de;xar a casa. 

I,JCÉNÇAS E DJSP()lllIBil,fD.\• 
DES - l)()ENÇAS 

os moti\•os que justífir.!lm os 
licença~ i:,ãu o~ segu'nt,r.s: 

Do?.nça por mais ds> sd.s me11eij. 
Razões de farnili4\. 
SnviÇo militar. 
Da llcença por m:>ti\',1 e.la serYl-

r:c, militar flhnco hi4 a dizer- O 
tempo de serviço não ctá direito a 
n€'nhurna ind<'nizaçã.o e não é co. 
tado como antiguidade. Assim n!\.o 
f!Cont<>ce, em ca~o de mobilização. 
ot1anoo a antiguidade é Lntelrn
mente co1ltada e rec .. bem º"' crl~-S.) 
afast,am dois t<c>rços do<\ vencimen

·tos até geis melle<>. No <'ª"º de p1,o. 
l0ng11r-se a mob!lizac:tio per mais 
clf' ~eis meses, sserá o caso tratado 

. t>m r~tlamento especial. 
As licença, Por motivos de fa

milia_ não dão dlrelto a nt>nhuma 
inclen!1.ac!lo r 'hão são eonta.clus pa. 
rn- it ànti!ll-1tdud<c>. · 

Umu doença que 1>e prolongue 

cença até dois anos, num petiOdo 
de trabalho niio inf~rtor a ctnco 
anos, Durante es~0, lken.:a. o em
J'l·eg·ado p,•rcebe dois te,·ço., do sa. 
lario, sendo que, nos 1>rimdros 
seis meses da licença, o vencimen- , 
to é integralmente recebido. ou. ' 

1,outr:JeS palavras. o v.~ticano toma 
a si o eeguro contra as doenç,as, 
procedendo oom a maior Jargue;oa. 

Si, mesmo depois dos dol.s · ano" 
da licença, ainda é preraria a sau
ôe do empregado. perd(- t'le o li.1. 
gar, ma, com dir-eik, a uma aPL'· 
scintudoria. 

Ao empregado que é vit•ma d~ 
acidente ou se inutili~i. no servh;o 
bem com'o ao,, que adquirem mo
Jestias Provenientes do u·aba!Jio 
que exerce, é assegurado o venci. 
mento integral durante o periodo 
tio tratatament0 ou indefinidamen
te, no caso de invalidez complet.a. 

$1 h::l. · duvida,; s,0bre si· a moles
tia contraída foi mesmo devidu ª" 
r,crviço, · fíca o empre;1,.:do em· ob- -
servação durante sc·!s meses, com 
o:, vencimento~ inteo;mis, conce
cl.endo-seJhe. depois, " apQSent.ado
ria com dois terço;; dOs vencimen
to,$, 

Para a verificação de invn.liclez 
c\c um emp,·egad.o recebe ele a vi. 
sita do um medico de confiança. 
das autoridadc 5 vaticanas, mua as. 
siste-Jhe igualmente o direito de 
ter o seu lado mn medico da súa. 
propria confiança. AL-lda mais, no 
e-aso de uma sent<c>nra desfavor:,i;.: 
vel, disPõe o empregÜdo de um 
prazo de quinze dia& po.rn apre
sentar sua., objcçõe.g, 

No casn de snpr=ii.o de cargos, 
os empregados ni\o são p,ostos . ~a 
r\la sumariamente. Ficam em dis- • 
ponlbilidactp pelo· ~P:\.~o de três 
'1l.nos. recebend.o."· nos· iiéiS. primeiros.· 
meses os venc.iment.QS'. ._jnteira_i:s e 
no tempo· restaµte o. m<'taâe. · 

Si nesse periodo · .veriflca.se al
g1.1ma vugn, têm eles. preferencia 
sobre os demais cariclidatos . 

o tempo da dispón}blliclade · f 
integralmente contado Para efeil;o 
d(] anti'g\tldade. somente após três 
!'.nos, no caso de n11.ó aproveita
mento. é· que o emf!regado é (lefl
n1t1vumente despedtdo.c:C i: ... 

Até .10 · an,os de i;crvlço 20 (lias: 
De 10 a ao W3,P~ de iiarviÇQ 25 ~; 
_pé ifuus . d~ '20 ~os 30 diO:S. 

por mais de se!$ meses permtte U-
. -~~-~.....,.-~--.....;..-------------~------. -os emt>regad<>s de todas as ca

tegorlas Podem ainda obter, no 
zo;-rer do ano, pequ<>nas licenças 
"Ue não ultrapassem de dez dias, 
j tcando ~sa · concessâQ ao ar bitrio 
rio_ii ,séus sup~ri9~s _ hie~-arqutcos. 
O's que ~ ~m. teefu dl.rel_to a um. 

A _. . 
prox1ma canon1zaçao11 i li 

descanso suplement13,,_r de ctnco 
• A~.... . ' . 

º·vt,.i(êtMENTOS-'E INDENIZAÇÕES 

Olf v~m,lmentos, tn1enizações e 
c,'l,Jtroo' auxlliós auplementare.<3 s!o _....,;. ___ ___ 

E V'AN G ELHO 

(Conclusão éla 1.ª pllg,) 

ceu de maneira mais ampla 
possivel os trabalhos ap(_)stóli
cos de S€'U Se-r·v·o e slo inume
J'US ÜB almas, que por obra dele, 
depois de terem repelido a be-, 
resia jansf'nista, se reconcilia
ram com Detts. 

o Fariseu e o,---Publicano 
DECL'UO DOMINGO DEPOIS DE PENTECOSTES 

( São Lucas, XVID, 9-14) 
, Naquele tempo, a alguns que confiavam em si como Justos 

~\,desprezavam aos demais, disse Jesus esta parabola: Dois ho
:msens subiram ao Templo para orar: um era fariseu e outro 
pu~licano. O fariseu, de pé, orava assim, interiormente: -
"'Gr~\,ças vos dou, meu Deus, porque não sou como os outros ho
mens,\ _que são uns ladrões, injustos, adulteros, nem mesmo como 
~ p1'Cblieailo. Pois, jejuo duas vezes na semana, e pago o di
dmo. de' ,tudo o que possuo". - O publicano,. pelo contrario, con
iêivand.;..se á distancia, nem mesmo ousava levantar os olhos 
para O ce\11; mas, batia no peito, dizendo: -- "Meu Deus, tende 
comp~,\de mim q~e so11 ~ecador". - Eu vo! digo q11e este 
volto~ para- \Casll mius justificado, e o outro nao porque todo 
aque_le que se\.,eu.lta será humilhado, e o que se humilha será 
e~Jtado. 

_O O M E N T A R I O 
"A Oração do ra.r~e,p é sus• tei, não matei, não roubei. D-Ou 

pé,itK- desde o começO: ~ Vêde: 1 esmola a0$ p'óbres, faço o bem 
ele está. de posto em ev1&ncia, que posso, não quero o mal a 
proxiri).o do sa.-ituário, e Orir in· - ninguem I - Portanto, deviam 

. tc:r,iormente .•• Porque nã0 re- 1 eles c<xiicluir, sOu um saato 
:Ha alguma oração, algum can- 1 Mas a conciencia protesta con-
tíeo sagrad4- Como os outrog tra esSa bipol.!tesia, e no dia dg 
judeus? Esse homem altivo cuja ii1izo hãO de eles ver - O bem 
fal¾ piedade se denuncia de-s- que fizeram e· o mal q1,1,e não 
ile logo, lembra-nos certas praticaram!. • • · 
pessoas na Igreja. em dias de • • • 
30'Jenidades. De pé. imoveis, H Colocad'o no ultimo . togar, 
em atitude correta e r.espeit~a em a.titude humil'de e penitente 
nos olhos d:o mundo, aão tomam O pub!ica::io não vê o - que se 
parte na oração comum dos fiies. passa no templ0, não conhece 
- TOdas essas praticas, dizem o fariseu que ai está, a:o seu 
são para 'os ignorantes, velhas lado, cheio de orgu!h·o e de si1-

beatas, e n:io par aos homens poSta.s virtudes. Só pensa em 
ilustrados e despidos de super- Deus a.fim de alcançar miseri-
içõ~- cordi-a para os seus pecados." 

• • • - Tal a atit11de que convem a 
"Singular e extranha é tam· todo homem, pois n criatura de 

bém sua oração! Esse homem· si só tem o pecado; tudo ·o 
nada tem que pedir a Deus, mais deve á graça- de Dei1s. E 
:tã0 · precisa de nada I Basta- por melhor que pra,tiqt\e O bem 
lhe contar o bem que faz e 0 ha- de reconhecer que niio fez 
mal que não faz. Nada tem de t nd'o o que devia, qu,e é um ser-
acusar ! . . . Lonça os 'Olhos em vo inutil, pois sempre lhe se-
:orno de si, com a satisfação de ria po.ssivel uma correspo:iden-
~uern tiv~sse a conciencia ai-_ eia melhor . á graça de Deus. 
víssirna como a :ieve, e encon - A oração com estes senti-
tra um pUblica:io. um pecador. mentos"'é ag-radavel a Deus, pe-

rara que, porem, tâó precio
sas sementes lançadas no cam
po do Senhor produzissem fruto 
pai·a a eternidade ele fundou 
novas familias religiosas . 

,.-Alquebrado por trabalhps 
exaustivos ele exalou no- ósculo 
do Senhor a sua purissirila al
ma M dia 28 de abril de lil6 
em Sab1t-Laurent-sur-Sêvi·e na 
então diocese de La-Roehelle 
(hoje Luçon). 

A fama de sua santidalle es
palhou-se de tal maneira, que 
logo depois de ter sido permi
tido, por autoridade do Bispo 
diocesano e mais tarde pela 
Santa Sé, procederam se ús in
dagações canon ií'as. Dt•pois drs
tas, recomendou o Santo Padre 
Gregorio XVI no ano l~JS a 
causa da beatifica<:Qo. a esta 
Sagr{l.da Congregação (dos Ri
tos); Pio IX declarou no ano 
i869 que o 8ervo de Deus havià 
exerddo virtudes heroicas: 
Leão XIII honrou-o no dia 22 
de Janeiro de 188.S, depois da 
aprovação dos milagres, com a 
gloria da beatificação. Pip XI 
roncedeu no ano de 1928 q11e se 
recome<:asse a causa da cano
nizar,ão. O nosi-o Santo Padre, 
o Papa Pio XII baixou no d ia 
11 de janeiro de 1942, por fo. 
termedio desta Sagrada Con
gregação ( dos Ritos), nm de
creto sobre doii mil::1gre~. que 
Deus, depois de sua ÍX'l;ltifica
ção realizou por sua interces
são, 

Para que, porf'rn, autentica
mente constasse, que tudo o qne 
os sagrados canoncs rrqnerem, 
para a' realização da Canoniza
<,>ão solene, tenha sido observa
do, foi proposta para a discns
s:1.o perante o S,urno Pontifice, 
na Congrega<,>ão Geral dos San~ 
tos Ritos, a seguinte duvida: 
"Pode-SC', com Rf'gurança ( tuto) 
efetuar• a solene c:rnonizaçào 
tlnm nemaventnrado, se consta 
a aprovaçfio de qÇ>is J?lilagres, 

mn miseravel digno de todo ô l netra o céi.i' e· justifica: "a ora-
-~'1"_spre:iOJ.!gjs_cp.J~r_t,TiO __ ~-~~:___ , . ç;aio do orgulhoso, é uma blasfê 

' 1' 11 qtl,!~~ t~;.tQli...: lli9. ím'ia · -~i;iit,t--;;--~ 

· realizados depois qne a· Santa 
Sé' Apostolica 1he. eonceden a 

-- -- ,:~i:i~açãd·" Entãó.i.feí :prepos
tâ"- ~ta- duvidá · pie;lo '--'--·.'Revmo. 

~ M ot>P*-c., . 

Amanhã 

ULTIMO -DIA 
RE~ARCAÇõES 
EXTRAORDINARIAS -

Liquidação An~al 
PARA TERMINAR. 
-OFERECE·Mos 

Retalhos Saldos 
, - :.., • _. r ,. ~ . . 

'-" 

POR PREÇOS DE OCASlÂO--lJ~ÇA, 

Ultimb dfa que concederemos :i,fo/~ de.desCÔiitQ 
nol! poucos a.rtfgQ$ _não red~doe 

. " 

RUA DIREITA~ 162-190 
o d e novo centro 

católicas em 
informações 

Lo n d r-es 
1C,...,1clu~âo da 2,1' pâ.f.) 

s-a ep=oca, o Cardeal Villene-uvé se 
most:·ou tão entusiasmado çQIQ o 

plano que propôs fazer · imediata-

C.\i1·Je.:i.l Rafael Car·los Rosal, 
Relator da Causa no dia ~i de 
janeiro deste' mesmo ano n~ 
reunato ger·al perante nosso 
Santo Padre, o Papa Pio XH. 
Qs eminentíssimos Senhores 
t'ar<l1:>ais. os Pi-dados e os Pa-
Jrcs Cornml tores responderam 
unanimes a duvida de maneira 
afirmativa. 

O santo Padi·e, entretanto, 
retardou a sua sentença até a 
:!.* feira di;pois da solene come
moração da ehega,da <;lo Divino 
Espirito Sa,nto, dirigindo nélilte 
Intervalo a este mesmo Di\·ino 
Espir-ito Santo- fervorosas ora
ções para que ELE o iluminasse 
e ensinasse com respeito á sen
tença. qlie estava para ser pro
nunciada. Pori!:>SO ele chamou 
os. Eminenti!!simos Sellbores 
Card_eà,is Rafael Carlos Rossi, 
Relator da causa, e o al;>iüxo 
assinado Pr~féito da Saghida. 
Congregação dos Ritos e 'ttun· 
bem o rev. Padre )\atu~ci, Pro
motor Clf'r·al da Fé e a inim o 
Secretario e depois de ter ofe
recido de maneira piedosíssima 
o s::rntisRimo Sacrificio da Mis
s:1. ele decretou: "Com segu
ranc;a ( T n to ) pode ser !'eali, 
zada a solene Canonizaçü.o do 
Bemaventurado Lnis i\I ar ia 
~1,·ignion. 

Quanto a este decreto po
rem, ele mandou promulgar e 
arquivá-lo nas atas da Sagrada 
Congrf>gaçiio dos Ritos, 

Dado em Roma no dia 21 de 
M nio <le 194-5. · 

--1- C. Cal"fl. Salotti, Bispo rle 
Palflst'rina, Prefeito 
_ 1.:.---J- s.: · ,, .. 
----··· · A. CirliiiÇS~eta.rto 

me-nte 1,1,W-a viait3 a Ew0pa e f 
A,.utraHa. afim ele l~ • ~ 
S<:$ _Ja ii.ova ~~.ulção. 

.E' evidente t.untiiem 1,1ue. os p1aio 
nc's d-=sse 'Organismo seguil'am pa91 
so a vasic;, a busca de u.ni l~ ~ 
0 "rnemOria'i" do Cardeal Hinsle3' 
e, ag-ora qiie se projeta· a eQDstru .. 
ção (la· "Hinsley E.Ouse", M®Se,,. 
nhor Griffi-0 se c.leci(liia a e~lica.r 
minuciç,$amente seu. p)anQ. Trata-se 
9e · u mserviw ~estinado a forne
cer_ informações n~o · só á imp:rensa 
britanica, mas ~mb-em »:iio.-maçõe. 
catf,li<'a.$ a todas a.~ p.u:•es dO Nun• 
do. 

lJ1i!i2ar a "Hi-11,l~y H<.iui;é para 
i ms~~laç_~c;, <lea$i: "b\lreau." é ror 

,m11itos mot\t-Q$ felfa; {defa. Será e.nii 
Londxes, o ~to-- ~ti,u-al . dé. coii~ 
c~nkaç;iO e (Jiitri.!;.l.l.ição wis · noti• 
c1as m11ndiais; ~rto ·14 <:â.tedra4 d(_ 

Wi;stmn.\ltei:,. f<>w d.• vi~itas de t<l"• 
4,;,s 0 s catolic0$ ~~ei.ros, · belo 
como t9do~ 03 ~s i:ngf~ 
N Q . mesm<;> 4::(lifiçio t,,trio ~ladaa 
varitlG organizeçQC'.11 ·.~~ ,m~ 
nacíi;>ru1is, , · · · · 

De acordo cODl · o projetó' dé 
Mo:i$einhc;>r G,:if{im, ~ "Hínsley 

laqi,'.i11s de ç}u911ii; ~ comitês, ac<>mo,. 
\iac,i,'.ies Parii · ç01,1.fer~éi-as · na~iQnei, 

_ H01J·se••. ç~t.e.rl1,: sal.d·;~_ a.,,~ 
.f' -mt11mac1cm.i$. e .cúui ~tlil~te. 
Alem- dS$0t b~v~-- -4,q>e-;i<le.Acias 
p~ra -O$ ~ri~(1i; cJ.o B~u de 
Imprensa e va:ri.lM ('QVa$ aa,Qcia,, 
,;õe,11 111,1ciOnais e . díQc;e.tims. ~em Co' 
mo uma CªPela, 

· M:-ó:isenhor Griffi.n, suces$Qt' :. dAf 
E. Cardeal HínsLey, que foi seu a
lunq ') ÇQJegiQ lngles <)e Roma. 
tem a mesma mentalidade intema-
ciona lista. Pouco depois de sua e• 
levação ao cn.rdinalàto teve· oeasião 
de declarar; "Est<>u co.:iveneido de 
cj\1e uma das grandes -cousas no 
futu.Q da Igreja. será o estim\llo 4s 
relações irítemaci'onàis ~tre . 1d 

"Hierarqui.:is catoli~ c;los difereaiteS 
paise~. · 

. O Cardeal Griífill c,prf;>\'8it0l) a 
primeira oport\lnidade ),Xll'a . vj$itar 
os pn.ises eul"Opeus devàstadO.s pela 
guerra tendç, pérçQI'rido a I~liâ, a 
França, Bêlgiça HQ!an<ta e .a_ Ale
m:ui L d,. afim tt.--*11~~ p~Qal· 
me.nte ;is; <;04.<Jii:&e.l ~.-Mc~,da· 
de$ '-·• d~l;!S.~S'.· .-P.~,: :-~~ ~ 

-----~--..:. _·. -~ '.• ;_ .· ... -~--:·" 
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1 Chamberlain 
Os fatos estã.o demo:JJStrando c0m 

sobeja evi<len-cia qi;e :nada se deve 
esperar de grande e decisivO, · do 
gov.ero<> trahalhista. de Atlee. 

II 

ANO XIX I· São Paulo, 18 de Agosto de 194G 1 NU~ .. 732 
Não se .pode negar que o movi

un_ento de "Labour Party" c<:m
serva ainda boje um t'om de, mo
deração que. exprime, d.a pàrte <l:t 
!lliasSa tral;.alhadora inglesa, o pro
posito de resolver a questã'o social, 
não só por meios pacíficos,'. mas 
dentro de um ideal justo. Inf.eliz
mente pOrem, os dirige...'1.tes são 
muito menos eguili'.>rados do que a 
massa. Oom cere1;-ro intoxicado de 
ideologias vãs, arrastados pela 10-
gica de seus princi,pios a · uma po
sição errada ,e cada vez mais ex
tremista, eles vão encamjnhand'o a 
Inglaterra para um radical Socialis 

no ceriario ingles, só encontraria• 
mos o sr. O1amberlaia. Diante de 
um monstro desencadeado como 
Hitle1', Bevin e Atlee seriam tão pe-o 
queninos, tão inuteis, tão miOpes1 
quanto Çhamberlai:i. Si, por sua 
vez, estivesse go,yernado a Ing~tetra 
em n'Ossos dias, faria nas sessões 
publicas de Paris o mesmo papel de 
uma c0rreção sem br-ilho e sem ta• 
lento. que AtLee está <lesempenban• 
do. aproposito ~o centenário ~o nascimento ~a rrinccza lsa~el 

Sobretudo, Chamb-erliaiin te.ri.. UM DOCUMENTO QUE REVELh 
NARIA CONTRA O 

A TRAMA 
TERCEIRO 

URDIDA 
REINADO 

PELA MAÇO-

----------------
enco-:itrado meios de praticar pre• 
isame:1te dois erroS catastroficOs 
que Atle,e está praticando, quer ·nO!i 
bastidores de Paris, quer no Orien• 
te. Atlle está desagregando o Im• 
perio, po,r meio de uma "política de 
Munich" ne Egito e na. India. No 
0-cido:ite, está desa,,=ega.ndo o front 
anti-russ<o, por uma incriyel neutra. 
li<lade na . pendencia. yankeie-sovie• 
tica •. 

O Brasil comemorou ha pou
-cos dias o centena.rio do nasci
JLJento da Princesa Isauel. 

nuncia:rem-se sobre o mesmo as
sunto; 

'_':!.º - que uma especial re
pr·es-entac;ão seja dirigida ao 
U r. : Or. : do Brasil, solici tan
<lo o seu pronunciamento em 
relar_:ão á ma teria desta pro
posta". 

"Ao· Sapient.: Gr.: Or.: foi 
já remetida a representaçãó de 
que fala a proposta. Agora, é 
com a mais cordial frah~rnida
de que as Lojs.: se dirigem ús 
suas Irs. : invocan<1o a sua con
fratt'rni:a1<:ão neste Pmpreendi
mento serio mas iniludível pa
ra a Mac:.: Brus.: 

"As Lojs.: que es1a vos ·fli. 
rigem aguardam a vossa delfüe-

ração e rogam-vos o favor de 
comunicardes qual deliberação 
que t.omardes acerea do assunto 
da propost.'l e do que foi deli
berado. 

"0 Supr.: Arch.: do Un.: 
vos ilumine e guarde. (assina
dos) Os Veners. : · Francisco 
Glycerio gr. 3:1. :, August_o T. 

, Santiago gr. 33.: (seguem-se 
o t. tras assinaturas) . 

* * * 
Como se vê por este doeu--· 

mento, a Maçonaria não é nem· 
contra o Trono nem contra · o 
Altar, nem nada tem que ver 
com a politica ••• 

Sem colonias e se maliados a !11-
gla-terra do que poderá valer 

,.mo· d~ Estado. Fazem pois, uma 
política intcma que não pode dei
xar de agradar á Russia. Na esie
a:a internadonal o gabinete de 
Atlee opõe as investidas :;Ovieticas · 
uma resistencia mais ou menos te
llaz. Mas quer o .sr •.. ·Atlee, quer o 
sr. Bevin se re1e·va mincapazes de 
elaborar uma política de grande en- E' possivel que, de mOm.e:ú/o, a 

;:~:~ !1!!/:e~!~t/~;~~~ sanha sovietica contra ~ diminua· 
matkas. Ambos· se mostram firmes • Mas se suceder o coptrario, o que 
e esforçados, .tanto quanto o pos- , 1 f:vã _Atlee? O que fará ele, p'or e-
isam ser. burocratas ·pequenos bur- ,,c:emplo;.·.-se diante· da política in• 
g_ues.es. A situação· do_ imperio.éxig· i t·,.r,1a··c',·0n·····a·''1· d·ub·a do t abalh' ,_..,. 

• • .. ·" . e, , • .•• ·.·. ·, ._1_ r .ismo .,.. ria porem, muito mais d·o que isso, · · · 
E' uma tristeza, ter-se gente desse . tanicO os aineric-àncs resolveram dar 

· p.eque·no padrão, no mome:ito. ein · _ctfrta ·branca_· à~ ·soviéticas pa.ra 
CJUe as melhores tradições de Ufll d~tr:uit ·,o, Ímp~,t"Í4', e SC chegarem 
G_Jadstone,. de um Pitt, ou a ener- •. · até · trn~r. ·, com os •sovietes um~ 
gia feroz de um Kitchner marcam. partilha de· seus despojos? 

.AJs qua1ldaues pessoais de 
Isabel, a Redent.ora, e sobretu
do o en tusia.smo nacional des
pertado pela libertação dos es
<·ra vos eram um pr·enuncio sig-
11ificativo do prestigio popular 
com que seria instalado o ter
ceiro reinado, após a morte de 
redro II. Compreendendo esse 
rato e sabendo que a Princesa 
Isabel n:ão somente com isso 
perpetuaria o regime monarqui
C'O no Brasil, o que seria um 
crime execrando aos olhos da 
maçonaria, mas tambem não 
<laria tréguas em seu combale 
ás tramas da seita, por se tratar 
de uma herdeira do trono bem 
<>onhecida pela sua fidelidade ú 
Igreja Catolica, resolveram al
guns irmãos trespingados de 
Campinas "conspirar resoluta
mente contra o terceiro reina
do". Dai as pranchas maçoni
cas de 20 de junho de 1888 ema
nadas de Campinas e cujo teor 
vem muito a proposito recor
dar, ao ensejo deste centenario, 
como o faremos a 00oo-uir: -

Os Estatutos dos Funcionários e: 
:: ~ .rtlIDO .. pará uma cibra maior~, · ,. · 

cAtlee 'ostá isolando a. Inglaterra • 
. Decididamente, os srs, Atleé e Quando 'esta politica de isolamento 

Bevin não se pode~ me<lir nem se-: · terminar, Reino U~ido se sentir.í 
quer com a sOmbra desse gra:ide ti-. v.band!)l1.âdo pelo mundo intei.rO, e 

* * ~ 
"Ã Gl.~ do Gr.: Arch,: do 

Un.: 
"À Aug.: e Resp.: Loj.: 
"Sess. das Lojs·. : Indepen

dencia e Regeneração 3.ª em 
Campinas e Provineia de São 
Paulo, em 20 de Junho de 1888. 
E.: V.: 

"Esfas Augs.: Lojs.: no 
exerc1c10. pleno dos direitos . 
mais antigos de nossa sublime 
Ord. : vêm solicitar o concurso 
e a cooperação dessa Aug.: 
Loj. : para uma representa<:üo 

·ao Sapientis.: Gra.: Orient. : 
no sentido que passam a expor: 

"Em sess. : plena realizada 
em comum no dia 15 do cor-
rente, foi discutida e apro.-ada 
a proposta seguinte: -

"Propomos que estas Augs.: 
Lojs. :; inspirando-se no Santo 
Amor da Patrin, pronunciem-se 
4!0m leal franqueza contra n 
proxim::i. instalação do 3.º Rei
nado, pelo previsto, ainda q11e 
lamentavel, falecimento do Sr. 
D. Pedro II. 

"A Senhora Princesa Regente. 
futura Imperatriz do Brasil, é 
notoriamente catolica fanatica, 
é seu espirio fra-co todos sabem 
que é dirigido pelos padres ro
manos. O Principe consorte, Sr. 

· Conde d'Eu é um homem ava
rento educado na fatal escola do 
direito divino e do predominio 
in.ilitar. 

"E' claro, portanto. que n fn
ífnra Imperatriz do Brasil, ou 
seja pela influencia dos seus 
eonfessores ou do seu esposo, 
presidirá á mais intransigente 
persegüição á Maç. : Bras. : 

"Em tal conjuntura é dp\·rr 
hlelutavel de nossa Ordem co
Joear-se ao lado da Patria e 
~spirar .resolntamerite contra 
~ ~'J. 0 .N'inado, .Assim, propomos: 
· "1." - que esta,,i Aul!~- :. 
-~js. :, pronnndandoRE> no ~n
lldG supra referido, dirijam n 
lldaa as · Loje.: de Cirçulo, 
llia ch8. : eoa,i,19,,,,.... a pro-

Operários da Cidade do Vaticano entregue á sanha sovietica. po de. estadista com quem a Ingla-
· Hoje eni dia, em que as questões 
"OCiais tem sido tão focalizadas e 
debatidas, é interessante e sobre. 
maneira 1nstrutivo saber ll. legis
lação socia1 do vaticano. Para :Isso, 
ca:mos abaixo um resu:no do Esta-

. tuto dos FUncionario" e Opera. 
rios da Cidade vaticano. O que 
torna esse estatut.o particularmen
te interessante é ser ele o unico 
a Inspirar-se em todo o mun<4o; na 

· doutrina social da Igreja pondo. 
a. em pratica tal como nos está ela 
prot,osta. nas Enciclicas RelrUm 

'Noval."Ulil e Quadragesimo Ano. 

RECRUTAMENTO DO PESSOAL 

São êondiçães pa.ra ser-~e M!l'i
tl<lo no fUncionallsmu do vatlca. 
no: 

Lo - Não ter menoe Je 21 anos 
e mais de 35. 

2.• _ Prova da boa tonduta re
ligiosa, moral e civil - o q•.1e re
Presenta. mais ou men<'s. um grão 
mais ?.cima do noss0 tradicional 
"certificado de boa co'lduta". 

3. • - Estar no gozo de i;-1ena <'ª
pacidade juridica, e n'i'> esta::- su
jeito a nenhum p,·ocei-,;o. 

Num mesmo servic;o nã-0 podem 
entrar dois parentes at~ o segundo 
grãu, ou que possuam aliança de 
primeiro grãu. Evita-~r.. corn 1sso, 
até a ameaça do favoriti8mo nos 
serviços. 

Preferencialmente são titulas 
para a admissão no empresto: 

Estar em <lispunibi.lidade, . em 
virtude da extinGáo do emprPgo ou 
c reduç1í.o nos sei;viços: goza-: da. 
cidadanla vaticana; .. ser orfio de 
pai que tenha estado ao !!erviço 
da santa Sé, ou empregado em ser
viços do Estado Vaticano. 

0 tempo consumid'l na apren
dl agem é contado lntegra1mente 
p;ra o calculo da antiguidade- O 
aprendiz devo prometer sol:?e. 
mente fidelidade, dilige~cia. ~ "-11!
creção nos termos seguintes. 

"Prometo de ser fiel ao sobera- · 
00 pontmce. cumprir com dH\gen. 
eh as obrigações . que me tnc:nn

~m e observar, escruru1osamente, 
0 segredo profis3lonr .. ~. 

neJJOis de titulado, o novo run
clbnarlo deve prestar um juramen. 
to segUndo a forma exigida pt-l:l. 
le\. 

OBRIGAÇÕES. llORARIO DE 
TRABALHO· FERIAS j 

Além dae obrigações GUe lhes são 
designadas, em virtude do seu em
prego, os funcionarios teem o Cie

ver de se auxiliarem murnamenM l 
te e de substltuirem uns aos ou
tros, no caso de ausenc·a ou impe. 
dimento, de acordo com as ordens 
superiores. 

Não podem exercer nenhuma 
ouira profissão quer no comercio 
ou na industria. nem deeempenhar 
cargos publico8 e privados além 
d<>s seus. 

Entre as outras proibições que 
lhes são impostas, destaca.se a de 
não aceitarem qualquer compensa
c.:iio. seja de que natureza for, r,ara 
a execuc:ã0 de ato pruprio do seu 
oficio, não podendo igualmente ser 
Interessados, dirf'la ot: Indireta- . . 1. 
mente na,. empre!'a.5 de traba_lho ou 

. :na,.. adjudicações de fornecimentos 
4a ~tra.çl,0 i,ol1t1!kl1s, sendo • 

lhes veda.do. ainda, receber ·por
centagens ou comissões por este· 
motivo. 

terrra formou e consolidou o. im- ·. ºNo: dia cm que isto suceder, todo 
periol Se devessemos · . procurar· ·mundo falará mal de Atlee como 

(Continua_ na 'i .a pag.) 
aualqÚer analogia de ambos· c·o!ll aL .. ··,fala hcje de Chamberlain. Mas ~
guma iigi,ri oue os tenha precedidq ·.· .. ;tão será ta.rde .•• 

-,----------'---------------------------~ 
Novidades - 1 

LENÇOS 
·de· seda natural corrr ortis-' · 
ticós desenhos a m90, d~ alto 
sentido modernista. Um com
plemento de requintado gos .. 
to para o traje fell'\inino •. , 

Cada: Cr$ 500,oo 

França! 

__ c_as_a _A_ng~lo_-_s~._r:ss_s~,_:ir_! MAPPI N 
; -- ~--.--- "'.'• 
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1 
O MAIOR MONUMtNIO INURCONf ESSIONAt DO MUNDO Criação da Universi· 

dadé ·catóJca de 
São Pau~o Aproxima-se a. data da cheo-acta 

de Sua Eminencia, o Cardeal., Pa. 
triarca de Lisboa, ao Bra.sil, e ma.1s 
especialmente a esta cidade onde 
vem inaugw·ar a Universidade ca
tollca. O governo federal, por ato 
da semana passada recvnheceu a 
novel UnlVel'flidade, a euja eria.. 
Çiu> se· refere o edit'.tl da Curia 
Metropolitana, que pu,Jlicam0<-1 com 
d<·siaque em nosHa primeira oag1-
na. Os Preparativos já se come,:am 
~ fazer de ha tempo, para tornar 
c·ondigno este grande ato. e kstL 
vo o recpb1m .. nto do flusr re Prin
_c-ipe da Igreja lusitana. E' nec0,.,_ 
eario qu) o~ catolicos contribuam 
e-cm todo o seu esforç~·- para abri
lhantar as grandes cerimonias q,ie 
pcssa ocasião se reall:mr:lo. 

• • • 
Chamamos a aren,iio oe no.st-Os 

leitores para o que sp passa na 
~.rurquia. O proccdime:1to da URSS 
.- absolutamente identico ao do go. 
iremo nazista, quando queria fa
:z.er a anexa~ão de algum paí-' timL 
'l.rofe. Primeii'amente, uma nota 

O gr·:rnrlc 1wrigo de nm;sos 
rlías n:io e'· <•st :t 011 ::HflIPla f.:ritn. 
lH•I Pr-<Hlo\a. X c•m o pnip1·io 
at<•ismo l1ojP 1·<·p11!lintlo por to· 
dos os cirntit-tas de Yalor e pe
lo proprio eomnnismo. 

O \'t~rd,Hlril'o prrigo t· a trn
dt•n<·ia 1111Í\'Pl's:d para o intt•r- , 
c·on l't•s,don:1 l i;.;rnn. 011 f.:t•ja_ pa 1·:1 
a f11;.;i'10 dt' tnrlns º" c·1tltn;.; <·rn 
uma rPligi;"in un'<'a e 1111,il·rr;.;al, 
sPm dogm:1'- <' f·npaz rl<• rnglo
bar· tndos os f'11llos. 

(),- :1d1•Jl1ns <11•;.;ft' <'l'l"O :nnor·
Ü'("<'lll ª" 1·1·,ds!1~11<·i;1-: pnr· lll!"io 
de 11rnn t(1til':1 hlnn<licio-:n. rm 
qne r11m11lam rlr Plogios a lgr·rja , 
r no mesmo trmpo proc·nr·nm 
conft1udi l.t t'Olll ª" sf'itas n11ti
católir:1,;, 

Estú nrssc ra,-o a "Catedral 
<le \\'ashington ··. rrlificio drsti
na<lo n todos os e11ltos qnr sP 
cst{L 1:'I'g11f•1Hlo na ( 1apit:d dos 
Esta<lns ('nido,;-

nest:H'a mos nPssP s0n tido n l
g-1ms dados fo1·nreidos pelo 
":--e1·\'i•:o d<' l nfo1·ma<;ürs do 
Jlrmist'P1·i1,". 

lo, <>m LondrPs, :i. C'atrdral 
<lt> Revill1a, .na Esp:rnha e a dr! 
Colonia, na Alc•manh:1. 

A eonst r-Ut;:-10 pr·og-t·ide irn
pul,-ionada po1· uma campanha 

ahanc1onada até qne os partiru
lar·cs tomassem a iniciativa a 
sf•H e-a l"go. 

Cm:t e<>niena 
i:11·d1• ('Jll 18()1, 

' de anos mais 
um pequeno 

li "eatet:ral'' intcrconfe3sfonal ,~e ,-;'asllingtón 

COMUNICADO OFWIAL DA 
CHANCELARIA DO ARCEBJSP A. 
DO - INS'.['ITUIDA TAMilEM NA 
!'cRQUIDIOCESE. A CRUZA}},\, 

SOCIAL DAS FAl\IlLIAS 

, Po_r <l,:,c.reto de 22 p. P. do sr. 
pres 1~ente da Rn1>ul.u,ca foi Cria. 

, e.a. oflc,almente a Unive1·~idade ca. 
tol!ca de S. Paulo. fundada pelo 
cardeal J. Carlos Carmelo de vus 
concelo,, Mota. 

A proposito, a Curia Metropo!i~ 
t~na enviou.nos o segu.ir.t,:: conrn~ 
1:1raclo: 

_'' .\ Curia MetropoliU<na retn.1.ns
nute agora. por via da imprensa, 

'PUU!i~tana. a mesma auspicio~a 
r.ot1c1a que sua eminencia. o senhor 
rnrdeal.ai c,!bispo, di.,m Cs,rlos 
Ca rrnel~. (li! Va,x!O'L:clos .· r.1ota., 
t.r~,nsm1tiu ontc:n ao ;,ovo paults
ta através das ondas da Radio Ex. 
celsior. ou seja, a bo,, nova da 
criação da Universiúade . Catoilca 
de s. Paulo, por- decreto-lei assi. 
nado pelo sr. presidente da ReJJU. 
L!ica e pelo sr. ministro da Educa-,. 
c;ao, na mesma data da festa &.
Imaculado Coração de Ma:ria, r.>a. 
nono da Universidade. 

São componentes da Untversi, 
cTade Catolica de s. Paulo oa seu 
seguintes lnstitutos; Facu.ldacto 

lt·rnda a í'l'rito <'lll ioilo o país grnJ)O <lr N_·lesiasticos cornccou Paulista de Direito, li'aculdade tle 

. <llplomatlca, suscitando akuma ve
H,a questiuncula juridic.,, e fonmL 
lando uma reivindicação ter1 i to
:ris.l. DtPois, violenta ~-ampanna de 
imprensa. Por fim, a agressão mi. 
l\tac-. A .URSS levantoa de in! 0 io a 
eiuestão dos estreitos. Dc•pols. ct,,_ 
sencaaeou-se vfo1enta. campanha 
rontra. o governo tm·-~- Vil'á por 
fim a agre,;são? Deu~ o.sabe. Mas 
-0 certo é qm>; se não vier. terá si
elo pelo meno" araent.emente dese. 
fada e ·preparada Pela URSS. 

. Y.'ilosofia e São Bento. Faculdade 
"Sua rna,-si,;a e bela tone, <'0111 o intuito tle atingir a soma a discutir os cnminhos e mqfos ce Química InduHtriul. Faculdadt 

de 3. 000. 000 de dolares,. de mo- de transformar a ideia em r_en- de Filosofia "Sedes Sapient~ae", rm estilo gotico, yerdadeiro "' F uld d d ·e 
do a que possa ser construida a . l idade. Em resultado dos seus ac ª e 0 omercit, de campt. 

A identidade de mêtcdos rl'Vela 
claramente a identidade de espíri
to,, entre os dois totalitarismos. o 
J)ardo e o vrrmelho, qt:e o "Ledo. 
:J'ario" não tem ce~sado de comba
"-0r. 

"sermão traduzido em pedra", nas e Faculdade de F'il0sofla. de 
c-. 1 1 1 nn,·e e o tranRf'pto merid:onal 0sforr·os a Funcla,.ão da Cate- campinas. tcrú ô·· metros de a tnra, so He ' , 

f{ne ainda faltam pai·a n. estrn- dral Episcopal Protestante foi Por tão a1,LSpicioso :.contecimem, 
o. n:\'el elo rio l'otomac, 011 se- f i::. eminencia apresenta caloroso& 
ja, :io menos a mais que O )lo- tnrn icnr completa. O transep- eriacla por unia Lei do Con- agradeciment-0s ao governo da. Re-

,,. 1 , t to romernorarú a coopcraçüo de !!Tesso 0mitida em J·ane1·ro de publica. e parabens ao povo paulLt.. 

... numento a , a,; 1rng ·on, em re- "' 
laçi'to ao reft'r·ido rio, porqúe a todo~ ?s homens e mulheres qne J8D:1. Xos seus estatutos in- taA!nda na mesma data, 22 de 
c·nte<lrnl se rneontrn situada participaram do esfoI'ÇO beliro c-lnia-sc a concessão de podrres agosto, s. 'Eminencia acaba d~ 

O orgã0 "Diario Lai;ino". q'Je se 
'J)Ublica nesta capital, dá uma no. 
ticia que por sua. excepclonallssima 

dos Estados l'nidos, lrnl'rndo no g1·npo para· -"e>1tab.elccer e instituir neste Arcebispado a "Cru. 
sobre uma colina que domina a t 1 "C 1 d 1 . mela Social, d8 s Familias", cujo 

O 1 l d 1 am )em uma . ape a e Pm- manter no distrito de: Colum~ · · 
cidade. e esen 

10 ·ª- .Glli~dr-f! ,.,,t--1......,.., ..... "',·~t<'fü. für.mõffà ''"cli'úi .. ,:rnrr )_1.n __ it"."iim'ií_"·ê_",_·.;a;;__. ltâl:'?. '1nstit11TJõ~." · 7 -I:~~f;J;1t;!et;~~a~~~i.Jªd;ª~ · ,,;,":·:'"" ~,,e11av.i~ ~ ... iw.9.,podç , .. Jll.\-:?$t\r s9m.,).HU, 
,'.: ,-::·: ~··:··.-·:-''.:'':~.-.-'!-'J..~-.t~-~--."::'f:."-~'.~--~,--:r·,::!., .. ~r;..,:..•.:.:~ ~ ., .,_ .. ·:· 

· ' ·. :: ··. _·' · (Çon~lue rià '~.• P1lA:tna). 
.. ,{'Uj,l ,.~O,nftl'UC;ii'~ :, ,Í0Íjintçr_rom• ·' • · · · · ""' , · 

·· · más eausadas pela ,gúcna: fle. en,sino ·para fom_ento ··da· re- 1 t.ado e da Igreja, Esta Cruza.da 
piela 'peln,; clnns ultimas ifner- . agirá antes de tudo no sentido da 
rns, pr·erô uma estr·ulura. de A ratedml, .tal como ·se cn- ligiiio. da ednca~à.o e da cari-1 restauração do équi!lbrio da coo. 
J:í7,3 de eom1)rimento I)Ol' ~lO .de contra atüalmente, jú conta d,ltle". 11omia. popular,· colaborando cOll! 

Of. poderes publicas na empresa. ur. 
altura interior, desde o soalho com um magnifico coro e san- Em 18!)8, o :llonte- Santo Al- · gentiesims. do combate ao "cambiit! 
30 trto abobadado. Tanto em tnar:ó, muitos tesouros de arte b:tno, a maior eleYa~ã'o do dis- r.egro", á fome, á car'encia de ha.. -NúMERO 

Cr$ 

AVULSO 
l 1 _,. - o r~liafosa e taper·al'ias e uma trito fNiernl,, foi adquirido p,nr,n l:-itaçõe$ e ás propagandas subver~ )C eza romo !"m 111 mrnsoes p - " ~ , ,~ .... sivas da_ ordem publica•·. 
der·ú incluir·-se rntl'e as c•inco · 1-!:l'H!Hle · riqueza de rsenl tni·ns , . .(jnr nelr> se-Prgnesse a catedral. ------
prindpais c-at0clr',1is do rnunrlo, 1irnbolic·as. · O pnlpito é fc•iL_<! j J;:ssa lll.OJ)l'ier.!Úde perteneia a 
a Ba.silica de S. Pedro, em Ho- coIU cantaria da Catcür·nl tl'e .· uma \'ell1n r pI'of'unflam<>nte re-
ma. a Catecl1·al <Ir Xotre Dame, C'antmuia, na lnglütena, e o ligiosa fnrnilin de '\Yashington, 
em Paris, n CatNlral de 8. Pau- imp1·0ssionante Altai· <le Jern-. · c;u.io rlc;:Pjo' tradicional, trans

Grandes 
salem foi eonstrnido rom :!l, miti<lo_<lt· g-rr,H;:io para "e1;a-
pe<lri1s ,·indas dos anetloref.: da <;iio/C'xigia que a colina de San-
afamn.<la cidade judia, da mes- to_ Albano ser\"isse algum dia 
rna pedreira donde saiu a can- p:ira esse fim cristi;io. 

• ;~;;!~/ª~: oi :.~~~~fi;i/~n~~\1:~~ Em ~7 de setembro de 1 !)07, 
marianas 

festividades 
Aterrad·o. em foi assente a primell-a pedra 

mas d,ls Lelas capelas jú for,un 
completados. (Continua na 2• pag.) 

'BODAS DR PRATA 
Sua Excia. Revma. o Sr. Doru. 

,Toão füitista }Iuniz, Bispo de 
Barra do Rio Grande, no esta.

_ ,<lo da Baia,- comemo1·on a 2 do 
corrente, seu jubileu sacerdotal-

. D.om João Batista,. ·que perten- ! 

ce á veneravel céingregação Re-; 
dentoristh, é unia ' elas figura. 
de maior relevo· no J~p~pado 
Baiano. e.• 

'Circular, do Exmo. Revmo. Sr. D. Manoel NúneS 
Coelh·o ao Clero e fieis . de sua Diocese 

· Quando em 1791, o local da. 
capHal dos Estados Unido,1 ns: 
sL•nte nos t0rrenos crd idos prlos 
Estauos <le :Maryland e Vit-gi
n:a, o l'resiflent-t~ \Vashiugton 
pPrlin a nm arquiteto francês 
fJlle tr·:ir:a~~e os planos ela ci
rlndP. :'.\0s,-0s plnnos fic·on in
c·luitla nma "~rande · ig-1·c-ja'' 
que o )íajo1- J,'Enl'ant, o ai·qui
tet o, francê,;, desere1·en ('0Jll0 

nma •· iniciati\"a nae:onaL .. 
sem prrt1ominnnein q11alf{ner d(}. 
e;:pi!'ilo s0c·1nr·io 011 clo,minante, 
mas aberta igualmente pa1·a 
todos''. Porem, como a Igreja 
e o Estado estão separados nos 
Estados rnido,;, u irlcia foi 

1 N S Y-1 T U T O D E S EH VI Ç O ~ S O C li L 
Anunciando as ·proximas festividades que se rnalizarão em sua 

cidade episcopal em homenagem a Nossa Senhora, o Exmo. Revmo. 
Sr. D. Manoel Nunes Coelho, Bispo Diocf'sano de Aterrado, C:irigm 
a seguinte Circular ao Revmo. Clero e aos fieis de sua Diocese: 

··Estamos ·concluindo as obras de rcmod2lação da :mtig~ cate
dral que vai- ser dedicada ao culto de Nossa Senhora de Fátima, de
ciicacão esta que será efetua( a a 8 de setembro proximo. CuÍno 
prepãra:ção para esta solenidade convidamos os Revmos. Padres d·o 

. Coração de Maria para o fim de pregarem um::i Santa Missão, nesta 
Séde, a gual terá inicio a 30 de agosto para se encerrar a 8 de se
tembro, com uma grande procissão de entronização da milagrosa 
:imagem de Nossa Senhora e.e Fátima. · · 

.A participação que, no dia 8 de set<:mbro proximo, deverá ter 
,:1este :movimento cada· uma das paroquias, constará da· renovação 
. .:la consagração da mesma ao !macula.do Coração de Maria, prece
:dida de uma procissão com uma imagefü de Nossa Senhora - para 
,o que os Revmos ._. Vigarios prepararão o povo, por ml'io C:c repeti
das instruções e a·pçlos, no SE;ntido de obter a maior afluencia pos
sível a esta :solenid~de .. E daí por diante, em qualquer época do 
ano;·séjam promovidas rómarias:de fieis em visita á milagrosa ima
gem: de Nossa $ênhpra; de Fátima, no seu santuario diocesano, de 
modo' particul~r por· o~ásião C:o jubileu ou sem(lna jubilar de 23 a 
31-'de·maio. 'Déste:.moífo utna representação de cada paroquia <'ffi 
nome 'da mlcsma, que já conhece ·tão bem as finezas do Ooracão 
Imaculado de iMari.a, :sob á- invocacão de Nossa Senhora, das Vito-

. rias, pelas prodigiosas conve.rsões que a Visita domiciliaria opera 
:POr tóda parté; terá ·à 'o'portunidaee de externar sua gratidão e suo. . 
filial dedicação para cmm; a melhor das Mãrs, SPmnre rmpenhada em 
.9».is.r p,· J.tw,v.ar..B.J''.,.Jfa.: · t.l'JJJ)á, da.. pe1'1t~Jpão e àa Etcmidac~e feliz, a 
.seus· qúerldos-filhos; .Virão as :romarias. C'l1l nome dos fieis habi-
tantes de cada. paroquia :ctêpositar aos pés c"a inilàgrosa imagrm as 
h~menagens de toda: ela e. ~uplicar ~_uas bençãos para todos os que 
nao-pud{>r:un vencêr as distancias. para gozar d~ alguns inr,'."ni:es 
·iob o. .seu oihn.r maternal. r.ntrA 2.1: :Paredai; do $eu au,.n-:1sto San-
~"~ ' 

1-4'•' 

----------------
Inauguração do Curso de_, Auxiliares Sociais 
O Instituto de Serri!,'o So

dal r-E'alizou, clia 21 ús 21 ho
r,r,;, no f.:al:io nolH·e cl,t FNle1·a
!,'àO das I11dus1:riàs, a cerimo
nia ele . inaugura~à.o do Curso 
de Auxiliares Sociais para a 

Intlusfri::i,' insf-ituiclo cm cola-
horac;ão eom o Srni~o Social 
da Jnclnstria. O sr. Antonio 
Devisate, representando a di
rctor:a ela Fedcra~ão das In
dustrias, presidiu a solenida· 

f steve em f átima a Irmã lucia 
A"Irmã Maria Lucia das Dores estc,vc na Cova da }ria, Fatima e 

Aljustrel, nos tias 21 e 22 ·de Junho, .reiido visit'ado todos os luga
l'l:S rel::Hivos ás. aparições, a sua casa natal e o ccmiter:o onde re
pousam os restos mort'àis de sens pais e de seus primoi, Jacinta e 
Francisco. No dia 21, o sr. Bispo de Leiria dignou-se ir celebrar 
a &antá Missa o dar-lho a sagrada Comunhão· na capelinha das 
aparições. Acompanhou a Irmã M4ria LtJcia · a Revma. Madre 
Brito, SÍlperiorn das. cas.as de Coimtra ·e ela Cova da Iria. No pas
sado dia 17 fez 25 anosl(quo ~UG-ia entrou p,--.ra' o Colegin C:e Vilar. 
Na sua passagem por F'Írtima forneceu ·algumas interessantrs infor
mações. Disse, por. exemplo, que o sitio da Loca não era aquele que 
i.@ t~m indicado, mas um outro a corc-Q. cló 150 'metro~ ·ae disto.nela. 

de . .lbrindo a cerimonia, .• 
Rcvmo· Conego Antc_niiC> Le111e 
)fochaclo, Assisteníe Eclcsias-. 
tico do · Instituto; proferiu 
uma alocutão ele · · agradeci
mento á Fedêrac-ão das .Inclus-. ' , 
trfas e ás autoridades gover-
namentais pelo apoio e esti
mulo que o Instituto de St'r
viço Social vem recebendo nas 
obr_as que empreende, com o 
objetivo 'de contribuir para a 
solnção justa -dos problemas 
sociais. Fi1lou a seguir o clr, 
,José de· Azeréâo · Santos, dire
tor do ' Instituto de Serviço 
Roeia 1; que · expôs n.s finalida. 
flcs d9 ".cnrso ·que· se inangllra
xa; e os ·aspectos mais impor
tantes da uçfio ·qué aos .futnrOI 
.auxiliares sociais para a, inf1US
tria câbcr(t desempenJiar. l\[:rt·
canclo o C'ncerramento d 1 sole-

i-· nidacl<>,, o dr. I>Jinio f'o1wi& 
1 

de Olivefra, do ConseUrô · âe 
1 

Tnstituto, · proferiu, ·então. • 
a hla iná:ugural do em., 
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A suspensão da« l ribuna Popular» 
incongruencia ridicula em que cai com isto! 

:(; * * 

. Rogamos aos nossos assinan-. 
tes comunicarem a muciànca de 
seus endereços para a Caixa 
-J»'..w:ia.l..J.G~ 

. Existe uma lei coibindo os excessos da im
prensa.. O Ministro da Justiça, alegando que a 
"Tribuna Popular" praticou um dos atos pre
vistos em tal ll'i, suspendeu o jornal. Segundo 
o. estilo, os. defensores· do jornal negaram que 
ele tivesse ibcórrido. ti.o ato oue lhe fora impu
tado, acrescC:ntando qui,, ~l· t;l ato houvl'sse sido 
realmente praticado, não deveria ser punido . 
Reduzido tudo a suas proporções mais simples, 
estamos diante de um caso corriqueiro: ha uma 
lei, o Estado aplica a lei, " um particular se 
Julgá lesado por um abuso do Jlodcr, suposto ou 
,real. Casos destes ocorrem diariamente no 
·Brasil e no mundo inteiro. E' só ir aos carto
rios, para ver quantos processos se intentam 
diariamente contra o Estado, por violaçõPs 
reais ou imaginarias da !ri. Ningu!'m arvora 
e!ltas violocões a um easo nacional. Confiamos, 
todos, na Ímparciàlidade de nos,os tribunais. 
Se alg~em tem queixas contra o Estado, defen
da-se como s~ dcfrndt•ria contra qualquer par
ticulor, apelando para o Poder Judiciario: O 
assunto tem interesse restrito a este ambito 
meramente privado, e não merec(', dt' modo 
nenhum, transcender daí para a psfera da alta 

O problPma ela liberdade de opinião dos co
munistas não se resolve, entretanto, somente 
com argumentos psicologicos, "ad ho.minem". 
Ha um principio de ordem geral, a ser· estuda
cio no assunto. Este principio se enuncia as
sim: toclns as doutrinas têm o direito de ser 
propag·adas, quaisquer que Pias sejam, sem que 
o Estado possa tolher a liberdade de seus fau.
tores. Os moderados acrescentam ra1>idamente 
1·sta condicão: "se tais doutrinas não atenta
n•m contra a ordem publica (' os bons costu-

Arumcios 
·f'eçám - tabela $ln c.ompt·omisso. -Não publicamos colaboracão 
tle pessoas estranhas àO nosso 
111uadro de redatores., 

CON'l'J .. '\. 

NUAÇAO 

da. 1.~{ , .• 

PAG~A , 

}· 

reiistro. Na cidade de Réggio na·· 
Emilia, foram maesacrados ' p~la 
população. estímttlada pelos cointi
J:!istas, 15 Sacerdotes catolicos. Em 
~O!'"PQttcncia.. o surn0 ·pontifice itL 
tu·ditou a eidade, eensura grav!s
;;:rn::i que tant-0 quanto saibamos, 
1:os ultimes dois sec11les a Jg,-eja 
vão fulminou contra nenburna 
c0 10 tivitÍade · de fieis, 

Em uma cidade inteditada. é 
J.,ro1bide a todo e quaic:v.er fiel' qUe 
receba sacramentos. excepto em 
caso de mone. Todai;, as igre-jas 
sào fechadas. E'. proibido o toque 
ou rrpique dos sinos, e os s:i.c .. rcto_ 
tes ceiebram a 1)1:i~sa de pot·ta.E> fe. 
, hadas t:: com voz submissa, eiimL 
nnnd() qualquer pohtp:i. el(teriot, 
eomo cantos, orgão, flores e para-
11wntos de luxo. 

Evidentemente, não ,: toda a ci. 
éade, que ee tornou culpada. Mas 
a penalidade da Santa Sé vlsil 1,u
r.ir Os criminosos d-~ modo exem. 
plar, e tem proporções !;-e!'als qua.n
<io é multo r.;rande o numero de 
pe.ssoas envolviõas no ct•tine, 

bar liberdade de opihião á. co. 
tt,1.:ni'0 tn~. e~perand:> c;t:e eles não 
atentem contra o.s 0 is idolos do E.s. 
t:ao ldgo, isto. é a ordem publica e 
ot bons costumes, é colse. péÍ'fei. 
tAmente rtstvel! . . ' 

Et1él,uMtO, na Europa, recruc\eece 
• gt·1widade àa situaçã0 internacio
nal. tamJJem n0 Qrlen~e os probJé_ 
ma- se ~!l,'rnvam di!l a dia. Assim, 
:r.0 'rrã, rtli Jndifl e na êhina os 
dt~turbfa!! e as lutas continuam. 

snnbt,mos com i;,ati~fação. que 
Pottugàl negocia. rresen~men~e 
i1ma aliança com os Erstados um
dos. qúe em troca. de bàses .. nos 
Açores lhes gára,ntirão a integnda
de da India portuguesa. 
. Será, pelei tnenoo. Uth rtl?ôó ~e 
manter certos pontos d1 aporn pai a 
a propagação cristã no Orie~te, 

"O maior mónumento in
cÓnf essionat do mundo" 

(Conclusão dn 1.ª pA.g,) 

da Catedral na presença de 
grande multidão e do Presiden· 
tA! Thêétfüre Roosevelt· A p_ri· 
mêira par·te de edifié!io, a. . Clil
pela ·de Belem da Sàgradà Con
eepção, ficou . completa dncõ 
anos mâis tarde, em 1912, ser
mdCi a todos os cultos durante 
eerca d~ 20 anos, Gràdualmen:te, 
a bem dizier; pedra a pedra, con
forme a$ contribuições particu
lares permitiam, prosseguiram 
os ,.trabalhos e, em 1935; ~rca 
dá metadé do edificio originai 
esrt.ava completo. 

Na Catedral de ,V'hasington 
ae éelebra · uma grande varie-
ede · tle serviços :reli~iosos e 
do muitas as o•rganiMções 
eristiis qtie dela se servem. Cal
eula,se que II1ais de ~00. 000 pe· 
Ngrinos â visitem todos os anos 
e que umas 135,000 pes!;oas to· 
:iile;lll parte dos seus 1. 300 ser
tiÇO'S rtnna1s. As com~n1orrtçõei:; 
da Pascoa sfto assistidas por 
eercá de 6. 000 érentes. 

. * * * 
Exc:usado é arentnar que es;;:e 

~ificiio n~o rleve ser confun<li
io '·~om ·:::r · Cah~th•al <:'atolir:1 
fÃpo1-1tolirn TTÓmana <le \\;asl1ii1 
eton; na q na 1 segnnrlo n form 11· 

"a do clirrito rnnl'rniro só !ie a<l-
........ ..----~ T-ta. C'».-lica 

. publicidade. Assim pensnmos e sentimos con
forme està norma, quando se trata ela violação 
dóS direitos 'de qualquer patrlcio que, na obs
cürldade de 'Umà viq.1,1. _privada proba e hones- • 
ta, luta pelo sust('nto proprio, e de sua familia. 
Mas, éftl se tràtantlo de direitos da "Tribuna 
Popular", os coisas não se passam assim. Qual
quer arranhão em tais direito.s provoca, de nor
te a sul d.o pais; í>rotestos apaixonados e estri• 
dentes. Dir-se-.ia que tocar na '"rribuna Popu
lar" é abalar às proprias colunas da naciona
lidade. Orita~se em, todos os tons. Grita-se 
etrt · quase tod,os os· st'tores da 01>inião publiça. 
Parece qúe o l>àrtido Comunista se liga por mil 
fibras nervósas invisíveis, não só a numerosos 
adeptos de todo o Brnsll, mas a pessoas que, se
i·uhdo todas as aparenclas, nm" de longe con
corilàttt com o programa do Partido. Por sin~ 
guiar que seja, o fato é. este. E' só tocar no 
comunismo, e este tem sempre a seu lado, alem 
díí cõorte acarfielràda de seus partidarios con
fessas, numerosos cidadãos dignos, honestos, 
trabalhadores, muito adversarios do comunis~ 
mo ... mas que se põem imedintamente de seu 
ladó. Muitas vetes, são cidadãos pacatos e até 
11bttllcos, em quem nunca supusemos tanta in
dignaçãó, tanta pugnàcidnd1>, quanto revl'lam 
na defesa de um Partido, do qual se dizem aliás 
irredutiveis adversarios. 

Está prondo que o Partido Comunista não 
ál~J!Õe, ettt suas fileims, senão de raros elemrn
tos lle talento e personà.Ii!lade. Com o apoio de· 
st.us amigos, pouco conseguirá em nossa terra. 
~fa.s promete ir longe, com a tledicada solida
riPdàde qúe, nos momentos dificeis, lhe presM 
tam seús inimigos! 

* * • 
Este aspecto. por assim di:zn psicologico da · 

questão mostra bem que gravidade atiug"iu en
tre nós o probJerua comunista. Para que um 
Partido visceralmente oposto á. índole do país 
hajà conseguido causal' tão 'Í.\indt\ iltl!ll'é~s5.u 
nas i>l'oprias fileiras de seus advetsarios, é pt·r
éiso que disponhà de poderosa rede de conivrn
ciàs ocultas, e que conheça a arte subtil e 

'imensamente proveitosa, de sussurrar ao ouvi-
do de cada lngenuo, precisamente o sofisma agil 
e soi·ràiêiro 4ue, setn despertar sua vigilancia, 
délôrm~ sua mentaiidade e o coloque a.ó lado 
Uaqueles cujas idéias ele, mesmo combate. 

A este titulo, a hiper-sensibilidade filo-co
munista de muitos onti~comunistas é o melhor 
documento .d.e 4uântô pode o comu"ismo, no 
B1asil. . ; ·i • . 

,.!i:stamos, per enquanto, no terreno das re
flexões jfterlliftênte Pslêologicas, Para mostrar 
a eêl\leira dos que, ingenuamente, defendem o 
comunismo pensando que defendem a iiberda
de de opinião, basta lembrar que, se o comu
nismo vencer ,no Brasil, a liberdade de opinião 
desàfhii'eé~rá automati~amente aqui, como na 
tJRSS já. ilés.àpãreêéü; Assin1, se um liberal se 
irtita chntra o Ministro ~~ Jústiça porqur este 
eoa.rta a liberda,de· de op1nião de um, apl'nas 
um Jornal, sua irritação deveria ser muito mnior 
contra os qué cônspi.ram para suprimir toclas 
as liberd~drs,:tle , t0dos·. 'OS' ,jornais e de todos os 
cid_àdãos~//;N'~'J., ~-!~~i ,~orem; a psicoiogin do!> 
ardentes-. 1n1pugnadoré.sido ato do Ministro da. 
Ju!ítlç!t •. Rtlbroti tle hidlrttação contra este, cll-s
fazem-se em ternurifs,(i!· cpmp:íixão com os bol
chettlJts lndigenâs. , . . : , ;· 

. Ena reflexão n~da Jem· ele. pnf1111do. Ela 
salta aos olhQs. Pois (anto podem os ancstesi
cos ffiorais qúe a. ptoj11l.ganda comunista .disse
mina, atue multa rente nem sequer percebe a 

. mes". O cone.eito, :·com este adendo, se torna 
mais ou menos sibilino. O (!ue é "ordem pu
blica"? O que são "bons costumes"? Como se 
sabe, os Mormons pregam a poligamia. Eviden
frmt•nte, isto contraria os "bons costumes". A 
policia proíbe, então, a propaganda mormon. 
Quer dizer que existe um conceito oficial de 
"bons costumes", que constitua como que um 
dogma kigo do Estado, que ninguem pode con• 
testar. A qut'm não sPja mormon, pode isto 
parecer muito justo. Mas, evidentemente, um 
mormon ha ele achar qul', se o Estado não pre
tende impôr nenhuma idéia, não pode impôr 
um conceito oficial de "bons costumes". Os 
Mormons pregam uma doutrina proprin, a res
J>cito de "bons costumes", que contraria o con
ceito oficial no Estado. Com que direito o Es
tado llOdc clizl'r que são livres todas as opiniões, 
desde qu,, não contrariem as que ele, Estado, 
professa oficinlmente sobre ordem publica e 
bons costumes? Equivale isto a dizer que todo 
o mundo é livre de pensar como entender, des
de que não pense de modo diverso do Estado? 

O argumento poderia ser ampliado. Os fa
mosos "bons costumes" constituem um con
junto de normas que se referem, hão só aos 
temas conjugais ou umorosos, mas a todo o 
1>roc,•dimento humano. Roubar, matar, viver 
no ocio, tudo isto é contrario aos bons costu
mrs. Se achamos extravagante que o Estado 
tenha conceitos proprios em mnteria amorosa 
ou conjuga!, e cntendt•mos que neste assanto 
tudos podem sustentar o que quisérem, porque 
não acharemos extravagante que ele tenha con:
ceitos pt·oprios sobre os outros capítulos' da 
moral? SI' um mormon pode licitamente pre
g·ar n 1>oligamia, por (!Ue motivo algum outro 
original 1>ode ser proibido ele sustentar a herol• 
cidade e liceidade do roubo, a pulcritude do 
hara-kiri, etc. Pte.? 

A plena liberdade de pregar tudo quanto 
se entenda, desde que não seja, nocivo no que 
o Estado entende por ordem publica e bons · 
costumes, é simplesmente ridículo, porque é vi
sivelmrnte contrattitorla consigo mt>sma. 

O principio da plena liberdade de opinião 
não comporta restriçõt>s. Quem o aceita, ou o 
aceitâ até o tim, ou é ilogico. 

Examinemos, pois, á liberdade de opinião, 
sem os adendos com que a procura. tolher a 
prudencia. burg'Uesa. 

• * * 
Nau vo..i. clar mh1ha. opinião pura:n,ente pes

soal. Pch:so coino a lgreJa, e é a doutl'ina clp. 
Igreja, que passa1·ei a expôr. Discrimina-la•ei 
em diversos itens: 

1) - O homem só tem o direito de propa
gar as opiniões de que esteja sinceramente 
}lersuadidn. Ninguem procede licitamente, pro
pagando opiniões que sabe serl'm falsas: 

2) - O homem não tem o direito de for
mar opiniões quaisquer, levianas, tolas ou in
consequentl's, mas apenas opiniões prudentes e 
verdadeiras. Repetimos: ningul'm tf\m o direi
to de formar opiniões segundo seu exclusivo 
capricho, com levfandade ou inconsideração. 
Deve refletir, ponderar, e concluir prudente-
mettte segundo a luz de sua razão; 

3) - As provas que demonstram set o Ca~ 
toliclsmo a verdadeira Religião, as leis da mo
ral natural que rege ·os atos de tódos os ho-
111ens, estão 1\0 alcance de todos os f'spiritos 
medlanamcntê lucidos e retos, ele sorte que a 
hit1gucn1 é licito neg-àr a verdadetr:i Fé ou a 
\'Ptdacleita moral: 

4) - Pata acl'itar a Fé, o homem pri'cisa 
do auxilio da graça de Deus, ·mas este auxilio 
está perpetuamente ao alcance de todos os ho
mens, e Deus não o recusa a ningucm. Não ha 
pois un1 só honiem que se possa excusar de 
l)rofc~sar a. verd.adeirn Fé, alegando que lhe 
faltou a g'raça de D.eus; · 

5) - Quando um· homem combate a ver
clacleira Fé ol1 a moral, ou ele está persuadido 
rll' que• está com a razão, ou não está. Se t!s• 
tá; anda mal, porque não est11clon . o ·assunto 
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DEMOCRAClA E FASCIS.M~ 

Se, n.a época atuai, alguma COis;. 
ainda pudesse ser . su1;pre.e:idente 
certamente se-lo-ia ó fato, quti , 
Imprensa noticiOu · ha pouco di&s, 
O Congresso Mundia,J de Estudantes 
ora reunido em Ptaga, qoiz dâr' a 

. sua co:itribuição relevante á o:ra 
de reconstrução mundial, definindo 
cieintiiicament,e o signifi<:ado .. d~ 
"fascismo". Evidentemente se che• 
gasse a bom termo o Congr,esso te· 
çó; se O fascismo é um grande mal 
ria prestado UI)'.l inestirnavel sétvi~ 
p«ra a húmanidaôe, nada m:iis pre• 
cioso do que o conhecimento pred~ 
so do que seja este mal, pois só 
assim se poderá evita-to. Pois :em 
o Co:1gresso Mundial dos Estudantes 
11ã0 conscgt1iu difinir a palavr:i. 
"fa.s-c:ismo" e desistiu ele o fazer. 
O:z a noticia que foi impossível che 
gar a um acordo, porqúe alguns 
d.e legados quiz.eram idé-ntiifkà.r "f;i,s 
cismo" "capitalismo" com o. qlle 
al>sclut:i.rnente concorclara:m cs de• 
ni-ciade. Tudo por causa .do na\:.i• 
leg·~clós angio-saxóes. 

E nisto ficamos, Ó inundo se e;,• 
traç~lhou durante_ , séis atl!?S cru
ciais; riquezas sem numero foi:am 
dissipa/las. e destruidâs; o sang)ie 
correu ao$ l>Orbotêiês, · familias ... se 
desfizeram inCice:ites foràm. truéi• 
dados· e males sem co.nta e. de to:dQ. 
especie se abateram sobre a hum.i,• 
nidade. ·TtitlO por caiuSà nó naii
fasci~mo. E, ao cabo, nã O$e coti
segue sabêr o que é o fascísino. i~~ 
é, o :nundo :i;.0 Sàbe pôrque sof.réu 
tanto. 

lsto iadica bem 0 grau de ele ... 
sorientação a. que chegainos, ~ a 
qi,antidadé incrivel d.é eqí.1ivo~s 
!obre que rcpOusa a vida êéintitm• 
porane:i. Até um terv.po '!li.i.o muito 
reci.i:úlo, p:irecià íacil defit1it' o ías• 
cismo: era um r~gime Ue liitàd\lr;t 
e tot.iltarismo. Pcrelli, i.to .é i:tii:ita. 
que· nã~ S-e pode dize~ diiuite de co
fllllllistas; el1:s se dizem anti•fas.;. 
cistas, e mesmo os ,.micos vetdad1ti• 
ru~ anfrf;;iscistas, e, ,:i 0 enfantó, o 
re~6me sóvii:ti<:o é de ditadura ·e 
totalit~ristno, A<livitiha-se facil• 
mente, qUai·s os inémbrOs · d.o· Con .. 
gresso qu.e desejavam confattdir,. 
fascismo com capitàlismo. no qúe 
fOrrun repe!iiios peloS ~US colég;::s 
;mglo-sexões. Mas, pot ai:a&o àit 
del-:gados i:igk·St:S poderiam sentir
~ tnais a vontade? Por aiia59 0 t'é~ 
gin1e W'abalhistà -da fogl.atettá '1.ã~ 
.Je catartc1-iza po1· uru iotaliu.il'~o 
cescente, que terminará Ílldef~Yfll"' 
mmt.- numa uitadura? . . 

E se apeiarmo.S pal·a uma defl.l'l!• 
ção cie. tletnocracia, que é ao que 
,iarec~. o of>'-'sto do fascismo, a c0n~ 
iuiil>ó ain'<la é mai<>t· A Ruasia -se diz 
a unica .e verdaéieira dem~t"~cia. Hi 
tler falou a mesma coisa. 'ào reghne 
afir:nou a mesma coisa do regitne 
nazista. 1fossol111i idem, Quem não ' 
é demccrata ( Ohi:l.e não e:icOntr,1r 
~emacracia? Qllàl O ditador ou p"t\l• 
J~t de __ dita<!Or que niio se ~.fir.lilD\t a 
venfadeit·á li a~ ~r.essã0 uà 
democracia? 

E, se Q'Uizermos ir mais lon~e 
não é verdade que Rousseau O pai 
da deínl:>o'tati;i -el'à fa\"oravel ~ '.uma 
ditadura, em cujas mães os homens 
entregúiam todos os direitc,s? E a 

' t·epublrca pOsiti-va de .· Cótnte ·iam'"' 
Liem :ião 'êta ·de: :fittio difatorial 'ê tO.. 
h:lifutio? , 

Retiros de industriahf 
·. O Re~o. Pe. E:milio Bornier. $; 

J ., diretor <làs Relaçpes InãUst,i:iàis 
na Faculdadé de Ceicicia4; da 'ún(;;.. 
versidacle 'de Monu-eal, pregou um 
retiro especializàdo ~ 40· induslrki,s. 
Nesta ocasião ·fundcu-se :a ·sec!;:iO 
G_e Quebec . da Assoeiaçãl> Pro'fi.s~ 
.s?c,na.] de InduStrfa. · · · · ·' 

CONCERTO DE ORGXO 
' Cónfot~~ coti:ciàtnOs. l'ea.li~se~ 

á no })to:itimo -~ 31 , sab:úfo; nà 
1-g:reja ue S:mt:l. Efigenia> âir lt(),30 
horas, u.tn '<:ºntêl'tO de Ol"g"â'Ó ü;e~ 
~~o I>eto, ~t· An:gel~ Càmil:i, o.r• 
ga~1S4\ _da Çat~al, Pt-of.. do· Con" 
s~v'a tório . M úsica1 d-e S~tOil e' a~ 

. Omservafol'fo :catlas ~s de :São 
· P~üdo. O con:ccirú-,,- -qú~· ~ iev;ad() 

tt. ~foito em btn~iclo <L:>s Adora'1,o,ô, 
res ·de São Paliao, · obedeceti ao ~ 
guint :pl'ê>gTamà: . • .·· 

1:a P-ÁaTE .,... VlV..ALDI-BA'O--i 
.- ~ô _elll la m~ ..;;.. ;i) ~ .. 
legro: b)' A~; e) Aieg~ 

2. COUPEJUN - Soem- lítâu.i• 
,que 

3, ·BACH - Tocata e fuga • 
ré me:.ior 
. 2-a l>ARTR 
. • LRM'M.:ll:J.'{S ~- F•f~e 

s. OSWALD ..... Betteuse; . 
. 6· vr~~E; . - Soherz~tt9: ·• · 
,;; .. :: · .~--~·> \~;: :;;0::tic~t:t1:; 

..,...W'&llt~r . 



A benignidade do brasileiro 
Pe. Adalberto d!! Paula Nunes, S. D. S. 

Poc uma i:lterprcta<;ão benigna e 
. Jlfflig.i. da lei eleitoral, o Supremo 1 

. :l'ribunal Eleitora! concedeu registro, 
.ao Partido Comunista do Brasil, E 

·tO partido russo ficou aprovado, pOs• 
, ito no mesmo pé de igualdade com 

<>s demais partidos nacionais e de· 
1moepaticos e protegido ;i. ôOm:ra da 
_ij.ej eleitoral. 
· E no enta:ito. todo o mundo bem 
isabia que seus estatutos não cor
a-espondiam ás cxigcncia:; dcmocra-
iicas da lei eleitoral, á cradic;ão 
llttt~ã do povo brasileiro, á civ:· 
iização que herdamos de nossos 
_tniiores. ~t11-vam e estão ainda em 
esi:a::idal~o contra,ste com as subi:• 
3.m?s. aspirac;õcs do nosso povo. E o 
_ima1 inter(! s~ntc é que o proprio 
iSuprcmo frtbunal sabia de tudo 

. is_to. Tanto assim que dificultou ini

. r.:1alm.e::ite o registro do Parti<[') 
_r;or nada ter de demo<:raci'a, de res· 

_·peito á libedade e aos direitos do 
h<>rnem. O sr. Luiz Carlos Prc:stes 
,r:,cre:m, substituiu · os Estatutoii llºr 
'uma no,·à róupàgem, e o registro 
~oi íinalmente · conécdido ;i icu' Par
tir!~. 

·Tu40 isto'~ p~ssou 11 0 r;, asi! O'l 
. liic o Comunismo n11nca cncontrOTJ 
. bi--a acol-hida e nunca O terá, muito 
· lem'b(?i-a o ex-capifão te·1lia afirma
iió s,óle'ne e eS'trepitósan1ente qile a 

·nossa patria era o pais: mais comu
ll'lista. da Am.erlca ... Que as eleições 

. Ide 'do.:s· rle dezembro do ano passa
~º ve11ha,111 'di'zei:' de quem está a ver 

·(!ade. · 

Ó Part:d·o Comu.nista do 1{ éxico 
&rmão-gemco do que é. liderado no 
!Brasil pelo sr. Lui-z Carlos Prestes 
cião. •. vc o mesmo sucesso e 0 me3-
r110 triunfo. · 

Para as eleições gerais de Juih0 
prox,mo passado, o Partido Comu· 
nista do '.!.f ex' - :oi bater .. <lcmo
cratica1nentc" á ;Jorta do• '.).[1111,;t.::
rio do· :ntcr:or aíin1 de Ser registra· 
do , .-;cia'.mentc e deste :nodo poder 
p:irticip ~ da ;rngn.i c'.,it0ra'. 

E o sr. :'.lfin:stro do I:iterivi· d0 
p;;is :rrn:i 0 não !c,·0'.1 muit0 tempo 
para rc-'i0h·er o p!·l~bJenia e respon
der negat'yamentc: "não foi ·con
ce·liclo rqc,tro ao Part,ciü Com•:
nista do :\! éxico. O sr. :\[ inistro rio 
b tcrior do :\f exieo n,i 0 tc,·c tantos 
nc:·:·pulos dr conciencia relativa• 
mente :í d ,mocracia. neo-ando re• 
g:stro "º Partido filial d; :\f osco,1-

. co:110 tíycmcs arp1i 1:0 Br3s:' ... 

Isto porem aconteceu no :\f cxico 
cnrc~mid'o !,;; ta:1!0s anos p~lo so- 1 

,~i:disn10 e tdn tr'.sten1c:1tc inl'.uc-n
~i.1do D~:~ _;,01~! ic.~ de c.spiona6 121n 

da 1\.u:o:- . .:.·a Gc :,t;.H:;:~~ 

~{as, o ~fcxico iá havi~ ícit,, 
sua:1 cxpcricncias e0111 o Comuni,..; 
m0, Conhcc'a de perto e melhor rlo 
que :1ôs c.s~c~ hon1e:"!s ,ateli.tcs, ,t,_ .. 
:\foscou e que n,-s p1·0111c-tcm tudo. 
at~ 1w,,mo a liberdade de religião . 
-eles rtteus (> n1::ilc1'iaiista·s de <lllfl"' 
tro c0 stanos ! - ;intcs ria, elc'çõc~ 
l\T 3-s. q11ando so·,.~n, 20 pºder. po,· 
mdc., fra11dulr1itos ou por a,s1ltos 
rn·olucionariu;. Se c,qtfrccm de t:1-
d·o c sô nos d:io · f•·i~mente arp,iln 
qt:<- . êcm: .A OPRESSÃO, :\ TT
RANrA, .\ ESC.R.\\'/DÃQ .. \ ).f!
SFRTA 

Porque. rli, um br.ocar,1 0 r:tos,1-
fico, ]';F'.!.!O DAT QCOD ':\O~; 
H.\BET, :'\ão se pede dar O q:1e 
não se tem .• 

O catolicismo e as leis sociais 
Dalmo Belfort de Mattos 

Pensrun muitos. leitores qt1c a tos: .um sobre ,, aposentadoria dos 
mineir<>s. Outro. rrg-t1 1amcntan<lo " 
horario de t:·abali,o (\'ide G~or6c 

(Conclue na 4.ª pág.) 
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rega-ndo 
e m.artelando 

A FESTA 

A Santa Igreja consagrou 
para S('mprc na Liturgia. e pa· 
ra o orbe catolico, a festa do 
Imaculado Cornção de Maria 
que 110 dia 22 dP agosto CCle-· 
bramas com Oficio e Missa 
propria. E' uma festa admi
ravel de tocante devoção que 
a Providencia reservou para 
os nossos dias de tanta mise
ria e de tantos crimes, afim 
de que u mundo se lembre da 
Infinita Misericordia e.e Deus 
que em Maria e po1 Maria nos 
oferece a s<J.lva,;ao €: a graça. 
Nem tudo es:à p2101do! Tudo 
o Universo consagrado ao 
Imaculado Coração de Maria. 
e o curacão da Mãe d,: Deus 
e nossa, éolocado entre a Jus
tiça Divina e nossos crimes. 

lmarn!a~o [orat~o 
~ e MU ia 

O perdão virá e seremos sal;. 
vo~. Confianra ! 

A devoçã/.,ao. Coração d~ 
Jesus estava reservaqa por 
Nossu Senhor aos ultimos tem
pos para recm•so á Misericor
dia Divi:::i. nas horas C:e tre
vas e de horrores que o mun
do viveu e está vivendo nes-. 
tes ultimos dóis seculos. Pois 
agora mais · um auxilio d 1 

Céu, - a devoçãô ao Imacula· 

do ·coração de Marfa! O sé
culo passado foi o da Imacula
da· Conceição. Nossa Senho
ra duas vezes principalmente 
mostrou a beleza do seu pri
vilegio em Lourdes dizendo a 
Bernadete: Eu sou. a Imacula• 
da Conceição! Nas aparições 
da Medalha milagrosa man
dando gravar · na medalha 
querida: O' Maria concebida 
sem pecado rogai por nós que 
recorremos a Vós! Agora nes
te seculo tão tragico e doloro
so, como a mostrar os ultimas 
recursos, do seu materno amor, 
abre-nos o tesouro do seu 
I.maculado Cor.ação. Quer o 
munC:.o refugia'do nele como 
numa Arca segura de salv·a
ção. Sim, a devoção ao Ima
culado Coração de Maria é ~ 
grande devoção lio scculo XX! 

CORAÇÃO DE MA.E 

111a'O\"ia das leis. de p1-0tcção ao tra-
1.J'.'lho teve a .sua origem na ma1 ~ 
~ocialista. Ou que foram extorqui
cl_a.s aC;S empr~;nidor~s por m~io de 
t;r.c,·cs e motiru.· 

. ·. : --.~ 
O escritor ~I étin 

l"a r as Leis sacia is 
triunfos alcançados 
-~e · Estado. 

chega à i::iumc- 1· 
francesas con,o 1 
pelo Sofr1lismo 

NOVA MARCA Nossa Senhora não é nossa 
Mãe? E' muito mais nossa 

--A verd'àde· é, porem, muito diver
~a. Coob((á Igreja a primazia de a

. pr~ntar-lhes·· os projeto~ de. vch
{l:C::- as resistcncias e --onosi•;õcs. 
· Senão vejamos: ' 

· Em 1875, o CO:ide de ).f:m (depu 
lado catoI:c·o membro ~la direib 1. 
pede· .,ao P;Jrlamento à restauração 
l~gal dos sindicatos. q·ue haviam 
c,iç!o v·cibidos, em !793, pel;i T.c:i 
Chape1icr. Luta dura.rH~ noyc !,,. 

;::i.slaturas. Triunia em 1884. E os 
:sindicatos operarios readquirem, 
por fim, person.alidade jut·idica, se 
pe.m que reduzida. 

Em 1885, Do ).[un, Kc!le1· e ).[ o.,s. 
:F't·eppel ~ol').1bate11;1 ,,s abusos rela
tivos ao tra:::alho fem:nino e i11ian
ll,il. Ol:itcm, t"m 18Sú,. uma !e: d~ pro
!tcção á ve-!hice. E apresen\.am um 
JP:-ojeto, reg1;lando a indc:iizaç:i.e> 
-lrieYida, por motivo de ac:dcntc J·o 
trabalho. 

· Em 18S7, batem-sc pela creação 
Be C ;·tes de conciliação e àr'.:itr:1-
j:nento. Propõe,m, em 188<J, a ?·~

~~la.tnllu~taçã'o do .,trabalho inda.;• 
triaJ. E, !]o:s anos mais tarde. ob
h!m' bs(ituisão das Caixas de rcw 
r;&.!s' e A;:iasei'itador'i.à. 
,. Ainda neste ~o crucial de 1891, 
·Íl:nquanto · o socialismo francês .,e 
-.~;)Jatià derrotado 'las cleic;ões fra
i.:?n~do cm. grup,elhos Leão rrrr, 
publicava ;,. Encic!ir.a "Reri:m K0-
Yartun",. - t.rQ·c::andÓ rumos cri;• 

,tâQ% par;i. a re~h·uturação soei!. 
· E O zelo_ cl06 catoli.:os de Fraiça 

Wrespond1a ao apelo papalino. 
Ah,.:la. em 91, apresenta De Úu:1 

tiroj-etos de !ei· tirevendo a fimita
iiio· do trabaU,o. fffllini~o. Pec!e a 
fteação do SegUro-doen,a .:e·· do se.; 
gltrc·vi:.th ice; trac;afando .. dest'art,e 
e~ pt•imeiros delbcamcntos da Pre-
!iri<fencia ·Social,"._ - · · · · 

<·E. 'n~<?. é ~ó •. E~ 1892 luta pela 
ar1sbtu11:ao dos ·conselhos P.erma-
111€ntes ·de Cônciliaçiíó. · I:1trcid!lz, 
11a Franç~ o BEM DE FAMíU:\ 
(homcsté.ad), qual meio de assegu
rar o. patrimonio im'obiliario dos 
casaes. 

Um ano. aµós obtem, para os si::1-
<iicatos op.erarios, 0 réconheci,mento 
legal de sua capacidade juridica ili
mitada. 

· Em 1896, con.segue as foi$' . .sobre 
~ · r~~so semanal e a pi'e>t~ção á. 
1;, Í a,neia., 

: r::. por fim cm 1900 no li.miar do 
·>; --~~ llO!fh -A,ll;~- 4Qa. pr$-

NL., -~,!4- ._..,,...;_, 
i'~ ,;.:~~· "· ', . 

?. ,, 
f '. • : .:e. 

CIGARROS 

li'll.JAL DE SXO PAULO - RUA ALl'JGRIA,. 300 
J,.oj_a,. yençlas a _yarejo - Rua José .Bonüacio, .. 3j)_& 

'1 

j 
I 

. Mãe que nossa prnpria niãe 
segundo a carne. O nüniste~ 
rio da maternidade espiritual 
de Maria é um dos mais con
soladores e mais belos de nos
sa santa Religião. Temos 
Deus que é Pai. Chamamos a 
Deus: Abba! Patcr! meu Pai! 
E' um instinto, diz São Paulo, 
que nos leva a clamar por 
Deus chamanclo-o pelo doce 
nome de Pai. Pois temos nes· 
ta familia celeste um coração 
de Mãe. Temos Mãe tambeni 
110 céu. E' Maria, Mãe que 
nos foi dada . por Nosso Se
nhor como um testamento de 
Misericordia e de amor 110 al
to do Cal vario: eis a. vossa 
Mãe! Temos tambem um ins
tinto sagrado que nos leva a 
olhar para o céu e clamar: 
Mãe! minha Mãe! Maria é 
mãe. "A pálavra diz o P. Plus, 
s. J. que melhor resume toda 
a vida, toda a vocação de Ma,
l"ia é esta: Mãe! E foi mãe 
duas vezes no sentir da cren
ça catoHca. Mãe huinana. ele 
Jesus, Mãe espiritual de cada 
cl"istão. Gerou-nos 11a.~r- dores. 
e nas angustias do Calva.rio. 
Acho porem que a palavra. _ou 
melhor, o titulo que melhor 
explica todo o misterio -de · 
amor de Marià por nós, o ti
tulo, o nome que melhor con
vem a Nossa Senhora para nos 
falar com mais carinho, e 
mais doçura ao coração de fi
lhos seus, é sem duvida. este: 
Imaculado Coração! Quando 
se diz mãe se diz muita coisa, 
mas quando se diz ~ de 
l\Iãe, se diz tudo, e nada. mais 
na linguagem humana. pode 
traduzir este abismo de tenm
ra e de bondade. E qttando
este coração é o coração da 
mãe de Deus e Mãe nossa! 

· I 
DOCE CO~AÇAO DE M'l\R!At 

Doce Co1·ação de Maria sed« 
a. nossa salvação? Como é 
b~lo ouvir . o povo cantar aa
sim com tanta devoção e ter
nura! Realmente, a salvação 
só c:Ela nos pode vir. Salva
ção na vida, e salvacão na 
morte. E continua ó eant,o 
tão belo: . 

Quàndo corporal doonça. .MI 
cansar grave atllçlo! 

( ....... i.L 5-1 · ..:...~\· 
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6.ª 1-4..,eira -Plano PopulEir 
100 MIL er·uzeiros 

Distribue 4582 • A • prem10s e finais 
.. 
.... , •• _, 

-. . .. 

F ed~raçãõ,da:~ CC.MM. de S. Paulo 
1 AS REUNIÕES NOS SETORES rá ~ rnlac;ão dos dLV.ér;,os .. livros e las deRabrocham de preferencia as 

Realizaram-se cm Julho as r~u. pasta,- que tem na S~-ê;;.; ta ria. :Cn~ ,; ocações sacerdotais_ e rcliglo~as. 
nlões mar<'adas na ultima Cii·- treg:frá t8 mbe1n· uma· f1eha ou fo. Ptü-à estudar a possibilidade de 
cular e.!em):lradas na reunião d11 lha que cohtenh,t: o·no1r." <la Con-. 
Curia.. Resultados alentadores! E' f. regaçã'.), o nome do Rcvmo. Dire. lJ!Úa orgiml:fac;ão eficiente fC'ram 
utilíssimo este contacto com a& d:. tor e o seu dia de anos, telefone e coi1vidado~ .. .-c'om· venia ·dos Rcvmos. 
retorias da_s ... C.óng!:2g_(l.5õ_e~- Verifi- 11:-dereco; os nomes e cargoo da P€s. Diretores, os Instrutores e 
cam-sc as condições sociais e e<c'PL Diret01·ia com Pndere,,,, e tc,kfone rcspon.sa-vcls pelos menores para 
rituais de ·cacla congrega<;ão. En<>i- rios oficiais maiores: 0 numrr9 to_ , 
nam_sc as suas .ativi1a<lct->, estu- tal rlos congrC'gaclo~. rb:; Candidalo-s uma retmião a 21 eh- julro. -Pudcmoo 
aam_se as possibilidades. dc~co- ,, ctos Asplrantf-t-•; a fr('{,ui--!wh·· mr- levat1tar -umn, cstati~t:ca, embora 
t·rem_se afl dificuldades· e o .modo ii i:1 i,os dois meses prcced~ntél> á, ll:compkta, pokl nem todos com. 
t'.e as remover. Em surr:a. é uma rr1111:ão. 11arcccram. -São 20 Congregações rte 
renovação de fervor q\)e. da Dire- 5i _ o sr. instrutor aPre~rn. d . d 
torta. passa facilmente á AssJCia- tará, rm nouc~-s 11->1y1<,. os a~s:mt"s iVersas sccçocs e menores or-
f'.ão toda. · · tratados nas rcuniõ~ do~ dois. me- ganizada.5, é um exercito de uns 
- vamos prossegUi;. est:ls visitas ('111 r.~s preced<'nfrs. e os cjUe prettndc 700 meninos. Náo lncluimo~ nestas 
Agosto. conformo o Plano abaixo. tratar noi; dol" meses ,-c~uintc:,. i,e~quisas ª" Congrcga,;õcs oe Co. 
1'tccptimo~ aqui as normas prece- 6) '- Insistimos com os srs. Jcgios religiosos, que, quase w<.Las 
c'.Pntemcnte dadas: Fresident<'F, Secreta ri<.,,· e Instru- tem ~uas normas e<c'pcciais. 

1, - O dia e local c:1as reuniõca torcei que. n. qualCTuer c··,;•to cu:r.pa_ 
:!'~.o rscclhidos. com poucas 3 )!-e.,.. reçam á importante reunião. 

., rz...,ões. de acordl) com as reuniocs E AS NOSSAS CONGREGAÇõES 
ona campanha. Pelas V0cações. 

2) - Tomarão 1,arte nas r<'U_- MENORES? .. 
tiiê\"" os srs. President~- S<'cretar10 Existem, já formada~. em muitas 
f!· Instrutor dos candidatos de cada paroquias. Quase todas as Cone;re

gúÇÕes tem pelo menos uma sec
ção de menores aoo ,.•uidados de 
um insti-ut,'.)r cu resp·;nsavc l. De 
há. muito os Dlreton," <la Federa. 
dí.o Pstavam cmPenhaé!as cfü lhes. 
prestar maior assistN,cia cspiri
t ual. E com razão, Delas depende 
cm grande parte ;> fut1;1ro da 
congregação e da Fe<lcraça.o. Ne-

Congrega cão. 
3) -· O !Ir. Pre5lõe!lte apre,,en. 

, tRrá. um breve relatorio e~crito so
: bre o trabalho ou atividades c:uer 
eia Congregac:ão toda, quer de ~ru-
1)00 de Congregaaos. quer de Con. 
gregados individualmente 

-!) - O sr. Secretar!o apresenta-

Possibilidades de ação não fal
tam, como concentrações locais ou 
àe setores, manhas de recolhimen
to, pas.~cios ... No entanto, para 
<.omcçar, no dia 10 de Agosto nave •.. 
rá uma hora Santa pelas Voea.ções' 
só para menores cm santa Iflge .... · 
nia, das 15 ás 15,45 horas. Esto 
horario lhes dar~ tempo ed chegar 
ao centro da cidade e voltar ás 
t't.:a8 paróquias sem maior di!!cu:
dadC' de conclução. Sob ~ chefit de 
um bom p,·esidente, cremos que são 
muitos os que Poderão tcmar parte 
nesta Hora santa. 

CURSOS DE FOR1\1AÇAO 

Ficou resolvida a reabertura <.los 
cursos de formai;ão em boa. llora. 
institU!doe nos anos passados. Da. 
mos brevemente as iruorn1ações 
mais ncce,ssarlas de inicio. As pos
sivci.H ct,,ficiencias :serão aporitaclas 
·pela expcrif'ncla e corri~idas nos 
cursos subscquenlcs. 

As aulas serão dadas ás 2as., 4as. 
e 6as., das 20.30 ás 10 hora,,. ,.!!!s
tes dias e horas será.o acomodá. 
veis ás conveniencia 8 dos alU111Js). 

A materio. do curso comprecn<le-
1·á. Religião ( questões seletas). 
QU<'stão Social (probÍema" atuais) 
e Técnica de Organj7,a<:d,, .. <ac :\ÇÚO 
Crt::ilica. Mai-lanf'.. SincUcall 

O IocaJ deste Curso t"Crá na sede 
da Federação. "'~ em ~l'l'.\ltn.2, zona 
da cidade houver candidatos em 
numero ~uficientc. abriremos pos
siV<'lmcntR um curso n'.:,-tc s.-tor. 

Para a inser•'"''·" cl() Cllt"'O , que é 
?rntuito) se requer a carteira <le 
congre'!ado. . 

Os plunos ou" fo~C'''"l aprovados 
ncs três materias rec<'berfto o d_i. 
ploma ,·<'· conclusib do curso. Os 
f·UC, téndo CUl"<-'U<lO uma-.m,i,téria cOU .. 
cluas. for."m ndn,~ :,nro,•_11_cl9s .. t<'.,: 
r;; 0 · um s!mple~ cerlifictído, i,pden
c .. () r<'m~J,-t~r o curso 1.as tui·mas 
sub3cquente~. 

b g rande vo
Acobomos de rece ~ 
riedcde de filmes mudos e sono~ 

Eis ·cm resumo os dai:os mali; ur
gentes sobre o funciona1r,e11to do 
curso. um· pelo_ menos, pois est{I, pa. 
recendó que ha.v_erá mais outros ou 
simult,a.neàmi',nté ou" de1,0i~. 1 ·· 

O Curso· constará de 3 per!odos 
ou ciclos. isto é. nos meses · . do 
Agosto ,(12 · de Agosto a 12 de ..3c. 
tc>mbro),. outubro e Dezembro-
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;r: e.), rei de· Ba.biloni&. eisco
lheu entr.e ' o povo israeiita. 
quando no cativeiro do ASSiria.. 
somente alguns mo~,0s para ser
virem. no palacio regio • 

. , ~é :.lO"llen~k sorteados deviam 
ser de estirpe nobre, sem· vicio 
mo.tal, .sen;i.·. qe-!ei to f~ico, de boa 
aparencia. ,;, -instruidos. em. todas 
as _ciencias. . Antes de serem 
admitidos · ao paço rel'!,l, deviam. 
preparar-se por. três anos con -
secut-ivos .. tDn IJ. Seiscentos anos 
depois do, Nabucodonosor, _vci_u 
um outro monarca, rei dos reis 
e· senhor dos. sen.hores, J_esus 

. Cristo, que ·pelo seu triunfo na 
cruz, conquistou uma geração 
escolhida. um sacerdocio rcàl, 
uma nação sa11,ta. (L Pedro, 2-9}. 
fundando seu reino espiritual da. 
Igreja santa. 

Para exercer cargos de desta• 
que neste- maravilhoso domínio. 
elegeu doze homens entre todos 
os varões · daquela época: --
Não vós me elegestes, mas cu. 
escolhi a vós, - aos qµais ou• 
torga amplos poderes, como a 
ànbaixadores, ministros e re .. 
pt csentantcs seus: 

Como o ·Pai enviou a m.im, m~ 
envio a vós! 

Com a morte dos apostolas, 
ficaram em lugar deles o Papa, 
os bispos c seus .auxiliares, o.:, 
presbíteros. · 

A exemplo do Redentor, no 
tocante- aos discipulos, a .Igreja. 
procede com -muita cautela na. 
seleção C:o Sacerdote, .que não 
cai feito do céu, nem se compra. 
a peso· de ouro, · mas que sai de, 
familias honestas, após longo 
tirocínio nos respectivos semi
narios, onde se exe1·cita, por di
latados anos, na pratica da pie• 
dade, do sacrifício, da mortifi
cação e da renuncia. 

Todos fixq.m · seu olhar no Pa
dre .. Os .bons, para bendize-lo.· 
Os maus, par·a. espia-lo, calu
nia~lo, amaldiçoá-lu. ·urge, por• 
tanto, que ele seja irrepreens1-
vel, santo até. 

Como o ·coração entre -toC:os .os 
membro"s do corpo é o nrais h11-
portante, assim u-· Sacerdote· é .o 
primeiro e. principal instrumen• 
to das .graças sacramentais,· 

Como o estomago assimila os 
alimentos e os difunde para to
das -as partes do organismo, as
sim deve o padre assimilar na 
meditação as verdades crlstã,s 
para. transmiti-las depois ; aos 
fieis: dispensadores dos miste
rios divinos, no d:zcr ü:i.cisiv.o de 
Paulo, apostolo. . 

O Salvadór conferiu aos aPos
tolos e sucessores a faculdade de 
remitir pecados, · de consagrar 
pão e vinho, de administrar os 
demais sacramentos da Igreja, 
os quais são constituídos . guar:.. 
·das e vigias sobre a cidadP. san
ta: Speculatorem dcdi te domus 
Israel! (Ezequiel). 

Rematando estas singelas ex
posições sobre o ;tão necessario 
recruta11.1cnio de novos kvitas e 
sobre o respeito devido aos Sa
cerdotes. .deixaremos á inteli.,; 
gencla do. benevolo leitor ·e da 
arguta leitora traduzir do latim 
as seguintes belíssimas pala• 
vras: . , 

, "Oh! sacerdos! Qui es tu? 
'.'Non cs- a te,. quia de--nihilo. 
''Non cs ad te, quia media

[tor ·a.d Deum . 
. ''Non -cs tibi, qnia sponsus 

[Ecclesia'é!. 
"Nón · es íui, 1uiá · sei-vu::I · 

. [omnium. 
"Qúitl · ct~o. cs? Nihil et · 

[omniai 

De· certo. modo. _ desempenl-Ía, 
pois, o .Sacerdote o oficio do Es .. 
pirito Santo. Como -este é Q· te• 
soureiro dos dons e bens ·espiri
t.unis, assim aquele · füstribue a, 
dadivat divinas aos fieis: 
Dispcnsatores mystcriorum Dei, 

na frase apostolica! ... ~~ OS MELHORES PREÇOS . ~\ 
~~ E A MELHOR QUALIDADE ~ l''llEI BENH~DO D.EST:f:FA.i.'H, -,, ._ 1 O. F. l\L 
~ ~ . ' 
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. ' ..... 
Assim foi, cm Fra,:1ça. Assim f;j. 

na Alcinanha: Onde, no díze_r de_ 
um auro1· inglcs e anglicano. os 
si:1di"catos ·catoUcos rcr,resentavem · 
a unica força verdad.tirámei1te de•· 
mocratica, no período de -1919119.32. 

Considerar, póls, a· Igreja c?1nº · 
. àlÍàda ±iit.uràf do{; p1utocratas e·'é':ll 

plorad~es .·~. -f~1se_= · ::i _hi_~hi~ ~;
: cl'e,tfÍ'.!"pat. _OS ·-fatps,: yend O-:ós: :i,t),Jé.S 
d:: .u111 -ptí!lrrli ·-:rcvol11d1:r.n.:v;i6-º 
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1 E V A.NG!LHO 

O surdo . Pregando e 1 

~!!!!0 ·martelando ioapasliifOJ ·. __ 
-~ t,NDECDIO DOMINGO 

< São Marcos, 

-
DEPOIS 

cap. Vll, 

. , Naquele tempo, deixando os confins de Tiro, veia Jesus l)Dr. 
·1$idonia, ao i,iar da Galiléia, atravessando os territorios da. De• 
capolis. · Trouxeram-lhe então um surdo-mudo, e lhe suplicaram 
que impusesse . as mãos sobre ele. Tirando-o do meio da multi• 
,dão, e tomando-·o de parte, lhe pós os dedos no ouvido, e, cuspin- · 
· do~ tocou-lhe a língua com a saliva. Depois, levantando os olhos 
ao céu, suspirou e disse-lhe: Ephcta, que quer dizer: abre-te. 
E, no mesmo instante, se lhe abriram os ouvidos, e se lhe soltou 
a prisão da língua, de modo que começou a falar distintamente. 
E lhes ordenou .que não o dissessem a ninguem. Porem quanto 

mais lhes proibia, tanto mais o suplicavam, e ainda mais que se 
admiravam. dizendo: Ele -fez bem todas as coisas; fez que os 
.surdos oudsscm e que falassem os 11\Udos. 

COMENTA RIO 

Este surdo-mudo é imagem 
li.o infiel que .jamais ou'l&iu 
falar de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, e, por isso, tambem 
não sabe suplicar-lhe. Não 
reza convenientemente por
que ignora o Mediador entre 
Deus e os homens. - A es
taC:.O semelhante se reduzem 
os cristãos a quem as como
didades da vida terrena fize
ram esquecer os votos jura
dos do Batismo. Eles tam
bcm 'se encontram nas con
dições lastimaveis do surdo
mudo nas coisas que respei
tam á vida eterna. Enre
daram-se tanto nos negocios 
presentes que não atf'ndem 
mais aos apelos do Divino 
Salvador. Graça, santifica
ção, .vic:a futura são assuntos 
de que não entendem. Im
porta-lhes apenas a prospe
ridade, multiplicar as rique
zas e alegrar a vida. 

Com esta classe de pessoas, 
como em geral com os que 
se acham afastados da ver
dadeira Igreja, deve o fiel 
imitar a dedicação do Mes-

tre com o surdo mudo. sa
lientam, (.:: fato, os comen

tadores o cuidado especial 

cme este infeliz mereceu da 
parte de Nosso Senhor Jesus 

Cristo. A muitos sanou o 

1 

Mestre com um gesto ou 
uma palavra, e os despediu 
logo. Com o isurdo-mudo não 
procede assim. Afastou-o da 
multidão, e, com solicitude, 
tratou especialrricnte de· ca
da um de seus .·males. · Como 
si uma palavra sua não bas
tasse, tirou-lhes, por assim· . 
C:izer, os infortunios com a.· 
mão: abriu-lhe primeiro os 
ouvidos, depois desatou-lhe a 
língua. Não foi por certo, . 
dcficiencia de S<"U poder tau
maturgico que lhe exigiu va
rios atos na cura deste en
fermo. 

Foi lição a. quantos se cm
P<'l1ham na obra de evange.:. 
lização das almas. O Evan
gelho é luz e vida. Escla
n,ce a inteligencia e tonifica 
a vontade.· Mas 'para isso é 
mistér que primeiro tenha 
embebido a alma de quem o 
propaga. 

DR. DURV AL DO LI= 
VRAMENTO PRADO 

Cllnica de moléstia:; dos olhe-e 
- Cirurgia ocwar - Cona.; 
Av. lpi.ranga 313 (S.o andar• 
~ 1'ei.: 4-458: - Res.: ,. •. 

Angélica. 1408 - 1el.: 5-9215. 

(Çohdu:sàa· da,- 3)· pagina~ . . 
Doce Coração de Maria. :1ede 

. a. nossa salvação1 
: o ·coração de mãe se enter

nece e sofre mais que o :filha 
enfermo. Vós que sois doen
te, que gemeis· num leito de 
dores, que . tragais o amargo 
calice de tantas dores do cor
po · e aflições da alm~, olhai o 
Coração de vossa Mae trans
passado pela espada da dor e 
com Ela sabereis carregar com 

· mais pàciencia ·o. fardo tão pe
sado, esta cruz onde a enfer
midade vos cravou. E o canto 
prossegue: 

Quando de Satan maldito 
nos vier a tentação, 

t Coracão de Maria sede 
a 111.,..,..,;{ salvação! 

o diabo nos quer perC:er. 
Maria esmagou a Serpente In
fernal. As almas tentadas re
corram confiantes ao Ima
culado coração. Refugio me
lhor não ha contra o perigo. 

Quando a duvida maligna 
nos turbas o <''>r~,çâo, 

Doce Coração de Maria sede 
a nossa· salvação! 

A duvida, meu Deus! como 
nos perturba ás vezes e .como 
tortura tàntas · almas e leva . 
até mesmo ao desespero. Con
fianca ! Fechai os ouvidos á 
tcntácão· contra a fé. I.nvocai 
o im.aculado Coração de Ma
ria. Experimentai reco,rrer a 
esta .fonte. de energia e de fé. 
- Finalmente, o belo canto, 
num brac'o de esperança e de 
amor, suspira: 

Quando na medonha morte 
vos pedirmos proteção, 

Doce Coração de Maria seclc 
a nossa salvação! . 

Sim, na hor;i da morte, co
mo centenas de vezes repeii
mo's ' cni · nossas Ave-Marias, 
podemos coritar com Nossa 
Senhora. Nunca tão boa Mãe 
abandonou seus filhos naque
la hora extrema. Morrer no 
pecano e· condenar-se depois 
de ·se ter invocado a Maria, é 
impossivel! Nunca se ouviu 

PRÉ-ENCOLHIDAS.:NÃO:lNCOLHEM MAISl ........__ . -~-. ·.·. - .· . . .. ,._ . · ... " 

' - . - .. 
'l':MP~EGAMõl;\, cm nossã:.. confecções. ~ª3 
da melhor qualidade., Mesmo as,<im. molham 
longamente a ca~imira. o~ aviamentos. e qualqu 
f)<Ça, ainda que ocja \lm pequeno fundo de bois . 
:Resulta de tais cuidados que as nossas coupai 
são· pré-encolhidas oférccendo plena garantia dJ 
nenhuma deformabilidade futt11"8. Queira faze.! 

•'uma visita à' nossa· Seção de Roupa, Feitar, 
concluirá que ê unia inovação. pois eindélt 
<1ão se empregou material de tão alta qual,I 

Jidade na Confecção de Roupas Fci~ 

... lm 10 ,1u1sainen1os pcll) "e.taD,s~vDI! 

-----------------------------------· 
dizer isto! Diziã Santa Mar
,:-arida l\laria na hora derra
deira: como é bom morrer 
quando se. tC'm a certeza que 
se vai entrar na eternidade 

· 1>or aquele em cu.10· Coração se 
viveu na terra! Diremos tam
bem todos nós ct,wotos, os fi
lhos queridos do Imaculado 
Coração de Maria: - Como é 
bom morrer quando afinal, 
apesar ele tantas miserias _e 
pecado e con(cnar-se depois 

ter amado. e servido e invoca• 
do o Imaculado Coração de 
uma Sànta Mãe! Porta do 
céu, é Maria, sim, mas, querei:; 
saber que porta é · a que Ela 
nos abre ao transpormos o li
miar da eternidade? -, A por• 
ta do seu . Coração misericor
dioso de Mãe! 

Sim mil vezes, brademos 
confiantes: 

Doce Coração de Maria -sede 
a nossa salvação! 

Ã.. I t,;MA cpoca normal o bom 
·1 ~ senso popular não. deixaria. 

de notar como são frageis os 
argumentos dos arautos de uma 
n1irabolante noYa ordem que esta
ria para ser instaurada no mundo 
sobre os escombros do atual edifí
cio social. Com efeito, ao lançar
n1os um olhar sobre o panorama 
politico e social, o que vem.os por 
todos os lados são apenas indlcios 
e evid'ª'nclus daquilo que Shakr~
peare dizia ser "captive i;ood at
tending captain ill". Se n,,o se pu
de presclndil" do elemento humano 
ac tratar dos sistemas polit.icoe, 
~eonomlcos e sociais e se os homens 
CjUC têm ~tuaimente cm SUaS mfrua 
as redeas do poder, são o que são, 
apenas uma cega e insensata e1Jf<1· 
ria a serviço da ·mais completa falta 
cfe desec.rtinio pode levar o homem 
da rua a acreditar nesse conto da 
C!'-:"t>Cl'l!nh:,,. 

l NO V A E T V E_ T E°R ~. . 

Tende Confianca. Eu venci o mundo 

J:; cerca de um scculo antes do 
·· aparecimento da bomba atômica, 
Donoso Cortês já previa o apareci
mento do Omniarca. do totalitaris
mo pagão e socialista, cujo despo• 
tismo seria facilitado pelos progres
sos da técnica, dessa mesma téc
nica que é o maior orgulho do ma
terialismo de hoje e que será. 0 
instrmúento para a humilhação e 
escravização do homem do século 
vinte. 

Confo1·me afirmava Louis Veuil
lot na introdução ãs obras com
pletas de Donoso Cort'ês, o mundo 
;:e acha repleto de espiritos medlo
cres aos quais toda convicção vigo
rosa desagrada, e aos quais toda 
afirmação clara o precisa surpre
ende e Impacienta. Ha desses es
plrltos entre os catollcos o em 
maior numero do que seria natural 
l!e encontrar. Sã.o eles um dos tris
tes sinais destes tempos em que a 
1·erdade · se acha tão fortemente <li· 
mlnulda entre os homens. O cami
nho que Donoso Cortês indicava á 
sociedade lhes parece dlflcil .im
praticavel e fruto de um inju'stifl
ca vel "exagero·•. 

}J acrescentava Louis Veulllot: -
"Um critico de Donoso Cortêli' 

â.liá.s cheio de respeito por sua. p<'s '. 
soa ,e de simpatia por seu talento, 
escren•u que, para salvar o mundo, 
seri:im suficientes 05 n1eios ordlna
~los da Providencia: i;randcs
Papas. grandes prlncipes, grandes 
reis. 

Esses meios ordlnarios da Pro
videncia não são os meios ordlna
rlui, da. humanidade, Donoso Cor
tê" não pretendia que fossem nc
ce""'' ri.,s ,rec11rsos mais poderosos. 
Qvandr el,:- dizia que o màl trlunra 
aatur:,1níente do bem e não r:, ven
:,d.o senão por uma ação direta, r~s80, e soberana do' Deus, não 
queria dizer que Deus devesse .de 
,Q!lalquer modo, combater pes;oal
ple~te.. Deus en,ia seus eantos, 

cheios de Seu· espir!to, perseveran
tes até á morte, investidos, se ne
cessario; do dom dos milagres, e é 
isto bastante como· a historia o tes
tem u uha por toda a parte. 

1 . . - 1· 
passa de poeira! Sen1 duvida, mo- ç·ões s.ociais e das convençues po 1· 
viclo por oraç.ões mais poderosas ticas. A policia, increclula ela pro-
que todas as iniquidades humanas, prla, é o unieo cimento do edifi· 
Deus tudo. pode mudar. Nessa ba· ci9. Sacrifica-se tudo á fortuna, e 
lan<;a dó mal .. e do bem, 0 uni<.:o a ambiçi'to se de.gruda at~ ao -nto 
peso· de' um santo fará descer O de não ter outro movçl a n-._ .ser 

o bem estur. Em nossas ultimas 

Não nos esqueçan10s, entretanto, 
que isto é. bastante para sustentar 
a luta; •é bastante para obter, a nós 
lon;;us e sangr~ntos ·combates, uma. 
des~Hs tré;;:-uas durante as. quais a 
Igrejr~ repous4 ;3.0 abrl.;o de um 
calvarlo formado pelos des1'>ojos dOi:l 
martires.' Mas ·a· vitoria defrnltha 
não está reservada aos esforços dos 
erlstãoo. Na ~atalha. que-· prE>cederá 
o ultimo dia, a. verdade não triun• 
fará a não s'er pcl:i, intcrvem;àç> 
diréta, pessoal, sob'erana de Je~us 
Cristo. O Filho de Deus virá e ' 

prato que sobe. Será Isto um mi
lagre, e ,o mundo dele tem neces
sidade. Fará Deus esse milagre? 
Sim, se os destino_:;; da humanidade 
aind.J. n,io estiverem cumpriJos, 

EntreÚ,.nto, n1esmo um mila;;1·e 
não nos salvará· sem catastrofes, 
Esses grandes santos, nós os cha
m'amos i,rt·andcs ·porque êles tê·m 
qu_alqucr a _mais. alén, dessa sanli~ 
dade. q.tie é de ,certo modo o sal 
q1Jotidiano da terra e qué a impe
de de se cor.romper ao ponto d.e 

veneerá aózinho. ·· cxeitur o horror ·~ a abomin:i~fro do 
A época dc~~e desenlace ô se- Céo. Eles veeril com a missão cx-

grêdo de Deus. Donoso Cortês pressa de r.epara,, imensas desor-
aereditava apenas que através des'- dens por meio de imensos tràba-
sas alternativas de vitorias e de'. lqos. Hoje, que a desordem é 
derrotas, o mal, posto que aindi I. ·_'._ .qÚ;si sem llmltes que a sociedade 
possa ser vencido varlas vezês, ít-á'. ···· se· ~:cha. constltuida sobre a nega• 
engrossa11do seu exército. 1,: que o çiio ôc Deus, (Jual deverá ser êsse 
bem, posto que ainda possa s~r trábalho"! Levantar ruinas é um 
por va1·ias vezes· vencedor, sentfrâ · combat()· que faz ruinas. Os santos 
progressivamente e11f1-aquecer sua não têm .o cqstume de aparecer 
selva, seu al'<lor, sua virtude, e por- unicamente como conciliadores. 
conseguinte terá cada vez mais Préi;am a ·penitência e a trazem. 
necessidade dessa assistência sobre- São i;enerals do exército. Seja por• 
humana. que não é ainda, se se que têm a missão de redimir o 
deseja falar rigorosamente, a in- povo de Deus comprimido e sub-
tcncnção direta de Deus, mas que jug-ado pelos in!migps, seja porque 
tambem deixou de ser obra e feito os l.evam ás grandiosidades e ás 
do homem. Que importa que o conquistas, êles abalam o mundo. 
braço de Deus nfro apareça, se ve
mos Sua sombra? 

~ ~ . ~ . . 

revoluções,· apenas se vil"arn n,ar
tires e herois de doutrinas que 
cai.t:'3an1 hu1-r0r". 

Diánt.e dess.,, quádr:o tão .sombrio 
esboçado por Louis Veuiliot', obser
v:.i ,·a Donoso Cortês: -

";-.;:o entanto, ~le _duas uma; -
ou a r<?a•;ào r<·ligiosa Yt ... rn,· nu niio 
Ye::111. .Se surgir esRa rcar;ão reli· 
:;iosa. \'ereis em bre,·e como, á. 
medida que subir· o termômetro 
religioso. naturalmente, esponta
neamente, 1,1e111 nenhum esfor,::o da 
parte dos povos ou dos governos, 
comceçará a descer o termômetro . 
politico até que ma1·que ·o 'ponto 
temperado ela liberdade das na
çõ0s. .Mas se, pelo contrario, o 
termôrnetro r<'ligioso continuai:' a, 
dP-scer, não sPi onde iremos parai-. 
Eu o sei, e tremo de o . imaginar, 

Ko ~undo antigo a tirania so 
mostrou feroz e impiedosa.. e no· 
entanto essa tirania era matcrial
n1r•ntc lilnit:ida, sl·ndv pe4uenos 
toclus o,i Estados e sendo cotnple
tamente impossíveis as relações in· 
ternacionals. 

A socic!lacle. poderia se salvar, se 
quisesse, mas. não. o quer. llesistf' 
á Graça. Ji.;is porque ela estú mor• 
rendo. "Suas extremidades estão 
frias, o coração e1n breve pa.rall· 
zará. 1,; quereis saber por que ela 
morre.? E!a mon:c porque foi en
vertPnada.. F:la morre porque Deu11 
a. . hrJ 1·1:-i,. feito para, ser· alimentada 
pela substanci;,. catolica, e porqu,a 
certos médicos enip!ricos · lhe deram 
por alimento a substancia raciona
lista.. Bla morre porque, do mesmo 
modo q(l(l O homem niio YiVe SÓ• 

mente do pão, mas de toda palavra 
ql/e sal da. boca de Deus, do mes
mo modo as sociedades não mor
rem pelo ferro, mas por toda pa~ 

. fa,-ra anti-catolica salda da boe3 
dos filosofos. Bla morre porque 0 

erro mata e porque esta socicclado 
se acha fundada sobre erros". 

E a quécla da sol'icdacle é tão 
profund:,. sua decadencia tã.o ra.• 
dica!, su::i. cegueira tão coniplet.a., 
que a catastrofe que está para vir 
será a catástrofe por excelencia. Oa 
indi,·iduos podem se salvar ainda, 
porque sE>mpre puderam se salvar. 
l\fa.s a sociedade está perdida., nii.o 
que C'la esteja cm· uma impossihi
litlaílc radical tle se salvar, mas 
purr~IJI.J. Sf'bUlldo veJo, é c\'idcnte 
que ela não deseja se salvar. Não 
ha salvação pura a sociecla.clc, por
que não queremos fazer de nossos 
filhos Yercládeiros cristãos. Niio ha 

· salvac;ão ))ara a sociedade, porque 
o <'spii-ito catolfco, unico espírito de 

· vida, não vivifica o todo, não vivi• Quais serão, com rigor, as forç·as 
respectivas· do mal e do b'em ·~ Els 
outro problema, outro segredo! St? 
as pesamos nas balanças da sim
ples razão, o mal leva a melhor'. 
Seu exército 6 irnC'n,io. O prln,;ir,_. 
grito elo guerra, sobretudo a pri
mclra vantagem conseguida, clec-u 
plPtarti. ,;eu numero c s1w. audar·!~. 
Vêde em quantos ponto,; a soc-ie
dadc e; vulneravcl. ·que muralha~ 
desmantell!-das e vinte vezes escala
das ela opõe a seus destruidorP-~. 
e como tudo isso na verdade não 

.TTa, uma barbarlc e uma idolatria 
novas 1,1obre a terra. Novas pelo me

'nos depois da regeneração do gene• 
·· ro hurnano pelo sangue· de Jesus 
Cristo. A barbarle erudita creou 
meios de pressão nunva. vistos. A 
Idolatria dos gozos materiais enfra
'.[ueccu o pequeno numero daquelc·s 
1uo os pussue1n, ao mesmo tempo 
'.JllC faz morrer· de fome áqueles 
que os n~p possucn1. Urna. incn!
dulidade mais do qlle selvagl'lll, 
não s_omente e1i1 · relação aos dog
mas 1•eJig-iosos, mas em relação ás 
prescrições' da .simples moral, ~e 
esconde sob o verniz das conveu-

Por conseguinte. na antiguidade 
n,w poude existir tirania em gran
de e,;eala, se excetuarmos a de no
ma. Presentemente pore1n. eo1110 
as coisas 1nudara1n ! A.s verêdas es
tão preparadas para um tirano ;;i
gantêsco. colos:,ul. universal - tu
do se achá preparado nara isso. 
Xiio mais ,ha resistências;, sejam 
n1ateriais. s0ja1n n1orais: - n:io 
u1:1 i:s ha r0si:-;tÕ1Jcias_ n1u teria is, por
qu~ c-0111 Of: 111od0rrio~ n1c•io~ ele co
n1unic-a,~f10 1úio .ha rnnf~· r1~011teira~, 
e. com o telc·i:rr•fo. .não ha mais 
distanclas. ~ão· IÚt ·nfofs resistên'* 
cias moràis. porque todos os e~pl• 
ritos estão dh-idi.do$c e ·todo" os pa
triotismos· estão morte_s"• 

fica _o ensino. ne1n os goven10s 

1 

nem as instituições, nem as leis, 
. nem O's costumes". 

• * .. 
f;rJ:nn, portanto, no,;,;a unica e3, 

p01:n1H.a, .... nor:-::o unico rcfug'to, a. 
t1111ca.·• ra·zao de ser de porfla.rrnm, 
s.cni desalento. na luta contra ~ 

·1 ·lnal. as prom-essas- Da.que!? que bl!, 
cerca de dois milenios nos dizia: 
"Tendé · .confiança. Eu Yênd 0 
mundo!·" 
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O CARMO ATUAL Notícias e comentários 

Fr. Antonio Faggiano, O. Carm. 
A restauração da Prov. Carmelita 

~çada fluminense principiou no ini 
cio do atual scculu. A orJem c:ar
melitana, nessa Província es Lava 
e:i,tão reduzida a apenas dois rell
giOS:os, um no R10 e outro em }.lugi 
<las Cruzes 
· A Província holandesa, cm p:e
lP.a ílOrescencia íoi incumlJida pc1;, 
Geral da Ordem carmclitana- Fr. 
'.Pio Mayer, de enviar 1,a:ra o Dra
sil o seu primdro cO:ltingente <lc 
;rcligíosos carmelitas para repovo;,
;mento dOs claustros desertus d.J;; 
convent<>s do Carmo na l'rovinc1a 
·tfilu:mine,n,s.e. Vieiram os primc1r.Js 
!Chefiados por Fr. Cirilo Thewcs, 
<JUé por muitos anos, com a;gu:1~ 
ntervalos ocupou · o cargo de pro
vincial. 
· Paxa logo os novos carmelitas co
meçaram cOm gener05idade e gran-
4e dedicação a restaurar a l'l'oviu
cia ílumiense. Em 1907, :10 lZiu, 
iniciou-se lJ,1ll novicia.do para a fur
.maçbço dos iutur05 frades carmelita 
"º que tanta necessidade tinha ;. 
l'rovincia. Em 1909, ina1?gura-:,~ 
um curso superior (íilOSoíia e Lco-

logl.a.) 
l<.cstaurado o C;irmo de Mugi da, 

CruzcS passou o noviciado a iuu
c1onar neSse c:onveut.o desde 19.!9-
0 curso superior foj tra,la.dado pa
l'::i. São J;'aulo em 19.3U, cm o noro 
Carmo que começava a conc:,u1r-i;-: 
na Rua Martiruano de Carvai11u. 

O Convento de !tu' foi rcs~aurado 
' ·!Cfil 1919, por ir. .Mauric10 Lan,, 
· ilustre monje carmelitano (1alcc:
- !(lo em o ano de 19+!) que lamucm 
;foi o rcStaurador do co:1vcnt0 u~ 
:Santos. · 

Em 1926, deu:..se inicio no <>n
·:vcnto de ltu' ·,t · uriiá E:,;cú1a apo~
tóµca para âs vOé:açõc,; cal"!nc11La-
21as, escola essa que já havia 1un
civ:,.ando pnmerro cm São l'au10 c:m 
1908 e depois em Angra oos Reis de 
1916 a 19, sem gramks r.,~;ultadu.:,, 
· Instalada cm !tu', .cni um novo 

:· !prcdio, cOmo:do e moderno, entrou 
logo a florescer e acolh.er um bom 
numero de · jove:1s vocações para a 
·vida carmelitana do qual uma de
zena de sac.erdOteS já se formou e 

_ Outr?. de ciérigos v~1i se fonnando
Aumcntando cada vez mais o n:1-

. 111ero alunos a Província resolveu 
- aumentar· -<> prcdio, com a cauac1-

dade de acolher 120 alun·os. · 
~ NOVO CARMO DE!:>. PAULO 

Desde a sua chegada à C;,·,it-il 
bandeirante os Carmelitas da r,~;-

. taUracão c01Ucçaram a empr,:cmk·r 
diversas obras educacionais e reli-• 
gioSas. Em 1908 fundoll-s-: a l~s
cola s. Alber.lO e uma Esc·ot:.i :t,;,,_ 

_ turma que em 1911 contava com 13: 
alunos. Em 1919 crcou-sc um Curs'-' 
de Letras Britamcas hoje ~xti:i!o, 

Nos anos que se s~guiia.m J .e.;
tauração carmefüana foi-se acen· 
tuando cada vez mais. ~Js vcil1os 
Conve:itos vão sendo ~estaurados 
reformados e protegidos ou mesmo 
c0mp!étamcnte reconstruiJ,;-s ,--:;mo 
p de Santos <?ode Moi,;•· 

Em São Paulo o novo Carmo foi 

1;1 .. ug11rao.io SO!Cll(;.UCil•( lnl 1- l-l <;:--1 
.:-.1.,,:; ,:iico Convcl!!_, ~ i,,:rlja tudo 
~111 1,-•uro cl.lünL.ii c~Jn1 111:\.: .. i.:·u~.
ç;iJ ca UrJt..:m uu 'J'.-.L'~ l- .\ l~r .. :jJ. 
u,1 Cun\"cl!to <lc ;:-si.l l'a,1l·J e ulll 
tcmplu va,tissimo cm puru colon·aJ 
aiatado com sua fachada e torre a 
um tempo grandio;o e siinplci. ln
curpur.id·,.S :10 mesmu conj1111:0 es
LiO O Co11ve1!to e o Ci11as:o tJuc o-
1,cdeccm rigorosamente u me:smo 
estilo; 11cm lhes faltam os caractc
rist:cos azu!.cjos e o puc;o colonial 
110 ce·:t:·0 do claustro. 

Em 19.30 data em uc se iniciou a. 
construção do Convento 111augU:·ou
se o Ginasio Santo Alberto u:1s <l 0 s 
bOns e concciluado,; cstabelecin:cr.
tos de ensino da Capital. Conta hoj" 
com 600 alu·10s distribuídos pelo 
cursos pri111arios grnasial e colegial 

Em l\l-\U a pcdicJu do saudoso :\:·
ccbisµo ctc S. l'aul0 u. José lia.sjMJ: 
Aio11,cca e Siin. a lgreja do Carmo 
passou a ser centro par(){1uial para 
mc-lhor ;;tc11tlcr as necessidades cs
}Jiriluaiss <la ArlJUidiocc,c. 

A atual l'ruvi11cia [lumi11c11,<;c co·.1 
ta 68 ScudoL~s, 18 Clérigos, 4 .:---: o
viços, e 5 lrm';;os, pcríazcndo o to
tal de 95 r.cligiosos distriuu:dos pc
ios cunvcntos <le s. Pau!o, l{,o, ,\[O 
g,, Angra, ~autos ltU' JJ, llori~o.1-
t.c e Vila ülimµia, 

A l'ruvÍl1çia hurn:11cns~ está a
nexada a l'rcviuci,i l3aia·.1a ,ou o 
uovcrno elo mcst110 provincial <lc 
~i:,o l'aul0 0 l(cvmo. Fr. Datista 
Blcukc. Cuula essa l'rovinc_ià 2U rc 
ligiosus. A provi·.1cia pernambuca-
na c,tá 5 c_L, o ;;o\'crn 0 do l,cvmo, I 
J'r. ScL,.,sti;iu Uucrkc;np monjc da 
província ílu1ninc11.;c; conta cum .33 
religiosos entre padres, c:érig9s e 
irmãos, 

As parcquia., canncl,ta :1as dis
triuuidsa pe,us di,·crsus Estados· do 1 
l3rasl são as st>guintcs: Arquidio
cese de S. l'aul 0 2; llioccse de Dar 
ra do Pirai 6; U<!lo llorizontc, umd; 
Da:a dua; }'crna111buco, duas e 
mais a prdazia de Paracutu' sob a 
j:iri;c!ir;iio de JL l·:li,cu n1n Weycr, 
Hs·,pv Carmc;,1:i. J.-ss, prelazia 
conta com seis poroql1Íd5, llá ainda 
e; Comissariatns de :\imorés e JJuc
:ll.1•10:is corn dua uaroquias. 

·~\~,!0•:'.·.1cia ih;nitH:1~::oc ,·o:-st:t d·:! 
oito ccnycnloS, .) colégios e utna cs 
cola apostolica. /\.' l'rovinc:ia baia
llJ. sol, a jurisdiçiiu da l'ruvncia fb 
mincn.se pcrtc·.1cem dois Co11vc11t0S 
e um colegi 0 e a Prov:ncia pcn,arn
bucana tem dnis conventos e dois 
colégios . 

O numero d~ 1-eFgiosS carmelitas 
Lis da Antiga Ol,s<,n·anc:a no 13r_a
s:l soma-se pd,-, an:mador total ele 
1.,3 frade-,, ,o.~wln lill pacl1·cs, 26 c!é 
rigos (c,tud:111tc'.s) -1 11<>viços e 22 

:~ão~~ig'os. ·--------

LER~ PKUPAGBR O 

"LEGION ARIO" 

E' DEVER OE TODO~ 
OS CA'IOLlCOS 

Comunica.nos o Departamento 
de publicidade e Propaganda da Fe• 
deraç;ão das· CC MM. de s. pau-
lo: · 
NOTICIAS E CO.."\IBNTARIOS 

A CRIMIN .-\LIDADE NOS ESTA_ 
DOS Unido5 - Cada 6 minutos e 
meio wn homem é as:;assinado nos· 
Estados Unidos da America do Nor
te, - uma cstatitisca rcalmcnLc 
horrível. A policia calcula o nume
ro dos crimino~os cm 6 milhões. O 
sr. Hoovcr, chefe da policia fede. 
ral. fala a respeito dbso de uma 
\icrcladci ra bancarrota moral. Ele 
con~idcra como uma das causas 
princiPais da cl'iminalldade a falta 
ele controle dos adolescentes por 
seus pais. E', justamente a crimi. 
na!idadc juvenil que mais aumentou 
P.t'.ste~ ultimes tempos. Ficou dP-• 
n1onstrado quo nas grandes cida.. 
dcs os pais e as mães confiam dc
ma"iadamente cm inst.ituicões co
letivas. Esta~ varem, não súo ca.. 
pazc., de snbst ituir a !ami\ia. 'Ta,m
bcm a Russia sovictic,i. tevo que 
pas:;ar Por esta amarba cxpcricn
cia. ·Ma~- - apesar de tudo isso. 
1:,;;.rccc que o mundo ainda está. 
longe de aceitar as do'..ltrlnas . ca~ 
tolicas sobre a educação e a ~amilia. 
cristã magistralmente exposta.,; nas 
grandes enéiclicas dos ultimo,; San
tos Padres, A criminalidade o a 
inefieiencia das instituições coleti
vas "ão· apenas ,sintomas para um 
ma 1 que tem raizes brm mais pro. 
fundas, E' que em linguagem tco
logic'.1- devemos falar de um Pecado 
~olet 1vo contra O Divmo Esr>ii·ito 
• anlo. que fala atravjs dos orgãos 
c:a Igreja dr Cristo. 

GANDHI E A BOMBA ATO!vII
~:\ ~ Todos o~ homens de projeção 
, 0ntc-m.sc atualmc-nte obrigados do 
rxpor ª"' suas opiniões a r~spelto da 
b-omhn, ato111ica. Ultimamente o foz 
tambem o Mahatma Gandhi Ele 
a~ha, que a bomba atomicà de"-
triu a alma do Japão. E coritl 
n_ua, que "ainda não se pode veri~ 
ficar o qUC' aconteceu com a alma 
da nac:ãn cle~truicla,. Em todos os 
ca"os._ a bomba tem destruiclo duma 
rna11c-1ra decisiva os mais ne>bres 
,,entimentos da human'dade". SPm 
c,uerer negar os grandes perig-os 
1•ara o futui-o da civilimc:ão c-rlstã 
QUe a cxistencia da bomba atom!ca 
traz con~ig:o, nfio POíl,-.!nn~ dctxnr 
c'lc:, discordar do l\1alrn~ma c1J,1os ar
roubo.~ 1>et" tko~ nãn co•nbinam <'º"1 
o.~ fatos. O que morreu no Japão 
r•ão foi outrn, cousa a não SPl' o 
sonho rlc dominarão do mundo ~·, 
atividac1c.. dn, · so,-icda,les te;-,:o~ 
rlst.as ninonirrt• 11'1 Br2.,-,jJ mostr8"1 
claramc-nte que nem sc-mprc são 
T'Ohrcs os scnlimento,. OU<' rc-si
clem nas alnrns dos C:onquistado
res amarelos. 

HOSPITALIDADE ESQUER-· 
DISTA - Cheio de r:rimismo via. 
Juu o jo,·nali<->ta Hom<'t' Bl,e·a,·t, 
correspond0n\c rla ··N-ew York ·Hc
rrtld Tribt111e·; para Var,-,ovfa,. comcJ 
esquerdista noiod0 c-lc .,sp,•ra\i;, ob
ter do r:ovc-1·110 polonc-s toda., as 
facilidades Para tcJrn,tr agrad:wcl 
e 1woficuo o sru trnball10 Mn.s a 
rrc·epção niio ci·a t.:'io corol ia!, como 
C'le tinha imaginado 0 quandc, vi. 
••itava. o G::m.--ral G,·os,. Dirc,tor 
Gerai d'.1. Imprensa Polonê~a este 
logo cumprimentou o jornalista com 
as palavras: "Eu s<'i hem. qUE- s,·u 
jornal está c-1111wnhado cm criti
car-no~ a. cada instante···. E lo<;'> 
cm seguida comcsou a kr cm voz 
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Dr. Francisco P. Reimão 
Hellmeilter 
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Dr. Carlos Morais 
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Dr. Vicente de Paulo 
Melillo 

CLINICA GERAL 
Consultorio: Rua Aureliano 

Coutinho n.0 109 
ôns 13 ás 17 horas 

Dr. Camargo Andrade· 
DOENÇAS DE SENHORAS 

PARTOS - OPERAÇOES 

Da Benef. Portuguesa, da !\ia!cr

nidade de S. Paulo 
Cons.: R. Sc.n. Feijó n.0 205 -
Tcl.: 2-2741 - Das 14 ás 18 h.s. 

Sabado: Das 10 ás 12 horas. 
Rcs.: R. Rafael de Barros, <15·) -

- Tel.: 7 -4563 

---------- ------

\~ 

Res.: I,go. S. Paulo, 8 Tcl.: 
2-:w2;~ - CollS.: Rua 7 de Abril 

n.0 235 - Das 2 às 5 horas 

Dr. Reynaldo Neves 
Figueiredo de 

DO HOSPITAL DAS CLINICAS 
E SANATORIO STA. CATARINA 
CIRURGIA DAS VIAS BILIARES 

Cous.: R. Marconi, 84 - 3.0 and. 
- Tcl.: 4·8717 - Das 14 ás 16 hs 
ltcsid.; Av. Pacacmbu, 1.044 -

Tcl.: 5-2625 

H O M E- O P A T I A 
Dr. Artur Rezen-de Filho 

Médico homeopata da e. A. P. 
da Sorocabona. Diretor clinico 
do Ambulatorio Bomeopatico do 
Carmo - Cons.: R Sen. Fei,io 1 
205 ...:.. 'l'el.: 2·0889 - Kes.: 8-6~71 j 
- l\larcar hora, das 3 as 6 ho• -
__ ras pcl!, trl~f~~: 2-j)839, 

alta um Ilestes artigos, quê tinham , 
dCSJ?ertando a sua animosidade. O 
jorna1fota americano c<::plicou coru 
toda delicadeza, que o artigo incrL 
minado não tinha sido publicado por 
seu jornal, mas pelo "Washington 
Star". Mas o genral respondeu: 
:Este fato para mim, não possue a 
menor importancia e não muda 
nac1a na situação". 

O JAPAO CATOLICQ - No Ja
pão realizou-se ultima.mente o 
mais importante oongress0 catollco 
c!csde os tempos de antes da guer. 
ra. Neste congresso part1ctparam 
milhares de fieis japoneses e norte
americanos. O arcebisPo japonês 
Do! agradeceu aos catolicos norte
americanos por seus au.--;;ilios mate. 
riai~ e espirituais. Não são oe tra
tados ou os compromissos politi
cos, que unem os homens e os po. 
vos; a verdadeira paz, consiste na
queli;? amor a.os homem, que bro
tou do sangue derramado no CaL 
vario e encontra a sua expressão 
maxima na universalidade e catoli
cidade da Sta. Madre Igreja. 

pela. "Comissã.D de !Moralidade da 
Igreja Anglicana". Tambem n1aso a. 
I:l~da é mCldelar; Pois, esta prot-
h1çao inclua implicitamente a con. 
denação da "moralidade anglica
na." extremamente exteriorizada.,. 
que admite enke outras COisa.s i;s 
divorcio a· vincuio. 

PORNOGRAPIA E lMOitALL 
DADE POLITJCA - o nome do 
escrit.or pomografico Segre Dino, 
mais conhecido sob seu Pl!!mdoni• 
mo "Pittigrilli" foi encontrada 
nas listas dos agenteS do seni'l:o 
secreto fascista italiano. Els. EtUe· a. 
imoralidade polittca. se uniu de ma.
neira harmoniosa com a ünõralida,. 
de individual. · · 

PRóPAGANDA ATOMICA 

A IRLANDA CATOLICA - 'l'o
cos sabem. que a Irlanda é um pais 
catolico, mas. talvez nem todos sai. 
bam que a. Irlanda é ur.1 pais, que 
possuc uma constitukão modelar. 
Possue tambem uma censura que 
protege o povo de literatura. sub
versiva e imoral. Ultimamente 
woibiu esta iiutituiçã0 a venda do 
livro: "No limiar do casamento". 
Este livro não é obra dum autor 
imoral qualquer, mas, foi editada 

Tem propagandistas qua seml)r1t 
estão na altura da.e exigencla.,<1 da 
atualidade. Somente na cidad~ d!I 
.Nova York deram ultimamente 30 
flrma.,. aos seus proclutoS o qlli!,li. 
ficativo "aton1ico "·• Encomendam.• 
se por toda parte as glletés at.om~ 
cas, canetas atomteaii. e~ 
atomlca..~. i;eladelras e tn__áctuinas de' 
escrever igualmente atomlcas. M 
partes chegaram uiesmo a. promo. 
,·er processos para. esel~ecer cle'rl• 
damente se uma mer~rl.a. mere
ce o qualükát!vo "atomico" ou 
não. Prc,prlamente dita, a. i,ropa. ' 
canda coin a 'bomba a.tomica. não ê 

1 
muito boa e recomenãavel: -po!s & 
bomba é muito ea.'l'á e o problema. de 

. sua efic'.ac!a ainda Pão ficou baS• 
tanto e!<cla.recido. 

A originali~a~e genial ~e um Saotn 
PANEGIRICO DO 

DE 
BEATO EYMARD, -,~O DJA 
SUA l?ESTA ----·"-

Pe. Primo Mauon, S. ~ S. 
"~"on pigcat imitari quocl dclcc- Santissima Eucaristia; i;;l'ito de co~ 
tat cclcurari" (Sto. Agostinho) mando, (le ordem·, pois· se Jci,us 

'·Nii.o de8agrade imitar o que 
agrada. festejar!" :e; nós hoje cele-
1.Jramos a festa e.lo Deato Pedro Ju-

· !ião Bymard. 
llu. vinle c um anos subia á hon

ra uos alt.u·cs, o Beato Pedro Ju-
1iii.o Eynw.rd, 1,ela. vunt'-1.de expressa 
de Deus e ela Igreja; éie: :Oeüà que 
nos f:.tla pelos milagres: d'-l Igreja 
que nos f;tl;,, p0la, in(alibilidacle de 
:::;ü.u l)c<lro qu<.! ainda. vivL: c1n ~cus 1 

sucessores, funllamcuto e coluna 
int:,Llivcl da Ycrclade. 

:::--Jestc dia, pela. primeira vez o 
apostolo da Eucaristia, ó doutor da 
picdn(lc cucarh;tica era venerado 
por vontade divina, no mundo in
teiro com o ·tilulo hqm·oso de Bca-
tu, e dcclarallo 111oúclo perfeito .tia 
~anlidadc cuca1·istica, a l1Htis_ ]inda, 
a 1nu.is dificil e a. nÚ1is ncccsnaria 
de LoUas as .santhlad('s. i\ .. 111a.is 
linda das santida,lcs, porque é' loda 
feita. de amor; a mitis dificil por-
que o ~1111or euea1·i!--tico é ti.n.1110 e 
q ue1· tudo ou nada; i.t 111.ais IlCCC!;• 
su·ia pui::,; :::;ü pela santidade eucci-
1·btica o mundo será salvo e a so-
(;icdade rcg-cncrada ! 

Pela prin1eir:..t \'C:',:, 1ncus scnho
rc~, nu dia U de Julho ele 1G25 do 
alto ela. cU!)ula. de lvliquclang-clo, 
rcssuoü ao orbe ca.tolico o genial 
nome do nusso Deu.lo Pedro J uliiio 
B.nnarJ como o· pioneiro de 1una 
11on.1, cr.t de ~anlitlade e de aposlo
lado na Ibrcj,c, a él:a do Sauti~n.10 
8,1cra11;,~n to. 

1\lcus seuhon:·~. todos os sanLos 
sii.o marcados pelo sinete iudelcYcl 
d.i. orig-ina!idacle dhina., 1>e1o·re\e,o 
tio iufinito <1 ue ~e·· irracliú, de ·sua. 
1icrsonalidadc; 111-ts, ha. I.Jcm. · pouco:; 
santos, que, c~mo o Dcalo Pedro 
Julião Eymanl, encarnem a sa.nti
dade de lodo um scculo, d~- Loda 
uma llPYa orientação sociaf ··e re
ligiosa que vai despoiltar é· que 
fo.rá do seculo XX o seeulo euca
rístico 1wr excelência. 

Porque o Beato Pedro Julii",o J;;y
niard não fez d_a eucaristia o cen
tro de vida e de a.poslolado só para 
si n1as, para todos os cristãos, co
locando-A bem ao alto, para que 
todos A vissem e A adorassem, 
bradando aos quatro recantos da. 
humanidade este grito de alerta e 
de comando: "Jesus C1•isto ai está, 
va.mos todos'ª Ele". Grito de aler
ta pela presença. de Jesus Cristo no 
Santíssimo Sacramento; pois ha 
muitos catolicos que vivem como 
se Ele não estivesse presente real, 
verdadeira o substaneinlmcnte na 

Cristo cistá no Santíssimo Sacra• 
mento é de\'er nosso gravi°i;slrhto 
irmos visila-lU, adorá-10, amã:~10·1 

glorificá-lo individual e soeialmeon• 
te, pois, Jesus Cristo 6 . tudo_ em 
todas as cousas Omnia iri omn!bus, 
Christus! (Coloss) 

l'or t4do is"so · os Santos Padres, 
os Papas, chamarain ao Beato Ey
mard com o apelido e~pressivo de 
"0 Apó;;!tolo_. ôo Santlssimo Sacu· 
11:,e11to· clÍ1, }'.;ucaristia". 

Ag-oi·a se nos ·perguntardes cm· 
que consiste a originalidade genial 
do Beato Eymard;' que lQe mel'e
eerá essa honra invejavel e unica. 
de ser·; apelidado -O Apostolo ,por 
cscelência- da Eucaristia, digo e 
respondo com todos os seus bio• 
grafos que a sua originalidade ge
uial consistiu cm tel' ele por uma. 
iutuição especial de Deus escolhido 
como M,{ria ?.ladalena, a paI·tc ~ç· 
lhor entr? todos - os· misterios da. 
,·icJ,i Jo . .bivino 1,1éstre,··e tér· íeilo 
dcJ,L O !ll'Og'l"a!Úa· de toda SUa C-Ú.'!• 

tência. 
Analisemos brevemente esta. Ter• 

dadc, e um grande, imenso; encan• 
tador panorama de uma beleza. di• 
vina se descortinará , aos, nQssos 
olhos e então a figura espiritual do 
neato Peqro Julião Eymard se fi
xará ineonfundivel e maravilhosa 
cm nosso espírito para todo o 
~cmpre, exercendo sobre nós uma. 
f0rc_;a de atração irresistivel. .-

Vejamo-lo e. antes, po1·em, .peca• 
mos a Maria Santissima. que, !)O 

dizer .?º me:c;mo Beà;to, _ guiou-o, 
pela mao até aos pés do trono da. 
Adoração, até a funda~o d~ Obri\ 
da Adoraç-J.o'·'Perpet-ua·.· 

Uma obi:a é.tanto mlllh9r, quanto 
mais seu objeto, seu_s :meios e ca• 
,·acteristico sã.o. melhores, subli~es, 
divinos. 

A excelência de uma ciencia, de 
uma obra e .de. uma virtude, en• 
sina a filosofia .. divisa-se pelo seu 
objeto, pelos s~ii:s meios pelo ,eu 
caractêristico ·e· peculiaridade! · 

Ora tudo isso àpare~e bem cl;µ-o 
e interessante na vida e na -obra 
elo nosso Beato.- 1-.0 ) O opj~ c}e 
toda. Tida. e obra do Beato Pedro 
.) ulião Eymàrd foi a S~tissin,a 
Enca.ristia, Jesus Cristo no Sa.ntis· 
simo Sacramento; 2.0 ) Os meios 
foram o amor e a adoração ac 
Santissilno Sacramento; 3 º) O ca• 
racteristlco ou 'PCCuliaridade foi 
este lema: ''Tudo ao servito de 
Jesus C1isto no ISantissimo Sacra• 
n1onto". 

(Continua.) ~-
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A- suspensão da «Tribuna Popular» 
(C011clusã.o da 2.a pág.) 

com a. diligenc.ia. e a humildade necessaria, 
nem pediu como devia, a graça de Deus. Se 
não está, anda mal porque propaga uma opi
nião . sabidamente' falsa; 

ele, está não só em seu direito, mas no cum
primento de setL dever. 

* * * 

·G) - Ji;m qualquer dos casos, ninguem tem 
o direito de pregar doutrina contl'aria á ver
dadeira Fé ou á moral. O Estado pode, por· 
muitos motivos de prudencia, tolerar esta li
berdade para evitar mal maior. Mas desde 
qt:te julgue mais oportuno negar esta liberda-

De tudo isto decorre que, se o Estado en
tende prudente reprimir a propaganda comu
nista, contraria a Fé e á moral (o que nenhum 
catolico pode negar porque assim a qualificou 
a Santa Sé), o Estado anda bem. 

E o catolico que censu1·asse o Estado por 
proceder assim, incorreria frontalmente na con
denação do' Syllabus contra os liberais. 

A misteriosa atilu~c ~a Rússia · 
~Conclum.o da quarta pagina) 

lhido melhor oportunidade 11em as.mnto 11iais delicado para (for
çar a, 'l'urquia q aderir ao bloco ocidental e 1prorncar 1tma onda 
a-nti-comunista entre os consen:adorcs -in,9lcscs. A. influencia 
<ü:stes ultimo,<J 'sobre a diplomacia, brita.uicn 1117o tem sido ino
qua, e é por ela que se eJ.plicam algumas das atitude.~ energi
camente ant-i-rus.sas a.ssumicla,,; até :aqu·i pelo Gabinete Traba
lhista. Crescendo na Inglaterra a ·indrgnaçi'io contra os sorict8, 
ciaro e.9tÚ, que a posii;üo fotcrnarional do Impcrio se torHará 
l!<inda mais host-il á UHSS. 

Esses fatos são tão ei;-identes, e sitas c0Hscqae11,cicrn tão cct·
tàs que nao p6dem escapar á perspicacia dos comunistns. Pre
oisamente ni,9sO •está o misterio: porque seguem eles wna linha 
de <Jórí-duta que parece prcj1tdicial á seus ·in t rrc.~srs '} 11nda-
111entais f 

A. L. 

Notíci·as do ·interior 
Lorena 

Reàli2ou-se dl:l 16 proximo pas
sado solenisslma festu. de No~sa 
Senhora ilà Piedade a lixcel~a padro 
eir:i Í'I~ àídàde de Lol'Wl:.i., na C:;i.te
<Jr:;i,l Diocesana. 

Em. preparação ú festa de Xos
lfa Senhor,L foi l'en.lizada entre 6 e 
l:i de- Agosto, ~ tradicion:.li noven::i. 
de Nossa Senhora da Piedade. 

Os .conl:iecidos oradores sacrns, 
.Móns. Dogóberto de Azevedo, Pe. 
José Vasponcelos, Pe. No.:; Gual-
1:lllrto Lima, Pe. Càbr"iel Hiran e 
:!='e. António de Almeida Mot-als, 
p~onu.hclatatn bellssimos sermões, 
tJurá.hte a Novena. 

Dia 15, ás· 10 horas, 0 Exm 0 • 

·'.Re-vmo. S,nr. Dom. Francisco Bor• 
ja do .. Amaral, Bispo de Taubaté, 

Retiro de leprosos 

c0lc,brou solene Missc1. Cc1.ntacfa. J\s 
17 horas, imponente Procissão da 
Virgem Santissima, percorreu as 
ruas d·::i. c:idade. 

Os ksteiro~ que patrocinar~m 
€'Hta gTall<llos~\. festa fof';..tln os st':,-;; 

bis Vilela ~unes, Jrm,t Malerba, 
Gelson Areco, Ronaltl Gomes Fer
reira, Da!sy Moreira, 1-Ielío Dei Mo. 
naco, Maria Aparedd,, Miguel, Do-
1)' Campos, Gilb0rto PeJucio Mon• 
tcnegro e Reatriz Ferraz Vilela. 

l 
l, 

DOIS NOVOS SANTOS 
.JESUITAS 

O Departamento de P11blicicbc!') 
e Prcpag.mcla ela Ferlc-rar:ão das CC. 
M.\f. i:iforma: No proximo d;a 2:2 
de Setembro será levada a efeito 
na Basílica de S. Pedro .em lfoma a 
c;,nOnização solene de 2 sacerdote$ 
<la Cornpanb;a de .Tsus, O primeiro 
e um ita'.iann o V,·n. P. Bernardi· 
,;10 Rca!ino que viveu ele 15.l0-H,16 
f\ foi hr-atificaclo pelo sto. Padr'.! 
J,eão XIII; 0 s.~gunclo é um portn• 
gucs, 0 Vcn. P0. João tle Brito qu·~ 
viveu de 1647-1693 e foi martiriza
do na Indill e bcatiíicad oem 18~3 
prr Pio IX, Os 2 santos serão vi
gésimo quinto, respcitivamcn(o o vi 
g-ésimo sexto membro da Compa
,:ihia de ,Jesus, que durnnt~ os 400 
anos de s,1a vicrio·sa rxiste:1c:a atin 
giriam as hOnras cios ali rcs. 

Santo Inacio dr J ,oio!a, fundador 
ela Companhia rle .Jesus e S- Fra,
cisco Xavier foram cs ;Jrimeiros 
$ar.tos J es11it:ls, canoni?.~dos juntos 
no ano 1622. Seguiu-o, S. Fran
c:sco Borja cm 1670, S. L1iz Go:1-
zaga e S, Estanisbn Koslka em 1726 
s. Francisco l~r·gis cm 1737, S, 
Francisco ,Jcronimo <'lll 1839, os 
martres. japonc2cs: S. Paulo. S. 
João e S. Tiago rm 1862, S. João· 
Bc:,rchmans, Sto . .i\io1s0 Rodrigues 
I' ~- Pedro C!aver crn 1883, ;; Pc· 
ciro Canisin em 1925 ( este ultimo 
foi simultaneamente declarado Dou 
tor da Igreja), os 8 mart:res nor
te wncr1c::i11n5: s. Isaac .Jegues, S. 
João de nr&be11f e seus cornp;nhei
z-os Pm 1930, S. Roberto Dclarminº 
1930 (foi <lecbr:1d 0 Do11lor ela !«re
ja Cm 1931) e finalmente Sio. An
dré BobO;a em 1938 . 

Instituto Moderno 
PRAÇA DA SÉ N.0 1G3 

SÃO PAULO 
Fundado em 1917 
DACTII.OGRAFIA 

'fAQUICRAFIA 
O Melhor Ensino --
--- Pelo Menor Preço 

n ori~inali~ade ~enial · ~e um Santo 
(Conclusão da Ga. pag.) 

1. º) o objeto: a Santissima Eu
caristia. "Saiban1 todos os nossos 
religiosos que oram -escolhidos e fi
zci·U:m profissão de se!'vir 1)l'inei-' 
paimente [~ J)ivina Pessoa de mosso 
l>eus e Rei eni, seu Sacramento de 
Amor. 

Se o valor de uma obra depende 
do seu objeto, c0rtamente, sem du
vida, a maior obra e melhor, a 
mai,s sublime e valiosa no céu e na 
terra foi e é a Obra do Beato Ey
mc1.rd. Pois, a Congreg-ação do 
S:.1.ntissin10 Sacra.nHJnto dos Padres 
e das Serv:.1.s funclad:.i. pelo Beat0 
Eymartl tem por fim, por ohjf'lo 
exclusivo e soberano a l'cssoa Di
vina ele ,Jesus Cristo no Santíssimo 
Sacra1ncnto. 

Este ideal no Deato não foi ele 
um dia, de uma semana, de um 
ano mas, de toda a sua vida. pois, 
diz-nos o primeiro biografo e nulis 
autorizado, o Rcvmo. l'e. Alberto 
'l'crsnicre, que o Beato Eyrnurd 
desde crian,:a "acrcdita,·u na pre
,;0nça pessoal e ,·i,·a de Jesus no 
Sanlissimo Sacramento: c1. Euc·aris
tic1. para el0 nüo c1·{1 uma ubstru
çü~, uma len;bran~a: El::t era o Se
nhor''. 

I'or isso, durante o di:i, o.inda 
ant0s de ser fundador da Obra da 
.Adoruç,,o Perpetua, visitava uemo
radamcnte :!\osso Senhor. 

Era e gJe diretamente que con
fiava as si1as resoluções e era sob 
seus olhares que as escrevia ou es
tudava. :Xada em sua vida, sern 
.Jesus Sacramentaclo. A Obra do 
Beato foi o renexo, a reullza,:lo de 
sua vida, 

Ora, aflui nilo so trata de servir 
a Deus, em s'uus creaturas, e por 
elas a I)eus: os enfermos, os pre·
sos, os ignorantes, os anormais, os 
pobl'es, · etc.. Nem tilo poueo ser
vir a. .Jesus Cristo c1n u.lgum mis
tr-'l·io de· sua Yida mortal ou no c&u. 
N:Io! A Obra do Beato E,-mard 
visa di1·etamente a .Jesus ·Cristo em 
seu misterio soberano, sobrexcelen• 
tissimo como chama-o nas Consti
t,1i,:õ0;i, da Santíssima Euea1·ist1a, 
posta. ao al<-ance de toclos. paro. ser 
o centro da lg-reja por Ele funda
da, o v01·ch1<lr.·i1·0 e auten.tico Novo 
'I'estarnl'nto, 111'lÍS rico em bens e 
do,;nra;i elo qu 0 o Antigo. Pois pa• 
r·a o Beato I::ymard a Eucaristia 
não era só um fmeramento o mais 
lindo e santo dos sacramentos, mas 
a fonte e o fim de todos os sacra
mentos Mais! Nüo erc1. só uma ma
ravilha do Novo Te2tamento e sim 
o memo1·inl fie totlns as marnvllhas 
do Deu~. Nfw era sú um misterio 
do Novo 'l'estamento, ma.s oresumo 
e a glorificaçã.o de todos os miste
rios e virtuclcfl de .Jesus Cristo ou 
ainda uma juic1., a mais preciosa. e 

brilhante da Igreja para, gforificã-
la aos olhos do mundo,· senão sea· 
espírito, seu centro, sua vida. 

A Santissima Eucaristia para o 
Deato Eymard, era o que é em sua 
reali.dade misteriosa e divina e co
mo nos ensina a fé, a Igreja: "• 
Centro da Liturgia, do culto e da 
vida cristã (Carta pastoral do Emo. 
Cardial Relg, Arcebispo de Toledo, 
Pm 2 4 de Fevereiro de 1926); "pois 
a Igreja não tivera outro centro de 
rui to, outro manancial. é outro ali
mento de vida sobrenatural fora da. 
Santíssima Eucaristia" (Pio XI iw 

,·nnsistorio de 23 de Maio de 1923h 
n11, como afirmara, o Arcebispo ~ 
J!uenos Tires Cardeal Copello, em. 
1 l de Junho de 1927, "A Eucar:is-. 
tia é o centro de nossa vida sobre
natural para qual convergem, e da 
qual recebem luz e forças, todos os 
c>orações sedentos da verdade e se
q uiosos do bem". 

Porque a Santíssima Eucaristia., 
no dizer de Sto. Tomaz, ê '"o Sa
cramento consumativo de todos O!i 

clt>mais por conter eJn si Jest:11 
Cristo qual G em si "Omnium alio
rum consummativum éO quod con-, 
tinet Christum prount in se est (DE, 
veritate. q. XXVI, 4). 

Tudo isso disse admiravelment& 
o mesmo nosso Beato, resumindo 
em uma só frase toda sua piedade 
e doutrina eucar:isUca aos seus fi
lhos que .o rodeavam em seu ·leito 
ele morte e lhe pediam uma ultima 
palavra_ de contorto e de orienta
ção: _"Nfio tendes a Eucaristia?"' 
Tend~s a· Eucaristia e 'tendes tudo% 
Era o testamento do pai extremoso 
que continha. o te!!tamento de amor 
<1 e Jesus Cristo aos . seus discipu,.. 
los, o, na ultima Ceia, vespera de 
sua morte, deixando-nos a supre
ma prova de seu amor excessivo. 
Cum dilexisset -SllOS in finem dile
:xit cos •. 

f",- Santíssima Eucaristia, o fim do 
nmor extremado de Jesus Cristo e 
o extremo de seu amor foi e ê o 
fim da clvidu. do Beato Eymatd e 
de sua Obra. Allá.s, bem ele com
preendia qué o ideal digno de :Je
sus Cristo em seu Sacraniento, em 
pertua ininterrupta. audiencia era 
que houvesse uma. congregação re
ligiosa que lhe prestasse homen:~
zem e honra.:perpetuas e continuas 
e que de -ina a dia, de mês a mês, 
de ano a, Q.IIO atê o fim dos tem
pos montasse guarua ao seu solio 
e trono, e Prestasse homenageÍI&. 
reais a Ele, 6 Rei dos Re:ls e ~ 
Senhor dos Senhotr!Js. 

C Re'vmo. Pe. Canstany s. J. 
pr.egou um retiro a mais <le 300 Je• 
pr~sbs do Leprosario de SótilleS, 
Espanha. A' noite pregava ao corpo 
.aúril4ir de medicas e admi:ustra
dQteS do Jeprosario. «Orientação Doutrinaria 

Poig, como era. possivel dissera,. 
lhe a Virgem ~antlsllima' em uma 
hora, felicissi'rna e decisiva de sua 
vida, como ser& posslvel que sõ o 
maximo mlsterlo da vida, de Jesus 
Cristo, seu Filho, - não tenha uma 
f:lmilia religiosa como a têm · to-, 

elos os outros misterios? Por que o 
Rei dos Rei.li não terá. sua guardá 
de honra, sua corte eucaristica ?"' 

· Meclieação auillu ao INU• 

~to da slfilla. 
. __________ \ 
1 DR. DURVÃL PRADO 1 

. mDICO OCULISTA 
aú&. Senador Paulo Egídio, 15 
• i:Í .anel. • Salas 512 - 13 - H, 
~t.sq. .da Rua José Bonifácio> 
Coiu;.: ,14,30 às 1'2,30 horas 

Tel.: Z-'7313 

,, Moços, 

1 

• Pomada secatlva St\O Séba8. 
tl!to cornbttte ctentltlcamente 
toda e qualquer afe<'<;lio cuta. 
nea, como seJe.m: Feridas em 
J?etal. meer11,s, Chagas anti
gas. ll:lczemas. l!lrislpela, Frlel~ 

.,-,.s, Rachás nos pês e nos 
"elos. Esp1nhas, Remorroldes. 
Queimaduras. Erupcões. Pica. 
das de mos1;1u!to11 e lnsectos 
venenosos. 

Meditai! 
Um moco criterioso que resolva casar-se, que olhe para o 

futuro e pênse com carinho n~ prole provindoura, sua cons• 
ciellcia o obrigará a vislumhrar no horizonte, um ponto negrt 
de 'interrogação maculanclb A t,mpidez do céu de suas ilU• 
sões. Será o seu lar um remanso de felicidades conjugais, 
ornado de rochonchndos diabretes, rosados, cheios de sande? 
t}u, ao contrario, será um p·ouso de ruínas povoado de rosti
nhos esqualidos, cadavericos e raquíticos, on,de a tnorte vi•. 

-· · :g~·e;;~ae 
. :.auxiliar no tra1;ám.ento da Sifilis, é o depurador indicado i,ara 

.·-0 :ttntaJllcnto preventivo, antes do casai,1,ento, mesmo na au-
srnd:i d~ .9,~lqú.er indicio de Sífilis. (N; 15'1 EC) 

1 

e Moral. de Leituras>> 
Foi, eD.tão que nasceu a Congre

gação do Santisslmo Sacramento a 
ob.rà da Adoração Perpetua., ~b 
os baiejos do Espírito Santo e de 
Maria Nossa Senhora do Santíssimo 
Sacramento. E, . este pen~mento 
apoderou-se de tal for:tna do Beato 
Eymard que não o deixava um 
instante, oprimia-o como dizia ele, 

l1. "O. D, M:. L." 1>cde-nos di. 
Vulgar: 

REYMON RÃ Y (Maria): Medi~ 
cos do Espirita. (Porto Alegre, 
Globo, 1945, um vol. 303 pgs, -
Trad de Juvenal Jacinto). - Ro. 
manée cientifico no qual é apresen
tada, de modo geral. a linha me,,,
trn da Historia romanceada da 
l:' sigui a tria. 

Crlt1ca: A autora não consegue · 
l:vrar.se do pr-econce'ito evolucio
nista. Mostra-so puer1lrnrnte ma
terialista e ach;a, por isso, peri. 
gosamente incompleta a ret"post:l 
r.os grandes problem:is que at'?r
mentam o espirit0 humano. Ace~ta 
ingenuamente as ideias evolucio
nistas sobre ª"' relações entre o 
corpo e o espirlto. Seus graves er. 
ros tornam o livro suspeito e peri-
goso. , 

cotac;ão: Dci>acon~e,.havel em 
geral. Só permitido a 1tdultos de 
espirita cutlo e critico. 

BUCK <PEARL S.): A Promes
ra. (Rio, Olimplo 1946. Um vot. 
315 pgs. Tradução). Romance 111s. 
tr.rico. O, Autor se esforÇn por tra• 
c1uzir a alma antiga da China, _sa
lientando muito os «ei1;, intC'rmmn. 
v,,is sofrimPNO~. Criticr. Embo!a 
tnn tanto int,eress:;inte. o livro nuo 
está faent.o ele pequenos en-os dou
trinariCJl'I e leviandades contr~ a 
moral. cotacão: D0snconsPlnavcl 
e~ geral. Só permitido a adultos 
d" critério formado. . 

MARTINS (IVAN PEDRO DE)· 
Fronteira Agreste. (P01·to Alegre 
Globo, 1945, um vol. 350 pgs.) Rt 
mance descritivo de costum~s 0 · 

. 0 Autor procura traduzir em ca1~. - v-.r1a 
cnres vlvn,s oo costumes e ~ · 
nas estancias gauch'lS. Ps,o-c~. n
clo-se por em11rcgar trcr11;os reg\o. 
nais f' t1csc1·cv0r cenas reais,:. i•-

Cr\tica: Embora. tPnha s_lclo d, 
h-ihuido velo Instituto 'Nacwn'.11 do 
I 'V1'0 "FrontPlra AP,T0st~" rlrfcr.. 
A . ..,, . t •nn ·a 

c'.e tais f'ro;:- ('0ntrn a ·c,OU .r, "' e or 
s5. moral cristã. que se torna, P 

isso mesmo,. deformador dos espi
ritos e péssimo paar os bons coo
tumes. Cotação: Proi!ndo para to_ 
cios. 

QUEEN (ELLERY) : O Ministe
rio dos fosforas queimados, (Porto· 
i-\Icgre, Globo, 1945. um vol. 252 
pags. Traduc;ão) NQVtla policial. 
Narre\ ãe mam·ira emocional, a ar
gucia de um detetive que descobre 
a demiiicla um misterloso asiaSSL. 
nato, cujo t'esponsavel êfrpois se 
suicida. 

CRITICA: Não co!'\tem erros 
doutrinarlos. Toc1avia, a parte mo
ma1 é um pouco fraca pelas suas 
leviandades contra cert-OS pontos 
secundarias relativos aos bons cos
tumes. 

Cot~ção: Para jovens em geral. 

· · escrevendo a ~ma alma, torturava, 
o continuamente até que um d:\\ 

ele jurou n Deus que farla tnd\; 
para a realização · dessa obra pi'\) 
ma, disposto a todo o sacrifict \' 
que Deus lhe p_edlsse, mesmo "qu,, 
_fosse necessarlo éórner pedras , 
morrer no hospital~, como ele ~ 
ei-prjm!a heroicamente par:i fu11• 
dar a Obra. da Adora~o que tciu 
por obJettvo supremo a glorifica
<:5.o so,e'fal e individual de Jesus 
Crisu.> no ·Sacramento de Vida e 
de ··Amor. 

EXPRESSO YIAÇ,10 SIO PAULO ITU 
AVENIDA IPIRANG/ l, 1120 -.. TELEFONE; 4.4241 

Serviço rápido de passageiros em confortá~· 
Lir .nousinea de luxo 

PARTIDAS DE SÃO PAULO E lTU 
• 6,39 - 10,00 - 13,30 ....., 17,00 

.PREÇ0~1 
SÃO PAULO A !TIJ • • • l•, .., • ,. :•: ... 
SÃO PAULO A CABREUVA .., :.: ..... 
SÃO PAULO A PIRAPORA • .,. '.9' tw ,. 

U&Q_ij 

ASMA 
Hronquites, Prlsüo de ·ventre, Oor de cabe!:ff cro11t.. 
ca, Colltes, Insonia, ChGro iacil, Reumatismo Olat:L. 
cn, .Desanimo, .!Uania de s'Qicldio, etc. . Tratamentos 
i;·arantidos. - Só por contrato. Medlclna posltlTB de 

com·oate íts c:nums e nüo etos sintomas. Tratamentos' ))Or pr-.sos 
r:,pldo11 pnrn todn.,i n.• MOLRS'rIAS IN'l'ERNAS, !liERVôS.t.ti, ~ÃIS 

· ·· e pnrn ª" da PELE de cnúaa intern11,, · 

D R • A .R A U J O . L ·o::1tE .s·., '.. 
n nn :llnrcoui, 131 - s.0 · ....;.; Snlns, 804_.:;, · Dns ... 14 As 18. .a.- .alNlda!I, 
dns ll íts 12, - Fones: 4.2208 e :; •. 67U'.:..::. Rea,: Av'. :i"oiDp61a, 828 ~ !J. "· 
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ANO XIX 1 São Paulo, 25 de Agosto de 1946 NUJ.\'L 733 

Apelo em favor de uma nobre campanha .1 

A swma·na. transar.ta, foi ríca on acontec-ime11,los f) n-0ticia8 
que. 1~,'I perini~cm, 'l:er "11,1~{ pouco 1nais claro O _i,1,trincado quad11·0 
z.-.olitwo m~~düil. A questão amcrü:ana-iugo.~~Vfl, ·é u,ra . indice 
.'seguro para C<Yfll1,ecermos as relações entre 1o bloco orient,;il ~ 
o ocidental: a.<: diferenças ideológica-s, o.~ intere.1ses poUticos 
e •econom·ico.~ diametralmente oposto,'!, e1~trc a URS8 e os Esta
(lo.~ Unido.<t, deram origem a mn ambiente de má vontade e mau 
humor, niio .wí c·ntre e.<?8a.<; dua .. 'I potencias, ma.q até entre seu.~ 
respectivo.'! aliados. 'l'cui-RrJ a imprc.'?8ão que tanto os ameri• 
canos e seus aliados europeus, o.<1 i1igleses, os italianos,· etc .. 
como O,'? i:russos e os pa:ise.~ balcanicos, mal estão contC7ldo seu 
ímpeto de odio e luta,. Assim como às nuvcn,'? 1:ão se acumu,. 
lando á espera da 'prime-ira faisca para de.'lencadeaiem a tem• 
l)C8tade, 011 po_vos europeu// e.'?tão tomando po.câ~,ão e aeumu-• 
,lando incidentes e adias vara, "l/!Um dado momento, começarem, 
a mais gigan,tesca, desesperada e mortifera .das gu.erra.s. 

Xingilem de nús, .br:1sileiros, c1cs-
conhece a penuria, a miseria e a 
:orne que ava><,,,cla a Europ" int('i-
r,t. 

Vozes angustioisas clamam por 
miserlcordia, vozes famintas que 
pedem um peda(!O de pão pnr:.i. ml
r.igar a fome devoradora! 

Chegam tamb(•Ill at,:, nú8 os cla
mores. as suplicas t.le nó~sos irn1:'1ús 
ue hábito, implorando no,ssa. aju

da em fo.vor ele tantos Sacerdotes 
'te tantos Irmã.os, de tantos Semi
,aristas que sofr<'m as trlst{'S con
;equencias da g·uerra cruel f" im

,:> lac': v'e l ! 
Estas .vozo.-s, pedirnlo .:ijuJa e au

xilio, chegam até nús .. porq Ll<~ ~àt> 
sobejamente conhecidos a genero
risidade e o bom cor:i.i;:io de todos 
os brasileiros. 

Estas vozo,; de socôrro parl{'m 
-Ie uma ele nossas casas da Con
gregação que tanio já nofl ajudou, 
,enviando-nos tantos Sacerdotes, que 
trabalharam e deram seus sacrifí
cios e suas preciosas vidas p0lo 
;,.:em das almas de nossos patrícios. 

Estas supllcas que eomovern 
nossos C?orar;ões, pedem nuxil!o mn 
favor da importante Ca_sa da Con-· 
gregação do Verbo Divino, a- C:\# 

SA DE SÃO GABRIEL, situada 
perto de Viena, na Austrb .. P:ira 
a Congrega,::i'io do Verbo Divino, a 
CASA· DE SÃO GABJUgL repre
senta um precioso patrimonio a 
1er conservado. 

Porque foi o primeiro Scminario 
Maior da S. V. D. na Europa, 
porque foi durante quasi quarenta 
anos o centro de tôda. a vid:1. cien
tifica e espiritual da Congregação, 
porque até esta guerra tremenda 
constituiu o maior instituto do en
sino da Congr<'gaç:ão e porque de 
rn: saíram quasi todos nossos Pa
dres, tão conhecidos no Drasil, 
onde quer que se trabalhe ou já se 
trabalhou ·pelas almas. Longo se
ria citar os nomes de todos os Pa-
dres da Congregação do Verbo 
Divino que fizeram seus estudos 
superiores na Casa .de São Ga
briel e depois vieram para o Bra
sil. Quantos, ou melhor, todos êle", 
deram tudo quê possuiam pelo bem 
das alm_as: saude, inteligencin, vida, 
jamais poupando sacrificas para a
tenderem os chamados espirituais 
de tantos doentes, de tant:;i,s almas, 
em todos os momentos da vida. 

Proximas canonizações 
A canonização da bem-a ventu

rada Madre Joana Elizabeth Bíchier 

e do b=-aventurad0 João de Bri

to será a 22 de setembro. A cano

uização de Teresa Soubirous seri 
a 20 de Outubro. 

.Jn~to portcinto, que so mostre l de compaix:í.o dos que imploram 
g-ratidêto úqnc>J,,s :1hneg-ados sacer- vossa. ca.rldadE'! 
dotes rnntius elos, q11:ti>' j.'.t rec('be- 1'1 aqui mais uma vez vale t:.m-
ram de lkus a recompensa no Céu bem a palayra da Sagrada Eseri-
fazendo eom que se mantenham de tura: "Quem tem multo,· dê mui-
pé aquclE's novos r('bentos de voca- · to. e quem tem pouco, de pouco, 
ç:õcs que lú se prCc'param · para un1 porem, de boa vontade!" 
dia talvez ajudar aqueles que caem Assim, pois a Congregação do 
desfal,1elolos no c·,1Tnpo de batalha, Verbo Divino no .Brasil, estende 
nü am,rnho ,1:.ts nlrnas: suas m·ü.01, suplices e pede ªº" co-

A-'4~i1n <:01110 outrora viera.n1 tan- rn.c~ões generosos que ~nviem socor-
tos para a cu;.a de almas ou para ro pàra nosso "Casa ele· Silo C:;i,-
nos~os colC-gio~, 1nais tar<le tan1ben1 
Yirü.o outros que continuaril.o a dar 
tuJo que· possuem pc,lo bem de 
nos.sa P:ür!:1. 

.,il.o nos <lCVf>DlOS <'SCJL!ecer sem
p1'e que a caridade é a m:;i,is bela 
das virtudes, que a c~ridade atrai as 
hençã.os de Deus p:;tra nós, para 
noss:1$ f:uniliaR, para r\ossa ·· P~tria .. · 

Ao peJ·corrermos ns · paginas elo 
Bvangelho, como vemos os louvo-· 
res recebidos por todos aqueles que 
praticaram a caridade .. Oh! como 
enternece . o coração dos homens 
caridosos. o ouvir. aquele t1·echo:· · · 
'·Tudo o que haveis feito a urn de 
meus irnlilos, a Mim o flz€'stes." 

Todos nós sabemos que a esmola 
du.da pot a.mor de Deu~ .comove (). 
cotação do•Senhor e faz descer ·a· 
bundante~ gro.,;a:s. sobre os q11e a 
praticam! 

l-~. confirnw n<lo a voz ele Cristri, 
011v!mos Úrn toque de clarim, a vóz 
de Cristo yisivel na trra, a voz ca-· 
ridosa do· Santo Padre Pio XII, a-· 
pregoando a todos os povos. de 
modo especial, para a Amerlc:;i, La
tina, ao dizer em uma de suas alo
cuções: "Yoltamos o olhar com ple· 
na confiança para a Amer!ca Lati· 
na. Já em tempos. passados, os 
nobres corac;:ões latinós-americanos 
abriram-se generosamente a todos 
que necessitavam de caridade, a to
dos os interesses da humanidade." 
E continua. mais adiante o Santo 
Padre Pio XII: "Todos, individuos 
e nar;ões que possam vir em auxilio 
dos irmãos, devem obedecer li (•xal 
taç:ü.o do Profeta: - "Partilhai 
com os famintos vosso piio" - e 
voltai os olhos para a grande vi
são de Deus. !\'ão são os famintos 
ela Terra que neste momento levan
tam os braços suplices. E' o pro
prio Jesus Cristo que implora dêem 
aos pobres o pfto ele que necessitam. 
Cada côdea de pfto que clêeme a 
quem tem fome é uma côdea que 
dão a Deus; cada côdea negada é 
uma cõde:;i, que lhe negam". 

Caríssimo amigo f' admiradores 
da Congrega.ção do Verbo Divino no 
JJrasil! Atendei êste generoso apelo 
e vinde em socorro de tantos mem
bros de nossd. Congregação que pa
decem fome em nossa casa "Casa 
ele São Gabriel na Austria ! 

bl'i(>l". 

Podem enviar dinheiro, roupas, 
ou vivres, que tudo sera. recebido 
de boa vontade e S('rú. enc:1.mlnha
clo par-.l os devhlos fins, por inter
médio da "A,ssociaçilo Caritas" de 
Lucerna, Su1ça, que se <'ncarrega 
elo transporte e tem a apro-vaçij.o do 
G9verno Federal do Brasil. 

Podem .ser enviados com o se
gui.nte endereço, .declarando · a que 
se destinam: 

RVMO. PE. SEBASTIÃO . CARLOS 

- Provincial da· Congregação do 
Verbo Divino. 

nua .Halfelcl, 1179 ·_ .1t:rz Dfl 
I~ORA - l\fl11as , 

l'l aslm como terrrt!noú o: Santo 
Pa.dre Pio xn em . sua · alocuçãd· 
i:,m favor dos famintos na Eut·op:.i, 
assim tambem te1·mlnam.01<,: 

''Felizes serito · para sempre os 
quo ouvit·em as pa,lavt·as divinaw e 
infinitamente dQces: - ''Vem, a-· f· 
bençoado meu Pai, porque .Uve fo.· . 
me e me deste o que comer;c-Tudo-
o que fizeste pelo ma.is pequenin6 
de meus irmãos, fizeste-o a mim. " 

Pe. l':EWTOX PIMEXT.\, S. ,V. D. 

. - -- ------. 

I 
.. -., 

l 
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O que, no entanto, •é um mistério, é a at-itu.de estupida e. 
inC(!mpree·nsfrel da Ru.~sia 1t0 que se refere á Stla politica exte. 
rior. Que ·ela ólteja prowrando incidentes com os americano.~ 
ainda se co1!J,pre,e_1ide: é prec-iso most,ia,r ao mundo que seu p<> 
éerfo · é tal que tela não teme um i,~imigo uwsino armado d,à 
1J,>mba atômica. Mas é ineompreensivel que os 1·wisos ou seiu 
aliados provoquem a.~,potêneias·iaté agora neutras de um modo 
tifo estupido, irritante e desarrazoado. Ainda nes,'1a semana 
temos o caso aa destruição dos aviões amerwano., pelos iugosl.a-
1)08. · Os EE. UU·, não se lhes pode negar, têm sido verdadeiros 
amigos e aliados do.9 paises bal_canicos; duran.te a '!]Uerra per
deram inúmero.<t aparellto.<J e ad~dm:es no awl'ilio que prestaram 
oo.~ ·guerrilhe-iras iu_qosla ros e gregos; depois do arm-i.qtic-io a 
uN JUlA sali:oú, da fome o vo1.:o :grcgó e até hoje em dia conti-
1ma er,,via-ndo gêneros de 1wimeira · necessidade tan.to para tJ 

Grécia como para a lugoslavia; pofa bem, depofa de tudo ifl.ta 
os iugosla.ro.<J a1mtem 'ª tiros dois ai-iões ameriea.nos, tendo .m.or· 
rido a tr·ip1ilar;ã_o de um deles e f cita prisioneira a do óuiro. 
Entre os comentarias qúc esse i11cidente s11seito·u n<>rt EJiJ. UTJ •• 
l.d ~m. q~ # (iG cas9' se~ sabor mais tr6.~ico: oa ai-iões de caç(f 
iugoslavos 4u~ abateram o_.'J :aviões e,<Jtadunidenses eram de mar-

. ca e fabrica('{ío amm·ica1w> e portanto cedido,'l pelo., pro'[Yrio.i 
americano.<1, BO,'J 111!]0,çlaro.~. Po.r 0·11tro lado og rus.w.<J tnão se 

. :.· . 
à eram a,o cuid<tdo de c.çpcrar quê:. a situação \,nun<lial s:e norma-
lfaasse um pouco, para- já in,iaiarem um noi·o <<caso": 1com gran

. úe cnbençt<)ão .. e ferindo interesses ·de meio mundo, !propõe uma 
'rcvisãO ·do tratado ide Mo1·itreux. Eles não poderiam tér esco-

<Continun na. 7.a paJ?.) 

J leixai vibrar as cordas mais 
sensl\'eis de vossos corac;:ües e ten- Nova remessa.de louças inglesas 

,. 

Ex~e~iente ~ a e ú ri a Metropolitana «Royal Doulton )) 

1 
li:XPEDIENTE DA CCRL\ 

METROPOLI'l'AX _\. 
Aviso n. :168 

R<.'união E:,:traoi•tlinnria do 
Revdo. CIC'ro. 'da A1•qul-' 
diocese. co;1rcr·<.'1l<'l:t do H.. 
Concgo José C:u•dyn. 

Sua Eminencia Revercnclissf.na 
o Senhor Cardeal Arcebispo man- • 
ela convidar o Revmo. Clero s€'cu
lar e regular do Arcebispado pa
ra uma reuniu.o que sq;[t reali
zada. :unanhã, sexta-feira, dia 2 3, 
â.s 14 horas, no salão ela Curia. 
)IetropoUta.na. Nessa reunlil.o pro

. nunciarâ. uma conferencia o nev
mo. Conego José Ca.rdyn, grande 
apostolo dos· jovens opcrarios 
cristãos e fundador, da .Juventu
g.e Operaria. Catolica na Delgica. 

S. Paulo, 21 de agosto de 1946. 
·(a.) :Monsenhor Paulo Rolim 

Loureiro Chanceler dó A rce-
bispa.do. 

• • • 
DIA 23 DE AGOSTO 

}tons. :Manuel Meirelles · Freire, 
p~ Oe.r;3J despachou o séguin

te: 
VIGA.RIO ,da. paroq\1i::t _de X. se-

. ··- 11111on,·de Lourdes, em negente 
NJ6. em favor do Re\·mo. Pe. 
•lidllas.wtrtz. . fflARIO COOPERADOR da 
,..,a!&. 4e .. N. S&nho~ <.'le Lom

.. -~: .. :...~ ., ;il._1,il~f' ,~~, ~ h,VQ:C. 
-------/ ·-~::.-•' -HH 

do r:evmo. Pe. I!ornardo Luebbe; 
da paroquia de Vila Monumento, 
em f:i\·or do nenno., Pe. Valerlo 
T'i<'1'paoli PS'.\I. 

l'LEXO l'SO DE onDBNS, por 
urn ano, em ra,·or do I!ll. PP~ 

Paulo Tomala, LoÚrenço Liebana. 
Miguel Durr, T€'odulo Asenso·: por 

dois meses, .em favor elos nn. PP. 
r:og-er Marie e ,Jean !II::trie. 

CELEDRA n em oratorio par-
tieular em faYor do ncvmo. Pe. 
Carmelo Putorli. 

TIUXAÇ.-.O em favor do Rev
mo. Pe. Bonifacfo da Virgem das 
Dore1<. 

DIXAÇÃO em tavor do .Tievmo. 
Pe. ;\rig-11el Dtirr. 

·co'.'ln·xrcAí:. plc-no uso de or
dens, por oito dias. em favor. do 
R('vmo. Pat1re Alexandre Ja11s!!el)', 

EXA!IH;; CAXOXICO em Úvor 
,bs J rmüs Passlonistas de S. 
Pa 1110 da C'ruz, com·· 1'€',-<sicl. · ·á;··\:u·a--
ConPg-o Eug-entci :Leite 8 ~ 3. 

C'O:'\"FESSOn EXTRAORDI-
N,\TITO da Comunidade Rel!gio
sa com resld. · ·nà ·· ·"Fuhdttçã.0 
P:1.1ilistn de Assístencía ll, Infan
<'ia ", em favor elo nevmo. P<' . 
Fernando Pf'rlreirn de .. Castro S. ,T. 

CO:NFESson onnIXATtW :era 
Connmidnde nellg-lo~a··oo·m ·. résl<l. · 1·· 
nn. "I'eni,!lo Snntn 1\fonloq.", ~ ·rua 
2:; ae Janeiro, !c<Tn fa,•or <10 Revmá~ ·· 
l"o, .AAselo ·~Pllf~U .-. · ·· 

. . / 

'"",; 

.para crianças 
Chegararn as apreciadas· 1 ou ç a-s que 
tanta graça emprestam à mesa de seus 
filhinhos! São pequenos bules, pratos ra
sos, pratos' fundos e de sobremesa, lei-. 
teiras, can·ecas e pratos poro pão em, 
cujo . predominio de branco marfim se 

. destacam.· lindas estampes· de coelhos 
multicores. 

• Secção de Porcelanas e Cristais· 

3.ª sobreloja 

,. 
1 
!· 

1 . ) 

1: 
~ 

. ·-····· ._ __ ca-sa_A_n_g~_~:_!:_!!_~ª_!_ª M ft p p I n __ _, 



l 
Quando da Vitoria do Partido 

Democrata Cristão na Italia, e 
õo M. R. P. na França, acentua
mos que o futuro de ambas es
sàs orgeniZações dependeria es
aieneialme'nte da pruc.e.,cia de 
aéU:S. chefes. A vitalidade da 
QPmião catolica em um e outro 

. pa.1s···. éstava demonstrada pelo 

. :numero de· sufrngios dados ás 
Jegertélâs catolicas·. Bastava, pa
ra consolilar à vitoria, que fos
se assegurada· a ·união entre os 
eatolfoos. E; evidentemente, es
ta união só se poderia alcançar 
(lesde que, nas· questões em que 
C>S catolicos ·divergissem, uma 
d.as correntes nãó procurasse 
:impôr-se á outra. 

O sr. · De Gasperi, neste pon
to, decepcionou as mais longa -
nimes espectativas. Com sua 
atitude anti-moharquica, deu ao ' 
eomunismo um "handicap" pre
cioso, com o que desagradou e 
pôs de sobreaviso numerosos ca- 1 

tolicos. Ele não teve a pruden -
cla necessaria para perceber que 
este gesto infeliZ traria forçosa
mente a C:ivisão. E esta divisão 
w1u·· agora. 

Acaba dt! . fundar-se-· na : Italia 
@ Partido Nacional Cristão, que 
já lançou. em Roma um jornal 
diario, e pretende agir em gran
de escala em toda a peninsula. 
\Sua orientação nos parece imen
samente mais segura do que a 
do sr. De Gasperi. Acompanha
remos, pois, . com simpatica 
a.tenção .o desenvolvimento de 
GO.as atividades. 

• .. ·-
Tanto quanto pudemos verifi

ear, parece que a. _iiµprens;i.. dia
. :tia publlcuu-êm ·são ·Paulo- nó· 

(Qonclue na 2.• pagina) 

NúMERO AVULSO 

CrS 0,40 
RIO' DE JANEIRO 

CrS 0,60 
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CARDIAL · PATRIARCA DE. LISBOA 
o SIGNIFICADO DE SUA VISITA - AS HOMENAGENS .. DAS AUTO

RIDADES ECLESIASTICAS E- DO POVO 

. D. ::tIAXUEL 

· A prescn~n. em São Paulo, de Sua.--' : a nobre nação de que l)rovem nos-
Eminência ncverendissimn. o · Se
nhor Dom ~Ianool Cerejeira., Car-
deal Patriarca de Lisboa, confere 
brilho todo especial tis cerimonias , 
de ina.ug-uração da Universidade 
Catolica. 

O eminente Prelado lusitano não 
só representa neste importante a.to, 

so Dra.sil. como afirma a. contlmii-
dade dos_ circulos· religiosos, cultu
rais e afectivos que· nos unem a 
Pof-tugal. 

A Sua. Eminencia, as respeitosas 
homenagens c1c todos os catolicos 
de Sií.o Paulo. 

AS HOMENAGENS 

baixador Josê Carlos de 'Macedo 
Soares, Interventor· Federal., 

Para os proxlmos· dias fol e~ó~ 
rado Q progr~~ . ,seguinte: 

Dia, 2, ãs 15 l:ioias, Missa. :re2ada 
na capela· do·. Col~gio .das ~R • 
Conega.s de Sant9 Ag<?stinho, segui
da d.e recep9ão n*- Facu\da;de de Fi
losofia; Cienciaa e Letras "Sede Sa• 
pientlae "da. Universidade Catoll• 
ca ··de'iSã.o Pauló com a presença'. do 
1'~mipe!\tlssimo. • Cardeal-Arcebispo 
(1e São Paulo, do Exm. Sr. Dr. 
Sousa Campos, :i.\f!nlstro da Educa
<;:,o, 'do Exmo .. Sr. Dr. J'osê Carlos 
de MaC'cdo Soai-es,. interventor 'Fe· 
deral, corpos docente e discente·. do 
estabelecimento. A'.s 20,30 horas, 
no a.udito1:lo da. Escola Caetano de 
Campos. ·1naugt..:ração oficial· solene 
da Universidade Catolicá com a 
presença da.s mesmas autorià,ade ... 

Dia . 3, ás 8 ·horas e meta, missa 
na càpela do Colegto Arquidioce
sa~o ~ manlfei;taçõ.o dos ·alunos 
desse es(abéleclment9. A's 12 hc:;,ras 
e' mela almoÇQ. ·oferecido pelo sr. 
Interventor. fede~l,.•no ,P~acio dos 
Can1~~-ª EUsi;os. A's 16 h9raai:v1~Ít~ 
ao Edí,!ca.ndâ.r!o -D. 'Duarle,'4a Li• 
ga das Senhoras Catolica.'l. --: · 
· ri1a ·4 As 8 horas e meia,1,-nissa 
na. igréjacmn.trlz de N. Senhqra.· de 
Fátima, no Sumaré; . ás--12 ·~oras 
almo_ço na. "Vila Anelhe" -~ fi3· 
;,uguel: ás 1 7 horas, r~cep~. ~a. 
"Casa ·de Portugal" á rua. Elj1tacJo 
Pessoa 88 .• Usará. da palavra-~ 4r. 
Carlos_ de Barros. consul de -~Qfttl· 
gal. ~/ 

Dia._ 5, visita a Santos pell ma.
nhfí. e regí·esso :i S; Paulo:·~' :>.o 

l boras e mela, no Teatro :MuÍl(ç:íi~al, .· 
.,, ~4~ií.~ .. fº1,~!l~J>.:.º_n1<l:vid:J. .:p,ela. 4,r~ . 

; qiiiàiocése de s. Paulo em h~-, 
· , nagem ào Ca.rde:il,;.J?:it&~à. · do · 

Lisboa:.· fa.Ía~oi:ó; :c9net~, :lr. J'osé 
de Castro Ne,:-y, Cabido-- 3 Meu.-o
polltano e o dr·. Alexandré': Correia. 
diretor da Faculdade: -Pa1,111sta · de 
Direito, Universióa,de CÍÍ.totica de S. 
_Paulo. · · ., .. : · 

.D la G -:- Homémi.gem ·. do ·c:lero e 
do Seminario .· de S. Paulo;' ás •ló 
horas e meia, no •salão .de atos do 
Semlnario Central . da Imaculada 
Conceição do . lpirangn., sessã.o so
lene·. Nessa ocasião s. eminencia 
proferirá · uma: cÓnférencla. ·: 

Dia. 'l, de sete~bro; ás 8 ho~ e 
(Conclua· na.·2.11 ,pagin~) ·. 

Reoroaniza .. se a vida 
católica·· na· Itália 
contemporânea 

· Uma vez normalisada a situação 
na Italia; as atividades cafo:icas re
t:omaram . ritmo vivo e metodico 
de ar:tes :da guerra. Publica,mos 
aqui uma serie de noticías refere:i• 
tes a atua.;ão dos catolicos naquele 
pai$. · 

•••• 
Asrociações de Traba!hadores l• 

talianos, de programa semeihante 
aos nc,ssos Circulas •OperaJ;-ios. A· 
pezar de terem, apenas um ano d~ 
existencia já:. se ach:im dis.semina
cÍa·s por toda a Italia. 

• • • 
Obra Nació:ial de Ass:stencia Re• 

ligiosa e · Moral- a0s Operarios. A 
poUco inaugUrou· ·uma Escola su· 
perir de Assistenda SOcial para ..: 
f,_.,rmação técnica, religiosa e moral 
de ~:entes sociais especialisaod 

" .. " 
Centro EpOrtivo Italiano, obra 

auto:izada p~la .i\ção Catolica e pN 
mo:v1da pela Juventude Italiana de 

. Ação Cll,toli~. · ·retornando de$ti> 

modo n..itradiçáo_.da Federação da.-; 
A s .s úc.ia.çJ}eiv, Esp or t í va s 
Catolicas Italianas nascida em 1906 
por deliberação-. do Conselho supe
rior da Juventude ;cato!ica Italia
na e dissolvida _em 1927 por motil 
vos politicoo.; 

• • • • 
Centro Ital~no Feminino que teu 

por fim agrupar e coordenar a$ for
ças femini:las. de ativa e franca 
profissão catolica, cm vistá dos gran 
dcs: e~argo ·morais, sociais e civis 

.-'qu~:~ paz .confiá á responsabilidade 
·. ,26· organizações nacio:iai-s fcmini-
-~~t.uiai:a,...li.oJ~...cQ1mu:.om .... 

. nas filiadàs ·com mlhão' dé socias'.' ·- -
: ~. . -.:•· ·:•' ., . 

Sectetariado CatolicO d eEduca• 
ção, gue_ tem por fim promover e 
coordenar as atividades dOs cato
linos _itàlia'nos, no campo da esco
la ,e da ·educàção. Este secrstariado 
desenvólve sua. ação ;o· ambito da& 
das diretrizes gerais da Ação Cato
lica-ltaliana • · 

CONGRESSOS NACIONAIS 

.. Co.-igresso Nacional dos. dirigen• 
. tas. diocesanos .· da Ação Catolicll 

••• 
'(Continua na za pag,) 

So~re a pu~lieação ~o "Santos Jornal" 
:Xo dia. 31 pp. chegou a esti Ca

pital Sua Eminencia Revere.nqlssi
ma· Dom Manuel Gonçalves· Cere
jeira., Cardea.1-Patriarca, de Lisboa, 
especialmente convidado por, Sua 
Eminencis. · Reverendtssima, o Se-

1 Congresso · · Eucarístico Provincial 
A fundação de um diario ca-

. tolico ru). vizinha cidade de San
tos causou em todo o E.; ,o::1.ào a 
lnals_ .grata impressão. SunU:s 
é um centro de primeL:a 1m-

;P9~C~ i.:ui_ viC:.a ece;,r,omlca e 
: Wlliic~ :<10 Brasil, e os proble
... mas .sociais. ali se .. .,r":.~ntam 
:: ~oµi_ .·s:í.ngular premencia. Fe
: J.izm.ente,, · existe tambem um 
':flórescente movimento catolico, 

que já.· tem prestado á Igreja 
l;lrllhi:mtes sêrviços. Todas es

, ;1,as 'clrcúnstancia::: tornam pro
: picio o momento, para o lança
. ménto de um vigoroso diario ca
. tolica~: 

Foi o que em boa hora com
- - preendeu · o Exmo. Revmo. Sr. 

Bispo D. ldilio José ·Soares, que, 
. contando com a· cooperação do 

Revmo. Frei· Aurelio Stulze, do 
'.;Revmo. J?e •. Benedito N. Santos. 
. Junior e do sr. R. Varela, lan

çou o "Santos Jornal". 
. Sobre· o· assunto, o ilustre-Ao

. tistite . de Santos forneceu a 
·.nosso jornal a seguinte colabo-

ração: . . . . 
O "SANTOS - .JORNAL" 

Atendendo· a uma solicitação 
•.dO nosso prezado amigo Dr. Pli

.nío ,Correia . de Oliveir:a,. diretor 
º nr> ·~_gjonarJo", vimos externar 
o nosso pensamento em relação 
ao "Santos-Jornal" editado nes
ta cidade. Ha muito que sonhavamos do-

, tar nossa Diocese com um orgãc 
de publicidade, . por ser isso uma 
~eriosà necessidade dos tem-
- moeemoa 

Não pode a Igreja prescinC:ir, nhor Cardeal Dom Carlos Carmelo 
hoje, desse meio poderoso, no de Vasconcelos :Mota, Arcebispo 
exerclcio de sua missão de paz :Metropolitano para participar da 
e de evangelização. Não lhe solenidade !nàugurai da Universi-
basta o direito de falar da ca- dade catollca de são Paulo 
tedra sagr:ada de seus templos'. · o il1,1stre Purpurado. que viaja· 
E' preciso procurar um ambito va. de avião foi recebido nesta Ca-
rnais amplo, onC:.e possa dotitri- pital p;lo 'cardeal-Arcebispo de 
.L,at os homens avidos da verda- . São .Paulo,. Interventor Federal, e 
de, pois foi essa a incumbericia altas a.utoridades ecles!asticas, cl• 
que recebeu de seu divino Fun- Vis e·· mitarés, rumando, em ségut-
ciador. ô.a .. pãra o· Palacio Pio ·xrr; onde fi-

Ora, para conseguir tal. obje- · cou hospedado. 
tivo, é-lhe mister usar da im- 'Ao chegar ao Palaclo Pio XII, 
prensa, fazendo-a o veiculo. d:;J, ; Sua Eminencia. recebeu os cum
verdadeira doutrina C:e que ela ' prime~tos· do Colando Cabido Me
é a. unica depositaria, imprensa . tropolitano e dos corpos docente e 
que seja a luz serena e rutilan- disce~te do Seminarlo. '.central. 
1,e, em meio da confusão e anar- Foi· descoberta nesse momento, a 
quia de idéias do mundo atual. p1ác;. ·da Rua Pio XII, falando por 

Foi isso que ti vemo~ em vista ocasião da. solenidade o dr. Osval-
f.tú empreender a dif1cil tarefa c1o Aranha., Bandeira de Melo, se-
de fundar um jornal catolico en1 ·crctario .dos negocios internos e 
nossa Diocese. Outras já. pos- juridlcos da Prefeitura, e Catedra-
suiam:, ao menos, um hebdoma- tico da. Faculdade Paulista de .Di-. 
c:ario e -Santos nem -isso. reito ela Universidade Catolica. No 

.Tal foi, porem, o interesse ma- · · Palacio . Sua Eminencia foi sauda-
nifestado pelos nossos diocesa- do peld deputado Atal!ba ·Nogueira 
nos que nos animamos a ir mais· Cate~ratico da Universidade de 
alem. fundando um diario, por São Paulo. 
compreender ter este um raio A's i9,30 horas na. m:-tjestosa 
de ação muito maior e mais Igrej:i de Nossa Senhora do Carmo 
eficiente que um simples sema-' a. Rua Màrtinlano de Carvalho com 
nario. · a ,presença dos Emtnent!sslmos Se-

E mez·cê de Deus, ele aí esta.,, -, nhores,Cardeaes, Arcebispo);! de· Ll,--
ainda imperfeito. mas só recla- boa e São Paulo, do Colendo Cabi-
mando para melhorar e van..'.!er do Metropolitano, Clero,· Seminario, 
a coop_eração e simpatict eia to- , e Autoridades civis e m!Utares, foi 
dos os catolicos santistas. cantado. solénisstmo Te _I:>eum. 

D. -IDILIO ,TOSE' ~OARES 
Bispo· de .. Sauwi .. 

. Hoje ás 15 horas, Sua. Eminen
:.01a .irã ao. Palacio dos Campos E· 
.. ~..._em,~ia,ao~~-~~~--

Programa d-as .· sol.énidades· 
A Diocese. de · Cs:npltl.'\S inicia, 

hoje o primeiro ('on~reMO Euca
r!:.iloo , Prov!nclt>l do · Estado · de 
São Faulv. 

PROGRAMA :OAS. SOLENIDADES 
. · DO 0ON.GRESSO 

!.o DE Sli.TEMBJtO 
A's 8,30 _horas - Na Praç~ do 

Congres80 missa. solene de abertura 
do congr~ EUca.r!sticc, PtOVincl.al 
pelo EltllJ..:,; e Revmo. Sr. D. Pau. 
lo de Tar.;o Campos. 

Termlnadfl. a ,ws.sa., :. realizar-se-á. 
o grandioso e patriottco desfile dos 
e~.tabelecimento.s · de ., ensino de 
Camptnas, ma,;can(lo o iµiclo das 
wlenidades da- Semana· 1-atrla. • 

A's '.15 horas.,- :rna.uguração. da. 
Exposição das• Tradiç.ées ae1Igio
e;is camplnenses, no i;alão . nobre 
das. FaCUldades · camp!ne!ias, · á .rua 
M:i:rechal Deodoro,: n. t:099. Ato 
continuo, Inauguração da EXPosL< 
ç§o • Ca.tequetica; -no· Palacete São 
Paulo, á. r_ua Dr.· _Qulr'.no :n •. 951. 

A's- 20 horns --- Sessões· de &!tu. 
do'.l, · · ' · 

2. DE SE'l'EMBRO 
Inte'nçãri deste dia·: Pelo ·ent.o do 

C.')ngr_esso Eucaristlco Provincial-
Ns 7 horas: Missa. com comu

nhúo geral, . nas Matrt:i:es e Igrejas 
da ciàade. Na Catedral, a Missa 
SErá pelas almas. · 

A's 15.30 · horas: • Na Catedral. 
Hora santa ··para religioH1.s,, prega
da pelo EJtir.o •. _·Revmo. sr. D·· Ma. 
nuel da silveira , D'Elboux, DD. 
Bispo de Ribelrlto Preto, 

Na 2:')-~:----. ~ 

3 DE , SETEMBF.o 
Intenção geral: . Vocações .FAie. 

stastlcas · e Religiosas. . . . 
A's !1. hora.i: M1Bsa .com. coinue 

llhão em t.odas as Igrejas HósP1tais 
e Santa Casá. ' ' · ' ' 

Na Matrlz,éiQ Carmo. a Missa~ 
rã "J)t'Õ lnfirmts", com' as f:XPllca.. 

.• ções irr~adas. podendo ·os· doen. 
te,., dós '. ·!~;itais. e Sán'ta' Casá re~ 
ceber.eni a. · comunhão · antes '· · caso 
nãp · a ·l)OO\làm. f~r nesta hÔra. , 

A's 14 · boras: Na Cattidral, Hora 
SaJ;ita. _· ~· º. Clero; pregàdâ . tfelo 
Exnio: ~ons. Dr. · Mânoel ·de• Cor-
re&. :Macedo. · · . · , ' · 
.. A.'s. 20 ·h.Qràs: Sessõei . de· E'JtUdQ,'$, 

. . . . . . 

IJ,· DE ·SETEMBRO. 
Intenção geral: l?ela . Santifica. 

çáo da Familia Brasllelta, 
A's 'l horàs i Missa com .ca.ntlo 

. cos. sacros e comunhãh geral nas 
Igrejas, . . . , 

• A•s 15 horas: Na ca.teéirat Hora 
~ta. para, 8s Senhoras e· Moças, 
presa<f~ pelo Exm0 ~ .Revmo sr. 
D. Idilio JOSé Soares; DD: BisPfl! 
de santos · · · · • 

A's 20 horas:· Hora· Santa. par& 
os Homens, pregada pelo', Exml>. 

. Sr. D~ Emesto de·patU,;. ·oo. 'Biso 
. Po de ptractcaba, · · .. · 

5 DE SE"I'EMBRO · 

HOMENAGEM AO . EPISCOl,.ADO 
A's 'l,30,horas: Na P!"nQà ao:~~

greaao,, .. ~. pelo Exmc;,.:· ~'.~w .. 
~unua~. ~, 'a.a,~ . .; 

f l,, f (. 



"'LEGIONARion 
~io cA'i.o.iJêó COM 
,U,ROVAÇ,AO ECLESIASTICA 

Bedaçã:o e Adnúnl$tl:.lç.ãó 
Fone: 3-6402 

~. :3. ~P.t!l,, ~~t ~ · Sala l · 
cabra Postal 147-A 

São Paulo' 

Venda Avulsa 
N11tt1ero avulso 
No RJo . . . ., ., .. 
Numero atrasado 

Assinaturas 

Cr$ 0,40 
Cr$ O,W 
Cr$ 1,00 

,, ~ • . • • • ~. • • • • Cr$ 25,00 
:Exterior . . • • . • • • Cr$ 50,00 

Toda e qualquer correspon
µeacia, inclusive pagamentos, 
deverá ser enviada a LEOIO
NARIO S!A. - Ca.b:a Postal, 

-,.Wr-A ~· 13ão Paulo..: 

A.Ituncios 
Reçam tabela ·sem compromisso. 
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NUAÇAO 

PAGINA 

,
·<'·1- ·'- in~hmiflcante, c'fl"Se · impo1•. 
. r-,,rt,ante. facto. Data ve11!a, tr:ms~ 
_ n <>vendo àns colunas do nosso esti
' :r>1Aéi0 ronfrade. o "Santos.Jornal" 

-,:·11m'I. noticia mais extensa sobre o 

, ·-,-f~.1\-'!,A.,_ n ._(~) -' ".O partido na, 
,. e.: .1'!~.1 . <;dsta.q e. um. partido pura

·º rrwnté ,:âtóllco 0 ·como o partido de. 
, :Jc'corctat!cô: eristr,o, · m:ah -dele se s.!aS
··' tnndo no .. d~nlo .temr.ieral 
·"·· M~tsa<éãô ôs ?àrtidoq· da ésciuerda 

(l,, r~roveltarem a s!tuac;ã.o critica. 
:'_t1nl em _b<>neflcio. dos seus o!;,JetL 
""º. e B<'Usanrfo .tamb<'m o governo 
P'""1 c-r,mo ""uma verdadeira dlt.a
f1>1rc.. "''1 t.,,r1n ~f!niPlhr.nte ao go-
""'1°"11n Íi!t:-rd<.•tn,, 11r:,cl·1rr,11 Tl~doan. 
~"~ ,, P"dirlo ·Nre\rlnal Cristão é an
t"~ f.,, t11dn· t111t.l (\~m·.:nii,tn e se 
,,.,.nn"nrt~ .. ~1 ~ .. ,,.rnent.P l'Uil! ra a Rus. 
fiq ."'\ rr .. JttiN\ pX(er:0r. "poroue 
" T.,.,,,., l:irn<1!,; ~ ... r.-'t ·n""t.rn e ctevp
r/1 111tnr fiitn,lm

0

P.n•P cedo n1Í tnrcte
r'-"'h-º ,., 1rnnerlnl!~rnl) ~oviPt!Co". 
('nn..,T<,<'Y.!o a~•everanc1n (1Ue "!l CO
l·'h·,.~to!ln .com n rnmunlsm.o é uma. 
. ,.ô_,,~ 0 delra traição . a0 Ideal cató. 
1.1~ ...... 

'f'•:. "'"'l pol"m lca com o "TT1arf'
('.l1, 1 ~ "T'Hn. o "O"-"""rVàtort" 1-:u,ma
t,n", '""n ft>7. um dl~cur~o f'ffi 
tt1tP ""Clia C1ne n Clero não 
l~t~i-f crls$e e,n o u e s t ó <' ~ po. 
JlfJl"".S. e o Vatt"ano redarfluiu 
Tl'Tdto ao rn~ 0<1. letr-a. cm" comnetia, 
1!'to sim. ã ,Pnllflca de n!ín !'-1> imls
e1;1,. éni. 1>~~untoo da Religfão. 

F:rii se!!'llld a. m0,itra C'IUP o Clero 
'c~nj.li:m>1.· .:à ser PeT.!t~ldo pelos 
cómimlstas na Tugoslavia. e acres. 
eP."ta oue, ai:m:tde ou desagradp ~ 
1'fto, a ~anta Sé cont.lnuarâ a advo
rtar uma paz equantme, em favor 
,je tod!¼· e .não· a~ ae al.gt.ula. 

·.-...... ' 1 

· '. ·. Oontbma caad vez mal.g ma. 
mfé$t a ool~ soelallsta do 
Pln'ttdo Tnl:baÍhista Brttanlco. _ As
sfm. realfta.se no moménto, m 

· 11'1'.an<:a.. uma. "Confei-e11cla Inter
rae,om.1 SQclslfsta", na. aual se 
,úi.~' l't\'Pi'-e~ '0$ ~~ :l'O
cláli"fflS de flrfos naises. Para l'~ 
PI'i!Seíltib· o Soc!allmo ing1ês. fl
g'm'am · no dtt.n ("~ os delega. 
dos do ttal>alhf'mW br!tànic0. que 

· a,e',fMn'theram. · c!m'ante f.<xta a eon. 
~cfa. •""1 em"f1to P.Ontacto com 
e, 9' ~"'1-.!"4Ulidv D:13 ~ 
~ ~ W1egrat!co._: ' ' 

lil lil ta'' 

o · Car~ear Cere~ira e a Universi~a~e 
Todos os hQmens são governados: poucos 

sabem pr~cisamente quem _;s . goverµa~ Para o 
aiuillabeto, -o governo se éncarna. inteira.mente 
nos agentes J;Uais suJ>aJternos do Poder, no .Juiz 
de· Paz, no, ~ú.b'•dJlegado, no inspetor de tran
sito ou no ·me1i'ínho. · Éles são simbolo.s vivos d.o 

das de mil n1odos, correm cidades e campos, 
trans11oem montes e mares, espreitam o mo
mento mais oportuno para tomar de assalto as 
mentalidades, e acabam dirigindo o modo de· 
sentir e de agir, de viver, de trabalhar, de des.; 
('an.,;iia.;r e até de morrer de :mHh1>.~es ide :o.eres. 

Estâdo, po.r éima ou i>o.!' 1,or d-:traz dos q,u~is se <:om ::.ma precJsão !: 1:.ma sczn~anç~ que e ~le-
confundem numa aureola imprecisa e quase ir- ereto policial mais tiranico jamais lograria 
real as figuras demiU:rgicas ' dos altos gover- alcançar. 
~antes. Õ ho~étn · de instrução· primária fita Paul Bureau escreveu que toda .i vida, 
esta aureola> sem se deslumbrar, e discerne mesmo mais npagada e trivial, é utna metafi-
melhor os personagens de- categoria, nos quais sica em ação. Não· espanta pois, que o verda
a idéia de Estado e de Govel'tto se encarna. Sô dei.ro g·ovcrno do mundo pertença aos aposto
o sudito de horizontes ;um pouco mais largos los da Metafisica e da Mística, ou aos fabrican-
chega. a perceb_er que, por detraz dos governan- tes de misticas e meta.fisicas. -
tes, existe a lei, o Di.·eito, a ordem natural, for- Diga-se o que se disser, o mundo ha de ser;., 
cas invisiveis e imponderaveis a que toca en- governado por uns ou por outros. . 
Íretanto a. mais altâ.Parcela do verdadeiro po- * * * -~~ 
der. Mas, é forçoso dizer, poucos são os que Não espanta, pois, que vejamos a séde do 
transcendem desta esfera comum, para discer- verdadeiro governo do mundo, não nas assem-
nir a influencia das varias forças sociais, no bléias legislativas ou diplomaticas ruidosas e 
governo dos homens Sabe-se, p ex , de mo- iputels, de que tanto se ocupa a imprensa, mas 
do impreciso,· que o · dinheiro é o nervo de nas universidades onde silenciosamente se ela• 
muitos acontecimentos; Poucos, porem, seriam bora o futuro das almas e das na,ções. 

·os que lhe poderiam apontar concretamente as Durante muito tempo, o Brasil viveu sein 
artimanhas e manejos. A' medidà que se sobe verdadeira harmonia entre a cultura superior 
na es.cala de cultura, as noções sobre o gover- e o Catolicismo: o resultado é que tud.o quan-

,no vão - é obvio - tornando-se menos pes- to em um país é obra de alto ·estudo :;e ·rc:1. cn-
-.~oais, mais genericas, ricas e precisas. Mas se- tre nós sem a Igreja ou contra ela: as leis, a. 
rã.o pouquíssimos os que possam atinar com a literatura, a arte, o curso geral do pensamento. 
·verdade fundamental. Par.a- a descobrir, não :Mercê do esforço ingente do nosso Clero, 
~bas+a inteligencio nem cultm-a. E' preciso algo essa influencia secularizadora não dominou in-
j :parav.elmente mais precioso: bom senso. tcirnmente a massa, mas não ha quem 11ossa. 
'':r; u <iue o bom senso ensina ê que os homens negar que de certo modo o proprio espírito po-· 
siio governados por forç·as mais ·ativas e subtis pular ficou profundamente prejudicado com o 
do que a espada ·ou mesmo o ouro. Diga-se o que mal. 

··1se disser, o mundo sempre foi, ~ será. sempre . Basta isto para afirmar toda a importan-
.; govern;l.do pelas. idéias. cht que pbde ter na ~idá do .Brasil.uma Uni\'er~ 
'ºJ\."" .. , _.:, --w ~ , , sidade Catolica. Ela pode abrir uma nova era. 
,1f * * • . . . r,;f I ém nossa Blstoria. 
.r Nlo me retiro, é claro, só i influencia do " !; * * .. 
,pensamento nas esferas da alta intelectuallda-

. f. · de. En~anam-se -0s observadores supel'ficiafs. 
r.que julgam que o mundo de ~OJ!! ·.es.-~pou a~ 
1 tlomlnio dos pensá.dotes profundos; porque os 

·, · "in-folios" destes se cobrem por vezes de poei
,, 1·a, ignorados e obscuros, nas prateleiras de 

certas bibliotecas. A gloria do intelectual é que 
ele domina até quando paJ.'.ece não dominar. 
Obedecem-lhe os que nunca o leram e talvez 
nem sequer lhe tenham ~~vido O. nome •• Nà. 
opinião daquele w.rtedor de. _rua ou na concep
ção de vida daquela modesta lavadeira, pode 
haver, obscuras, ignoradas, influencias de Sii.o 
Tomaz ou de Hegel, que nem por isto são me
nos ativas e importantes. 

E' que àS idéias .passam das altas paragens 
da vida intelectual para a D'ia~sa da sociedade, 
não só pela áula ou pelo µwo, mas pox:. umn. 
o~'tlose multllorme . e obscura, em que está. sua 
maior capacidade, de expàftsão. Elas filtram 
da Filosofia 011 dà '.teologià t11U'a as outras 
cieneia.s, invadem multo de mahso o terreno 
c1aa artes, .. fotnecem á g-tafide feira de idéias 
CJ1lé é a ftnprerisa, a materfa p1'fmá t,ara o ~a~ 
rejo CiUOUdiàno, t>~~,ie pelos resi'unos, 
pelas repettgões e pel., p:làefo, e, assim repetlG 

* PLtNIO CORR~A 

E foi extraordinariamente feliz que, para 
.inaÚgurar a nossa, ac.edesse em vir até cá o Pa
. ºirlarca da nobre e velha Lusitania. · 

· A presença desse Príncipe da Igreja, entre 
n s, não lembra apenas um país distante, a que 
nos prende afetuosa recordação. Portugal im, 
plantou entre nós a Fé, e os germens já pro• 
fundamente embebidos pelas aguas lustrais do 
Batismo, da cultura lusa, expressão de nossa 
àlmà, ressonancia de nossa índole, simboliza
ção de nosso espirlto! 

Mais de um seculo de separação política já 
se escoou no 1uadrante da Historia dos dois 
paises de li11g11a portuguesa. Durante esse 
tempo, fatores de toda ordem procuraram des• . 
cristianizar e desnacionalizar o Brasil: collti
nuamos cristãos e brasileiros. 

A presença do Cardeal Cerejeira é um es
timulo a que aviYemos em nós todas as forças 
e tendencias que recebemos da colonização e 
catequese lusa. 

Melhor shnbolo do qu·e a. presença do ilus-. 
tre rurpuraao, nao poderia bater, para marcar. 
rumos á. Universidade Catollca de _São Panló, . 
sobre a qual pesia o fardo glorioso ele tão nobre. 
missão da cultura superior~ 

DE OLIVEIRA: 

1 f nmxc•n;~~iºi"~j .. j~;:~ti:i;;;;.::::.' 
S U\lllprem suas jóias e- seus presentes na, ~onh~cida 
E -· JOALHARIA 

§ CASA CASTRO 
~ .1n.1A 11 og NOVEMBRO rv • :: : :- OFIÇINAS : : :J 
~ ~ da .Rua. ~tá) . _ : : : PROPRIAS : : :1 . MADOS reióitos "ELEt.'TBA• · -J 

; . .., . 

tXXlitl·lrttlXIXIXX.X%1Xil·l-t:11XttlXltiXXlXXXZiiiXXIIZIXXXXXXIXl:ZZtiXZrm%X.Xll.t:~ 

i Cardial Patriarca de Lisboa 
em dlreçii.o a. praça da Sé; âs 8.30 
hs. - Missa campal na Pr. da Sé, 
celebrada por Sua :E:m!nenoia. o sr, 
Cardeal Cerejeira com a presença 
de todos os congrega.dos • • 

(Conclusão da 1.• pdglno,) l>cnziüa - n. pcd1·a fUnfü1mental da 
nova Baslllca de N. Senebora Apa
réclda, seguindo o Cardeal-Patria.l'
ca pa.:ra o Rio de Janeiro. 

HOMENAGEM DA FEDERAÇÃO 
DAS CC. MM. 

A Federação das CC. MM. de 
.S. ;Paulo pre"'tará ao Senhor Car
d!al Patriarca as s~g1.1l,ntes homena., .. 

meia. missa no portica da. Catedral 
Novâ. na. praça da Sé, presentes o 
governo ' do :Jllstado, autoridades 
clvls e m111târes e Cabido: :MeU-o
polltano. A tard,;,, pàrtlda para 
Campinas, aflm d e assistir. c.om S. 
Emlnencla o Cardeal Mota u ~ole• 
n!dade i.lo encerramento do' 1 C:ln• 
gré~so- :rouéarlsÜco Prôvtno1a1~ 1 

. , _, _ _ , i,ens: . _ .. 
:b!a. 8 - retorno as. htiltl. ~ ·'" Í>la ·7· fie Setembro: âs 7 80 bo~ .. 

·T.>!a 9 - âs 21 .. ,horàg, Jti'ntâfr·~~-1 .'i'as::.Cohcentra~ã.<i-,dàa.:.eoiigrega< l 
re'<!ldo -pela "CM• dé ::Pot1'.Ílt~lf,;,:i_. .,:ç-1'e$: M~rla)'la!L~·pá,_ J'\fll.Ç,sl do Pa~/ . \ Med(~ção áwdllar .llO "t,àia~ 

.... ..:~J,Y .. -:: Pa.r;.tl~!-~'PQ,~:¾J!ª~_;;t·· ,trl~r?~· leYt:!),d_o to~,os >ban!:1=t:_ ·- -. -.,, -.. -~tc __ dll snrus,. ,_ ,',e 
4i • eu,, ... ~ t.ni.a. - ~ -- ~ • maAWllo A• a ha - -e-·,, .. ,_.-·,, - .,,. · .. · · , - - , · · ·· -. · · 

' "Na. ,e;i:a da e:1,ergia atomica": a,c 
fumou O deputado·• Jur~dir :. ~ir~ 
Ferreira do Distrito··Federàl. 0 .:'.'na 
era da energia atomica O coiiê'e'itClo 
de fattiiÍ.ia tem que ser reaj~tM-0\ 
á. nova situação economica -quci. 
µ_.:0-,,0!ú ÓJ...StCh il. tradição d,o ~:-.:~:'"\ 
men,o. . • tem que desapa.ec1.r ,0~!J! 
que· a mulihcr atingir ao mesmo ni .. 
vel econOllllco homem o que .. sur .. 
giri ia.talmente quando a in:dus-< 
irialização da energia ato.mica. ;1fr~-
ticamente exti:igu.ir a eilérgi.Q 
muscular na uriaçao das utilidades.~ 

~ Ncs~ hora - e a vOz do ilt~ .. 
'Lre deputado Jura.ndir Pires Fe~re.i-. 
ra se alteou em .suste:údos .elo .. 
quentes ao mesmo pa.s.so em que sua; 
mão tremulava acima da. cabeça -
i:cs,a hora ·queixam ou· não queiram. .. 
os roman,ticcs empvlguem-se ou. ~<li; 
os jornalistas empo1guem-'1e ou~ ·.na<:f• 
os formalistas poúticos Q casamell"I 
to desaparece.tá. pelo :menos oO sea .. 
tiilv em g_ue hoj~ o conhece.l'.OJ:IS.. "'. 
Jenho cilto. . . . . 1 

Como ~ vç para 9 llobt'e de,pia41.., 
do J ura.nd.ir Pires Fettcira o ~ 
:me.uto (, ~ncel>ido AO IIÍiodO d,ô:raPJ 
to. das sabi.nà.a; ·é uma' questão d.ç 
~óJie,re.nça · de eo.ergia rquscula,i-., 
Como ao 

1
temp0 dO refer,ido ~PtO! 

aindá' nã<,) tívesse sLdo :aeséóberi:I. ój, 

Lomba atom.ica âs e=as. -sràs. ~-
Linas ~ão l[.ludá-am defellder-sê· a~ 
;propriada.mcr.ue cont.ra a sanha,. d~ 
rom=os; por isso e ~ p~ is,s.o pou-
<le Roma sul>sistir. . 

Mas, ha taro.bem a qu~tão. °ecO"' 
nom1ca. Com, ª industrialização <I~ 
.. nergia atoruica d.esa,J?ai:eneril a di, .. 
ierença · ecouomica. entre o h,Qt;n~ 
e a mulhel', e. portan'&O uão .iêmprc; 
idéias do sr. Pires Fer.reil'&) :Dá.o 
haverá mais razão p~a o. çasa;meo~ 
to. uesde qUe ais mulllc.res passam. 
za.uhar tanto dwheiro qU!liitO ~ 
homens, elas não mâ1$ ~;\~ ~ 
recebe-lo <,le um houlem a queiq 
esta.riam sujeitàs, l'UdO uma_ Sil:t.lple.s 
qu~tão mone.atia • .Não $êrá -.le
ces..=10 muito eSf91'ço pa.ta sê a,;1 ... 
v.inha.r em que lugares e ~!.} .qua.i,s 
inf..uencias o sr. J uralldit'. P. Fe:• 
reira. 1orjou estas ideaj,s aceido d(f 
casamento · · · 
Forçosamà~te não terá. .sido no. sciQ 
(!e sua. familia, conforme queJ:"êmos 
c.rer. ã ·. ·: 

Entretanto.. é preciso re-~ecel". 
que o snr. Jura:idir Pir~ Fex:!~, 
ao menos é sincero, Em, g«al os 
divorcistas ,bio Ul).$ ta.r•ufíoS. qu~ 
ao invés de confessar abertamente 
Suas intenções vem Cottl ili:nas his"' 
torias de moralização de . ~ea .. 
mento soniàl e a:é de defesa da fa• 
mi!ia. O snr. Jurandir Pires Fel"" 
reira vai logo ás do cabo e fala. 
com :rneridianà clareza: o casamento 
é uma tric!ié;:ã0 obsoleta, uma sim• 

ples c:Ontingcncia eeonomica qu, 
deverá desaparecer :iecessariaii11CD-o 
te com a industria.lização da cu~ 
atomi(:a. · • 

_ Reorganiza.se a vlda · 
~tolica na Iqilla 

eontempo~;nea' '. "·' 
(Conclusão da.1.• ,p4&1\na) \ 

de 24 a 29 de Abril do ano p.. Pei 
c:c:o:;; .;,. presenç:;,. de 8.$0 diri~r.tte:., 
,á01! d-3 :tto~e do ptJz ~o pu<'-e:iw:q 
Gom,pa.recei, QeYi.do á pctl'i:a. 

• • • 
Em OutUba-o. dl\q12ele ·. mesmo att' 

teve . lugar, em Fl~rença. ·.XIX"· Se-a 
mana· Social doá eatoli$s itálla:!oe 
para· o estudo dás -iiorm8$ -a sérem 
.dada.-e aos catollcoa aobn a -~ 
eonatituição. - · 

•••• 
Naquele mesmo 1X1&9,,-4ia U_• tia 

1,° Congresso Nacional dQ · Çenuo 
Italiano Feminino em Roma., Um.ili 
da,s questões u-atada.s foi a elabo
ração. de um pla::io para úl#.a' cam-r 
panha naciOXlal de. sa.neamei,\to mo.o. 
ral do pai%. · 

• • • "["li- .... , 

Ainda em Roma, nos dias 14 e 15 
de Janeiro do cOrrente aoO. · o l·" 

l Congresso Nacional dos detegado-1 
provinciais das AssoclaçlSes C11atia 
dos Trabalbado:res Itallanos. trai 
do3 assuntos tratados fQi a ~~ni
zMão do Grupo NaciOslal -f~ 
rio da A. C. L. I. 

• • 
Co=igressos regionais de ~er,c, 

sitarios catolicos, na Italia C.entfa'f 
e setentrional, ein prepai-ação ~ 
pro;r.tmo Congresso NàOlonal, · 

• • • 
Nã~ ·queremos afirmar quê,< eatft 

lis-¼ está ~-omplet.a p.0i~. eSses J;l,àdO:li 
· foram -' colhidos 'de - ili'úns íol,k~ 

e Jornata reéebl<I.OS d.e Boipa.'.' · 
_._.:·· .. ·}...{.:. .. ·.-.::.:..::~,-.:Y--- "~>._'·,;/:-_;_,·.-,•: • ,~·-:..):::~--~~-;< .:· 

~ 



~ 
I ·-
Conflito entre a Santa Sé e a U.RJS. lJôias 
r Na semana pa.ssada, o OSserva..- oo lm.perador". (Luc. xxm., 2) 

últimas ~~,~~dades em jOALHARIA~MÕ;RNAS0
~~~,'" 

..., . ..... de._ ouro, rubis e brilhantes · · 
tore :Rcmatio. denunciou veemen. Mag as ptôprias coisas e os acon~ 
ttement.e à. Perileguição rellgit\Sa. na tecimetos declaram com faclll. 
!Cr9aciá.. hoje ocupà48,, sob autori- dade e põ 0 na verdadefrà luz ép.lat 
oaôe !{!gOSlà.Va, Pôr tropa.s sovietL fOl e qúal é a verdadeira causa, eles. 
~ . tas perseguições. Pois. quem igrto-

Es'te fato colocou mais uma vez; ra que o patriarca AleL"'o que iol 
em tOoo à. sitUãÇão de permanent.e ' . ~ 
llititto EiXiatel:ite de :ti.a muito entre ultimame11te ~etto pruo,s bispos 
a, ,sa,ntá. Sé e a, u. R. s. s. c!srnatleos ru=s, escreveu uma 

. .\ é,Ste prcpo!lito, e a. titulo do- eartà para a Igreja Rutena - car~ 
letm'tént.àrlô publicam.os aqui um tll, essa, que co11trlburu b_astittlte 
~ml'>Orlatite' topico da 1octtção pon- para fazer surgir , esta persegUiçã,ó 
itiflcià. contra. a, persegu1çã,o re!iglo- e que prega e esL~Ula aberta11;1el" ... 
.;a mo'Vida pela. u. R. s. s. para. te a apostasia da Igreja Catohc~ 
exttngtili, os ca,t.ollcos 1-omanos de Estas am:;i,rguras fere;n.nos tan 
!,"if.o .. tl~ to mais, Veneravei;i !nr.aos, porque 

- • quasl todas as naçoes do mundo, 
Q$ . jcn-nà,!s dla..tjos publlca,ra.m <mando se reuniram ,través de 

~tob multo gerai$ sobre as pa.,. si>u1 legados, q11ando !!lnda a guer,. 
ila.~ dó SUmo Pontifice, de que ra terrivel arsola'va o globo terres. 
publloa.mos 8.(!u! o prt, ... r!(; teno, tre, efos decretaram r,esta s01e11e 
d:!Joet.átl'len~ tn.iuzido ~ "l'\.Cta. !'tlfiifü; e11tre outras coisas, ciue . 8, 
A~t.olloae ~". re1igl8,n nunca jamais sofrerá um;:i, 

"Já. v1tn0$ Venera.veis Irmáoo pe- perseguição. !sb estlirt1.Jou em 11&! 
los fá.toa )listoricos brevemente re. a. segurança, aue tainbem ã Igre~ 
l8.t$.dós nesta. carta, qua.n.tos be. Ja catolica seria coneedida Por ·to. 
l!lenéiOS e bens O MVO rUteno lucrou . . .. 
com a re'Ul'iiã<> á. Igreja catolica. da :i,arte a paz e a devida liberdade 
Isto não nos deve admirar, pois, quanto mais que foi o. IgreJa, que 
oo ço:ti.Vlllha. qUe em ci:isto .. resi- pertletuainente ensinava e ensh1a, 
<disse a. plenitude de todas as coi- qtte ae deve 'Sempre obsdecêr a · !\U· 
l!.la.S" (Col. I, 19) . desta mesma Ple- torldade civil ,legitimamente consti-
;nitude, aquele que estiver separa. tulda por obrigaçã,o em cômciencla 
do da. Igreja., que é o proprlo corpo c'entto da ordem jUridica e 0s seus · 
DELE. .(EffQ. I. 23) não poderá llmltes. Infelizmente, aou!lo dó 
t!ra.r proveito; porque como nosso oual escreveincs acima enfraqueceu 
Aútecessor de saudo.;;a memoria., à nossa esl){'rança e a nossa con. 
PelàgiÔ II, a.sseverou: "aquele qUe fI1;1nça de maneira tão grave e . 
r.ãio estiver na paz e na unidade da àmârga, de mancltR, que qua.;l as 
:Igreja., não Poderá possuir a Deus'\ extinguiu. 
,Viinoe ta.m.bem que esse nosso ama
cdo povo :ruteno teve de sofrer mui~ 

~;L,~~;~~s; J'~rc~~~~t~s~~ '~k 
!BCôrdO oom suas f~...s a uutàiw.e 
1,1:atolll)a,. 

A suprema. providenclà. d,~ Deus 
i!lO?'e}'.11, mak; de uma vez, U\7l'ou.os 
dey;a.s pt~ções dei,X>le qUe a. 
!Pa-a foi restabelecida. 

Entreta.n:to, àtualtnente, com su. 
ln& a.ngust,ta, de N06Sa. alma pater• 
na. perçebemoo que il::tna f!ova e ter0 

rlvel. t.órlllêfita ameaça esta 1greja. 
'JAs mensagens que chegaram aos 
:nos.sos ouvidos. &e bem que poucas 
lbll$ta.nl, para. encher..11c,s de cuida
dos e · a;qgµstiàa- APrb:dma,ndo-ee o 
:350. 0 aniversario da.. esperanços'.1-
;uniáo desta . . a;ntiquissi1ua com_um• 
<iade de cristãos rom o seu supte~ 
:ino :Pa.itor 0 com b sucessor de 
'São Pedro· éste d1à de anivetsa.• 
:rio tornou-se pata nós um dh ele 
""atribulação, angusti&.. calamlda.
<!()s, ·miseria,, das treva~, das ge:.
das de nei:vos e tormentos". 
JSOPh. I, 15). 

COm imensa. ti·ist~z:::. soubemos 
<r;'i.ie naquelas regió.is, ::i.tualmen. 
te rob o- poder sovictico, Os nossos 
·-c.arissimos ir-mãos e fill1os elo povo 
rutenó, são atr1bu1ados co:n in·.1itas 
nngtt~titl.,<;, pela fidelidade á San
i:à Sé; não faltando r~eloo (!Ue 
traballm:o com todas ru; suas for. 
ças para tira-los da Igreja Mãe e 
para lé ro,Jos à.o cisma. contra a 
BUa vontade e em desaeordo com 
os. ;seus sacratissim.os deveres. 

( Aesim. relata-se. que o clero do 
~to t'uteno, <iuet.xou-se, numa carta 
'<llt'ig:ida aos governantes do Está.
do ~e a, sua. Igreja situada na. 
0uêla r~ão. que se chaina hoje, 
t)'ct'll,nia' ocidêtltal, se ei'!.Contra em 
tlitlc!Íima:,. conàiçõee de vida, por
~Ué t9ão.s os · bispos e multos . d0 
t",CUS Sà,Cérdóté,:; sé àchafn l)teSôS e 
:rorqtte âo. mesmo tempo é -proibi
do, ttue · àlgue111 SÉ' sujeite á dite. 
ção da Igreja da Rutenla. 

'Naturalmente não ignoramos, 
\reneraveis Irmãos, que asperezas e 
amai"gUi"á..s desta espécie têm pdo 
menós ila. apatencia sua oi-!gem em 
motivos pé>lltlcos. Este modo de 
agit, porem, não é novo; e nã.o de 
,hoje, que é úéado. Muitas Vc7,cs no 
tleooi:têt• dôs .. seculos, Ói5 mlmlgos 

, d a 'tgteja, , qUiµld&'.llão c;usavàm d(' - · 
cl?:it,N;~. f@~ménte mlinlgós da 
l"e~ càtélfêa. ~ rpitJ.trátá4lL a,ber. 
t:áinéti~. ~sá;i:'ám dé füanelra a.s. · 
tuef.Õêà ·· ·· · tftultô sag~ os éat.olicos, 

"~ éôtnô ~\~s' €ôíÍipirás,5ém .éotitra o 
~tátlb, dâ mesma, mailéfra, como 
a..r.tjga:t'nente os judéus l,.,Cusaram o 
B:J_viilo· Redentor uérante do g0vct. 
11àdó ttómâ.M dtzet'laô: "Encon. 
trãmóe este, quando aliciava o nos· 
so l)G'vo e ptótblá. . t>agat !mpootos 

"LEGIONARIO" 

E' DEVER DE TODOS 
OS CA'IOLICOS 

Padre Matias 
Willems,S.V.Dª 

:;\lais Ulll duro golpe a. Con.
gregação do Verbo Divino aca,
ba de sofrer pdo falecimento do 
l\.enno. l'c. l\fatias :::'.11. Wilerns, 
ocorl'ido em 3 de Agosto de 
1!:JJG, no Colegio Aruu.ldo de 
Belo Horizonte. 

O falccído pertencia aos l10je 
poucos 'Ilcl:giosos do Ycrbo Di
vino, que Teceberam o habito 
talar das mãos do :Fundador da 
Congregação, 
Januscu. 

Padre Arnaldo 

:Xasci<lo em 18ü.-:í cm 'l'al'forst, 
diocese de Tréves, na Rénàuia, 
com 20 anos de idade requêreu 
e obteve admissão na Congre
gação; fez os seus estudos gi
nasianos na Casa-~Iãé €m Steil; 
na. Holanda. .Admitido depóis 
ao úovidado, nó seminário 
maior de S. Gabriel eiu Mõd-
ling ( A.ustria), com grande pro0 

ficiéncia cursou os anos de fi• 
losofia e teologia. Em 1893 
emitiu os primeiros yotos, para 
cm 181:13 !'cccbcr as .;;acras or
<lcn:-;. 

Em !~!JS, por indicação e a 
pedido do Revmo. l'e, Prederico 
llellénbroc~, então Reitór do 
&mmario Dioêesano éié Petró· 
polis, o Padre .Arnaldó Jans- · 
seu énviou,Ihe cóinó auxiliar o 
J'.tdrc l\Iatiao ·wmems. Desde 
então S. Rév:inà, trabalhou oom 
z.elo ardoróso na vinha dó Sc-
nhor em nosso pais. 

~~~r»oo«;~~~~oo~«~~!')"'(;':fJ"'~,.,~~· 

PRÉSÚNTO. e FRIOS .;__ - VINHOS FINOS, FRUTAS, 
,;'. ... ; : BISCOUTOS e .BOMBONS ..... GBNEROS ALIMENTICIÓS § 
... l ~EMPõRlO MONTENEGRO ~ 

S RUA AUGUSTA, 1559 (Esq. R. Luiz Coelho) ,_ Forte: 7-0035 •"' 
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Inartê lan-dô' 
QUE E' lNDIFERENÇA ltÉ

LIGIOSA? 

A inditerença religiósà é o 
~rro dos que e1nbóra étélàm 

. em Deus e reconheçàni atê à 
necessidade e utilidade da 
~cligiM, tooo:.w. ro oo,'t7ervam 
alheios 0 neutros ei:n facó dá. 
Rellgião. Póclemos distinguir 
três espécies· dê indifetéfiçã.: 

IND lfE RENtn 
RHIGIOSA · 

cinái délxàriàln .., ftlsth" .• º 
Pata qúé latas e t.lga,s anti
tuberculosas, antl-~cer~ 
t0;ntos labóratoriôs.,tantas ine 
vcstigaçoos pacientes, tan~ 
hómeús1 8 sabiós cuja viC:a $e 

consagra toda a estudos tãc 
p.ri;I!~ e. .scJ:ió& d~ t.a.i.. 
i'>robleirtãs? Se fiôi' i'ião · 1u• 
teréssat sé reSQlvésse um 
prol:ilé1füt, bastava uma so-Mons. Aséaniô B.rãndão 

A indifereuça i;istefilà.tiea, a 
pratica e a relativa. A sl.stémàtica, ou absoluta 
1,rige o inC:ifere11tisn10 en1 sw~ina. E' o erro 
dos que acreditaiú 11a, éxlstéüéià dê t>eus más se 
julgaltt 110 direito de não dar satisfações 11e1í't 
prestar homenagem alguma. ao sou Çriador, 
Tais homens ilógicos e ingfatos são afü1al uns 
revoltados é ingi'atóá. Pósauém, dizia Lamc• 
11ais, um odio disfarçado de Deus. ·Pascal nõ 

• seu "Pensêes" os chamava mot\sttos e criatu• 
ras cstravag1mtes: ''o indiferente dizia ele, c'cst 
un nionst1·c pour moi, ct d'extrâ\'agàntc crca~ 
turc". O i1'ldiferc1ltismo siatematicó é tl.bsútdo; 
ilogico e suman1ente ínjUtióso a Deus. O itl· 
,liferenlismo pratico é niais comum, e afinal 
vem a ser um. descuido, uma neglige11cia dGs de
veres para com Deus e a Religião. Homei}s ha 
que reconhéccm a nccéssidàde' da Religião e a 
praticam mesmo cm al~umas circuhstaüélàs da 
vida: Batismo, Primeira Comunhão, Casamento, 
Funcrnis de amigos e parentes, boc'.as, festas 
religiosas, eté. Todavia não Vão alem de Umas 
praticas exteriores quem sabe; tradicio11a!s cm 
familia, ou por um vago se11tin1.entali.8rrw. A 
indiferença telaitlvà é mam grave um pouco. 
i-rão julga ábsolutaménté dcsnecl3Ssatià. à. l"ê, 
mas acha que éaélâ ü.m íJõdé sé servir· delá éófi'lo 
bem queira e e11tenda, "Todas as· religiões se 
<'quiva.lem. Basta ser 11111 homem honésto e 

·. 1rnardar a rcllgiãó dos ].iâis se at;sim :llic cot'I• 
Yícr'\. 

Afinal sob qualquer aspecto que eàtudén1ôS 
o indiferentismo religioso vem a ser rto fun<'.o 
e em substancia a mésma éolsa~ ,u1n odlô dls• 
farçado á religião, um átéisrno ptâticó, ·un1à ati-
1.t de ilogica e ridicula. 
DESPREOCUPAÇAO.RELIGIOSh 

Ha hoj~ Ul11 fato qtié rcahnente nos .'jmpi'CS'

~iona - é a déspi'eócupaçõ.ó · religiosa de muitá · 
gente net;te seculo de apóstàsia e· matérlttlisn.10. 
o pióbletaa teliglóào passa ao rol d!Ul ceisàs 
i11utélt; na vida. Un~ sé préocupa.111 ~on1 élê 
páfa o despi"ézàr, odiai' é perseguir sisteinàtl
ca111ente btàda.ndo: "é ó opio dó ~vo" -- "coin· 
batamos a idéia de Déus é órganizemos o àtéis
mo". Naó é a abel'ração qfonst~·uosa quê ií.b$so 
seculo viu pela priniéità ~z ha. '.Historiá. có111 as 
hordas barbaras do Coiuunismó atétJ.? . Outro~ 
poretn 11em siquer combatem a Réli~ião ~ pró
curam shnplesménte ignorá-,.lá, não querem sa
ber se deve ou não lhes iüteressar o problema" •. ·. 
Quanto a mim diz aí o enfatuado cidadãó, não 

· me interessa o. problem11, religioso. E então 
meu amigo, por que o problema não interessa a 
algUem deixa de cx!Stit? Porque ha gente que 
se não preocupa co.tn o gi·avissimq problema tia 
cternidac'.c e das .. respói1aabilidadés do hól'úém 
diante .. dó seu Deus, tudó istó deixa de existir? 
Muito. bem responde o ilu~tràdo Pei' Labú'ru, 
S. J. (Jesus Cristo es Dios?.): "'<ntão ·meu ami.
go lncretlulc, porque u.u1 prob!C'ma não te iµte
ressa deixa de existif? Seria um meio éxco'
lente pata nos desfa?ennó;i di'!,S gra.i.'ldis pre'· 
oêü,PâçÔM que 11ót àtóí\)'1éi1Ü;ID í'l~ Vltia; . ~e 
pôr n~ó nes it:tete~at dei~~se 4e .e.:.;iãtlt · ll.l\i. 
'P.tébléitÍà, ·tiue bóm. hã~ eétta ~r :üémp\lÍI pál'ii, 
os pt~>'õié'.tttM âoiotosoti dà tubér~lêsé), do MJi.;. 
êét. éts. Pata ã. :tt'lin'lã.iil~ ~ pàra a medi~ 

. iução slliipllsslinà -=- en• 
colher os 011ibros e dizer dispiiéeíitéinente: 
Qué me importa o cancer? Que mé interessa 3 
túbet~fü1óse? Ê a Htutià.Jiidáde esta:ria.~ivrê de 
tão gi:andes flagelos! • • • Então, · quero :hegat a. 
existenéla do problen~ll. têliglósó pótqué não ll1é 
intêtessà? ttm homem serlo e que sente à res,. 
ponsabllidàdé de gente, que raciócina, não diZ 
tal. Fàzem icmbrar. os· indifernntes,- o qüe 
contam de certo passá.to que os méMlcà.iiós <lliá
màh1 Pajaro bobo, Quàlidà pérseg~tdo :pelOIS 
caçadores e ao ver ó périgó, éséondé à cábéça 
entre as asas e coú10 não vê o perigo julgá-se 
salvo, e assim o inatam. ó indiférei1te em Rê" 
iigião périsâ que não tcl'á éonsequcnciàs cter11at 

... a sua vida aüte a Juotiça de Deus, siiiiplêsméil-
te ·· porque. • . não ó préocupa e Iiãõ ihe iiitr
ressa o problema religioso. . • o hoinem sent,1 
ihévitavelüi.ênte Centro de si esta aspiração do 
:thfirí.ito a qtié l\'lussét chamava ó tórmêbto do 
IntinW: - Í\1algré iiiôi I;írtfinit me tôUrmeJi
. te,., , Cuntrariar esta tendencia inata. de rtôssa 
pobré ãiina é condenar-se ao desespero. A 'm
difércnça i"éÍigiosa talvez iluda na prósperida
de, ma.a lia dor e mi hói'à: dé Uina Séi;ià fuedits,• 
ção da vida., o ho111em sente a · necessidàde dé 
Ocüs ó tlà ire; 
IMJ.ilttióENêiA 

Sim1 11âo ha nmior .11é111:- ú1ais · i'>er!g;bsa :w.1 
lltudehéia é!tie a. do homeiil déspteocü~~ t 
ii1dirél.'élité em iai'..é do gtavé é eterno ptoi::iiéma 
da."' iU& a.lma. do seu terreno. déstín.ó. .Diz!à 
new,.n em seu L'Avénir de Ia Sclenée: · "Nóssó 
1>thtciplô ó urdenar a vidá. presente ._é~mó sé. à 
fotura. nãu éiliti~c;' •. · o ilustrado J esüt-ta o · :r e. 
Eymieu, respóilde com ironia aó Patl'iàt# ·do 
Diletantismo: "E' á sabedoria. ~o gen,etâi lué 

. dissésse: .- Meu p1·ií1cipio é ordenar ·a: 'lUal'o.há 
do exeréitó cóhio ~.e o inin1igo .. )1.ãó · ~il\!é&le 
perto; - Muito bem •. E se estiver? 'E' à. &t.!Jé
dotia. de Wl\ éapitãó de Navio que ijisseissêt .... 
é meu priii@lpló órdénã.r ~ lllànubtü como. l'1! 
nã-õ hôüvêsse continêiif.e petto ou nênhüiilá, to
cha contra a. .qual possa. ·se óhôéa.r ó Mroo, 
E' à saf)êdotia do viajanté qúe disséssé: .- é 
prinêipió meu ordenar :minhá. viagem oomo M 
úió tlvêsse êlâ um fiin, s~ saber a.olide ~ 
de ehéiá:t".. • · · . 
· · A gtãiidê questãó, ô gtâüdà ~- dó 

. homem é sàlvar a :sua ahnã. .•. Qtié" ~- 'aé 
nomem, diZ o Evangellió, gat$ar o mundo -~ 
se 'êhég;:t a petdêr: a. sua alma? Não é l)ÕiiSivel 
a úma criàtuta racfünà1 o descuidó désf.ê íiég\}
cio. Quando estava para ser exêéütado, ~ 
XVI expôs ao i>e. Fit:tnont o ést.àdó de S1iá. a1, .. 
ifià ê disse: · "Padre, est.o ~ o meu principal M"' 
sunto. l:m minha vida de rei decidi· éaSós ,._ 

. litiéos, muitós negocios, emptésa.s dó interlót e 
do exter.ior. Eram negocios. AgOl'à é o Jiep,
ció ! ... " Slhl, negocios, temo-los e muitos·· na. 
vidi, tnas, o négocio .•• o t;!imde :ttezoom f © &1. 
nossa salvação, é, cõm.o dizià Veuill.ot, ~bêt à& 
ao111os um vétme dà terta. oü 'lm'1ê. étiattt..ra :&i 
'bêu.i3 ê ii Déü.s tli;$t~a. É ~te êe'lé ._ :é 
r0ss1vél 111.f1Métét1-çà. - Pélõ m~ têhbtt···~ ·· M=oo 

. ·• nàêm ·a $inéêt!iiàde ae ~ ôàu~ 
·ptaãêfitémtntê, se üô éàtâ ·w ~~~ .. íarj.,. 
difar.a=a ~ é imnrndeneia.. é loucura •• ,. 

.. . ' . ... -
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t E C I O N Ã 'RI O. Siío Paulõ, 1 de 'Sefeittliro fie DRf . 

EVANGELHO 

Bemaventurados 
O estado atual do ateismo rus:.s.o 
UM/so' SACERDOTE CATOLICO VIVEU EM MOSCóU NOS ,ULTiMÔS .v 

o·ozE.,ANOS: ~ O 'PE. ;BRAUN, RELIGIOSO AMERICANO 50 'MI. 
LHõES, DOS 15·0 QUE~ POVOAM A RUSSIA, CREEM EM. liEtls':''· '· ·,,.,,.:: 

DUODECIMO DOMINGO ·. DEPOIS 

( São Locas, 10, 

DE 

23-37) 

PENTECOSTES 

Naquele tempo, dlaae Je1111a ..,;. ·seas dlsclpuloa,. Dltol!IIMJ 

Ol!I olhos qae ,reem ., qae 't'6e fldel!I. Porque eu ;vos digo 

O Governo norte-americano re. 
conheceu em 1933 o reglmo ,sovie- · 
tlco. Pouco depois. firmou.se· um 
pacto, entre o Presidente , loo<>5e. . 

DR. DURV AL DO. u .. 
VRAMENTO PRADO 

Cllníca de molésttas dos olbOCS 
~ Cirurgia OCUJBI - Cons.. 
Av lpiranga 313 (8.0 andar> 
- Te1.: 4-458! - Res.; ••· 
Angélica. · 1408 · - 'Íel.: 5-9275. 

. -
l 

velt e o então Embaixador .11SsO 
em Nova Iorque, Litvtnof, peiO 

Qual se garantir, a lii:>erdade · do 
culto aos suditos norte.america
nos residentes em territorio da 
Russia• 

1

Em virtude deste acordo. partia 
para Moscuu. em 15 Ut Mo.lo de 
1934 - perfizeram.se agora doze 
anos - no mesmo avião em que 
viajava o primeiro Embaixador 
americano em Moscou. Wil' 1am 
Bullit, o Rev. Pe. Braun, com ape .. 
nas · 31 anos .de idade. 

A sua missão na Russia era. de 

coadjutor de :Mans •. li:'.igenl0 · Ne. ·• 
veu, Administrador . Apostollep, D$ 
dificll ·tarefa cie exercer o seu sa. 
grado minlsterio: a· despeito dás 
mil e terriveis dificulc'.ades que Já. 
er.tão se lhe opunhàm.. . . . 

O Pe. Braun nasctJU em N~~ 
Bedford. Estado de Massaehuseets. 
em 1903 e ingressou at.nda novo na 
Ordem d<>s Anuncloni~tae. 

que multNI profetas e rela .-ll!leram ,rer o que "º'!'· ,redea, e 

nllo viram, oaTlr o que vO. oavll!I e ~ ouviram. E els que 

um doutor da Lei levantoa.ae e, i,ara tenta.lo, lhe dlal!les 

Mestre, que hei de raaer pra posaulr. a vida eté~? -

Dlsae Jel!lua, «iae .est6 eacrfto - Lei? Como tes ta? . ReÍI. 

pondeu o doutor e dlaaes AmarAls ao Senhor teu Deus de 

todo o teu coração, com toda a taa ·alma, com todas.:às ·,tuaa 

forças, co!ll todo o teu entendimento, e ao. proxlmo . como a 
tt mesmo. Dhlae.llle então Jesus Reapondeste bem,. obe 

aerva Isto e vt..e.ns. - Ele, a,orem, . quere~do ,Juatlflcar.,u~,· 
dlsae a Jesusz E quem li o meu proslmof - E Je11u•1 to. 

mando a palavra, dtlllle; .. Certo !tomem de.seta de Jerusa. 

!em para Jerte6, e ealu em poder dos ladr6e.11 que o deapo. ,. 

Jamm; cobriram.no de eltasas,. e depobl me. retiraram, dei. 

xando-o quase morto. Ora, aconteceu passar pelo mesmo 

eamlnho nm Saeerdote qae, tendo.e -vt,,to, !'assou . aleSll, 

Igualmente mn lfflta, ehepndo perie desse lugar, tambem 

o vil! e paaso11 àtem. - ... UllB 1!1-rltano que por a! 

passava, chegou oade ele esta••, e, vendo.o, mo'l'eu.l!le: ,t, 

compafslie. Aproll!mou-t!lfl pois, ato11.1he a!i ferldae derra .. 

mando oleo e Tlnhe .obre ela!iJ depofa, eolocarido.o eo'bn!>' 
n sua cavalgadura, o levcns a ama fll!ltàlas;em e te-ve etilda. 
,1 0 dele. - No dia l!leSUlnte, tlr011. doflÍ. dlnh~lros, e; cntte,;, 
gando.09 ao estalaJadelro, dlase.Uaei ..-em cuidado dele; é 
tudo quanto g;a!ltllrel!l de mafa, fll! te 'pagarei quando 'l'Ole 
tar. Qual destes .trêa te prei!e o prosfmo daquele .que caiu 
em poder dos ladr6ell? - O que 11ao11 de mlaer'lcor~lla, res
pondeu o doutor, - Eatae lhe dl!!lle Jel!lust Pois vai, e 
faZe o meanno. 

As m1ssoes na Afric a 

Doutorou-se na universidade de 
Lovatna. Regressa~o á America .. ~~li 
professor. no Sem!narlo da sua Ot'· 
dem ·em Bedford. · até partir oa.ra. 
a Russia. Mons: Neveu realizara ria. 
Russia uma notavet obra e estava 
cansado e doente. LO~. aue o peº 
Braun chegou a. Mo~ou. Moos.· 
Neveu veiu á Eurona · tefazer si CI 
descans:ar, O · Governo eovietioo 
nunca lhe ·oonnittu ,; regresso á. 
Russla. á sua 'igreià ·, de Sã.o. Luiz 
dos FrancPses, o unice templo ea
tolle.., existente em :. M~ou. ·donde 
resultou oue o Pl:l. ·Braun se enc0n,, 
trou àbsolutamehte .. s6'. ·ém M1)Se()U. 

não lhes era possivel manter 

!. relações constantes com os Í?J· 
digenas. Felizmente estas mis
sões voltam agora a normali
dade reclamando tambem maior 
numero de missionarios. 

Assim permaneceu :ité · há t>ottco 
- durant.e doze allflS. - ~m que 
foi. por sna. vez. · !iu'1tmtnidô -pm:. 
entro ·:sacerdote ameriea,no. · 

Nem sequer durat1te a ·~ ni. 
tinia.. em (!UP até o ColWl Din1o
matico nbr->ndonou a ettnftal sovie .. 
tJC!t, am,-.. ca.da t>Plos e,cer:rltns ale.. 
mães: . ó' Pe Br'àún se moveu . iJt, 
seu l)~.o;to, onde 00111-v>ra <rra1'"'~·T' a 
slmp!!th .. até o afeto de milhares 
de fa.mllias russas. 

oOMEN'l'ARIO 

AGENCIA MISSIONARIA 
SVD - Roma: Uma comuni
cação do Delegado Apostolico 
do Sul da Africa, Sua Excia. 
Mons· Lucas S. V. D., de 6 de 
março ultimo, refere que os 
missionarios alemães deste ter
ritorío podem recomeçar nova
mente os trabalhos apostolicos, 
livres do1;1 muitos impecilhos 
que lhês, .tinham· sobrevindo. du
rante a' guerra, por causa de 
nacionalidade. Efetivamente 
no começo não poucos deles fo
ram internados; postos logo 
em liberdade, ficaram, no en
tanto, sob vigilancia tal · que 

A mndança tão feliz no go
verno sul-africano. a respeito 
destas missões, se deve aos ins· 
tantes pedidos que Sua Excia. 
Mons. O' Leary, Vigario Apos
tolico de Transvaal, o Revmo. 
Pe. Whelan e alguns· catolicos 
influentes do Sul da Africa 
fizeram em outubro passado, 
jnnto aos ministros Styn e 
Sturrock., 

·o Pe'. Braun f~ a.~. M SU' 
cidade natal algumns in~ 
tes declara<-Õ!"s sob're o e«tadO 
atual do ateismo na 'R.u.,!da. .. ca.l• 
cuia ele eiue Ol'rca. de 50 mt1',õed 
cic · russos. de entre os 1!'i0 mflhõe:! 
QU,. "º''~""' " · imenso f;el'!'itorlo. 
crê<>m em Deus. 

&o Beda., o Veneravel,, co
menta, com m'ilfta exatidão que 
oe · olhos deélarados bemaven
t1;lrados por Nosso Senhor, nes-
t~ trecho dos Santos Evange• 
lhos, não são certamente os 
olhns dos Escribas e Fariseus, 
que se limitavam a ver o corpo 
e não viam a Doutrina de Jesus 
Cristo. no seu · vigor interno, 
que tlumlna e vivifica. Els oor• 
ttue Abraão que vivera milha.• 
res de anos antes, tinha verda
deiramente visto o dia do Se• 
nhor e nele se tinha ·alegrado, 
ao passo que a multidão,. que 
ali cercava a Nosso Senhor, 
não compreendia ao Mestre. 
Não o via. Apenas os discipulos 
a quem dirigiu Jesus Cristo 
estas palavras. 

Ver a Jesus Cristo? Ainda ha 
muitos que não o vêm, e jul
gam pertencer ao seu reba-
nho talvez mesmo cheguem a 
dar 'graças a Deus porque não 
são como muitos que não com· 
preendem a suave doutrina do 
Salvador! 

Sô podem no entanto · com 
justiça fazer parte dos bema• 
ventura.dos no sentido em que 
n.qui J'esus Cristo declara. aos 
seus disclpulof, a4uele5 que na 
realidade se conformam com a 
Doutrina do Mestre. Os que 
não se deixam levar por senti• 
mentos Pessoais, ou inclina• 
çlleê da natureza, mas na com• 
preensão e na vida cato,lica de• 
duzem logicamente as conse-
quenr.ias dos yrtnclplos re~ela• 
dos sem se inclinar qtter para 
uma Indulgencia excessiva 
quer para um rigorismo exa
gerado. Ora um Catolicismo 
~:m Integral nÔ!.o ê Útcil en
contrar-se. Multo frequent&o 
:mente. somos leva.dos ri\ais p!!.
ra · onde nos encaminha ',a natu
reza, do que para onée noo 
convida, quando não otrfga, a 
revelação. Por Isso, .·,como a 
lei do menor esforço é. ;sobera
na; nosso Catolicismo \esta. ~
cíor'tíado, ou depaupe~do por 
mil e uma manifesta.í)ões de 
comodismo que repontam a. to• 
de Instante 'e em ti,d~ parte. 
Temos dificuldades dê reco-
nhecer na ordem pratf,ca. por 
exemplo que "a Ig'N:lja"'fem que 
presentemente . nos e!\contra• 
mos, "é militante" \Terdade 
afi.rmada teoricamente ~om to
das as veras da alma, ;e· todas 
as energias do mais éaloroso 
.tribuno popular, mas. due fica 
nas regiões especulatlÍVas. A~ 
contece mesmo que fra.áes des
ta s6 são pronunciadas dom en
·tuslasmo nas pacificas: assem
bleias. Ora não é esta!a Dou
trina de Nosso Senhor. 1il se q11i 
zermos ver mesmo a Nósso Se-
- .nhor. se quisermos inerecer 

tamlleme o elogio que aqui se 

faz aos cUscfpulos do .Mestl'.e,· ê 
mister . penetrar o amago ,de 
sua pala~. e não fe6har - os 
olhos ao. ,que ela tem de mai!1. 
essencial · e importante · pan 
nossa. vida. de catolicos. 

Observâções rnJre o "Câml1io Neílro" 
REYNALDO CRUZ 

"Quando os . comunlstas subirá~ 
ao poder •. diz o Pe. :Brnun; fizeram 
os· maiores esforços para dE!E>arraL 
gar d'> povo oS seus sentiment.os 
reli,.dosos. pereegulra:in sanguinarta. .. 
mente quantOf> mostravam tê.los, 
levando. por toda. a parle uma pro
paganda de terror contra qualquel' 
crença.· 

. segundo ós e:itendidos, na mat~-
o exe~plo da.do pei,o-·.Saiya- ri3.~ 0 canibiO tlégro· é uma modah• 

dor ao doutor da lei, e que o e- dade pela qual se explora O P_OVO 

vangettsta coloca na sua uarra- vendendo-lhe, por preçoo ex<>rb1tan 
ção imediatamente após as pa:. tes mercadorias qUe são escassaz 
lavras do Divino Mestre que n_o mercado oficial, ou neste cncon-
acabamos de comentar, Iustr~ · '.:iradas ém dimbutissima · escala. . 
sobremanein à doutrina pro• . / Forgado pelas ... circunstancias, 
posta. ·sendo. estas rarissiml¼s, ou levado 

Reiteradamente incutiá o Sal- por uma displicencia condenavel 0 

vador que a caridade,· o àmor que é mais frequente, o povo ~-
de Deus e do proximo, compen- quirindo as mercadorias :10 cambio 
dia toda a lei. E' este ó maior e negro coopera, de forma decisiva, 
o mais importante de todos os para que os exploradores aumenteJU 
mandamentos. Pois ·_bem. 'E' o seu raio de ação. 
comum .entender-se por amor Cabe ao povo, portanto, uma ccr 
a. afetc;;ão mais ou menos· pas- ta e bem acentuada reponsabi!ida-
:sionàl mais ou menos senti• de nas explorações de que é vitima-
menta'i que uma pessoa sente A cc,nti.1uar assim, 0 u seja, se 0 

pela outra. E de tal marielr& tPOVO n.ão reag-ir '(e essa reação há-
está este conceito arraigado em de cori'ltituir rtega.1do.:se a comprar 
certas mentlilldà.des, que· a au- . no crunbio ·negro) dentro de pouc0 

sencla desta parte na amizade tempo ::ião sabemos se existirá o 
. no amor de uma 'pessoa , Pél.a mercado hOnesto, porquanto e>.'111°-

outra, comumente significa· · a radore; e e·xp!orados fizeram causa 
ausericia de caridade~ Neste ,. comun1. b 
sentido· para. muitos é'.impussi- Sem r- ccopcrai;ão do povo, em 
vel o· cumprimento dó· manda.- pc.uco pcdera fa;·(·~ t) govr.rno pa-
mento que ordena o amor dos ra extirpar e cam~fo "V{ZC:1, pois as 
inimigos. Ora., segundo a lei de transações hão de ser feitas as es-
,Jesus Cristo, é tão désnecessa- · condidas, porque se as claras se:.. 
ria esta ,parte .sentimental qúe riam os .seu autosres punidos pelas 
poâe. um fiel arder de amor ê aütoridades. 
caridade por um mlsslonàr!o, Mesmo :::ium Estado super-poli· 

· por exerpplo, a quem jamais lidado, em que sa corporações fis-
na: vida. viu, ou mesmo tenha calizadoras se multiplicassem na 
esperanças de tratar àlgum d1a proporção em que as fiscalizações 
A caridade ê ato da vontade se torm~ssem necessarias (para ca-
E>· tem por objeto querer bem .da cidadão ... um fiscal e para cada 
o nrox!mo, e ·neste sentido pode · fiscal .um ·outro fiscaD não akança~ 
~-"' ser exercida por· quem qu~r ria exito o governo pOi!:'quanlo os 
que esteja na gra~ de Deús éi que exploràin e os que se deixam 
't'oltar-se para qualquer pessoa. . eX,plorar (cidadãos ou fiscal, fjsna.l 
desde que. não esteja irreme- ou cidadão) fariam acordos e por 
dlavelmente condenada já nos terra cairia a ação moralizadora dOS 
abismos infernais. governos. 

·Quer-nos parecer que outra. Verificamos, portanto, que para 
cousa.· não · · pretendeu Jesus cxtidpar o cambio ·:i.cgro (assim 
Cr.isto salientar quan·do para. com.o todos oS males contempora-
exempliflcar o amor. ao pro- ucos) é necessario penetrar na cons 
:s:imo,. escolheu um sa.marita- dcncia de quem explora e de quem 
no, cine se apiedou de um ju~ é explorado despertando-lhes sen-
deu, com quem, segundo o cos~ sime:::itos nobres. 
tume do. pais, não se comunl• O povo há-de ser convido do 
cava: e certamente desconhecia. seus erros peJ seu .,proprio entendi-

Eis o Catolicismo como de~ mento, através- de ensinamentos 
vemos ver e praticar. Tomar os sadios.. · · 
prlncfpios revélados e deduzir Traba:ha-se, portanto, no se:itr-
na ordem. pratica as consequen- do de ·convcnced o hOmem ·de que 
elas que estão logicamente en- é um ser responsavel perante o 
volvidas nestes prlncipios. J~ Deus que O criou e que a esse 
não fazer o inverso: tomar os Deus há-de, ir.evitavelmentc, dar 
:princlpios, aceltâ-~os todos, e, co·itas, sendo .castigado ·ou premia-
r·~ ordem pratica, a,justâ-los ao elo eter.1amente, e· ,o cambio negro 
nosso modo. de ver, ao nosso <lesadarecerá •. 
comodismo. o Catolicismo ê a: A ausencia de Deus ·na conscien-
Religlão do MaM,lrlo e marti· eia dos :hómens é que ,:ios· levou· a 
rio s!gntfk• combate dos ma1s' . ;, ··1 : ·si uação,em Que estamos. o bQnlem 

ser um· fator que ve:iha ao encon~ 
trO das suas ambições, que venha 
satisfazer os seu prazeres ainda os 
mais· ilícitos. 

E' preciso ir ao encontro do ho
n: .. afim de restituir-lhe o senso 
da responsabilidade, que há-de ter 
coino ponto inicial uma co:ivkão 
profunda na ex,stencia de Deus, 

. criador e redentor do genero huma
no. 

E· :iesse trabalho, não havemos de 
esquecer a prudencia. Se e no 
cambio negro a mercadoria é com
prada por um valor que não pos· 
sue, não é menos exato que ·o vaior 
do cei·tas mentalidades exis.e ape
nas ,ui.mbem no cambio negro ,por 
quanto no camp ho:1esto do pensa
·mento nada valem. E é bem prova 
vel que no tra::alho de formaçã.:> 
<lo homem (e dai a prudencia) mu;
ta grntc balo.eie. para O canbio ne- . , 
gro das ideias, sendo igualme:ite, 
explorada, dar.,do a estas um valor 
que não possuem. 

Se a formação do homem tiver 
como simbolo a cruz de Cdisto e 
como si:ial a obediencia a Igreja 
católica então desaparecerá O cam· 
bio negro e resolvido scrãos os pro
bkmas dos ncssos dias porque Deus 
re-conquis:ará o seu logar ::ia con· 
cicncia dos homens. 

o atelsnw . cresceu e eSt)alliott-se 
enormemente. A g'Ufc'rffl ~úndial, 
porem. eontrlbu!l,1 .. multe, pam · . l'i.• 
volta á, fé de uma.. grana .. P'àrl,e· díi 
nopufarii,o sovi~tica. sobrPf:Urlo pe;.. 
los sn:frtmentl'<: e Pennli.dades bt11. 
tal~ que nOFt ultimos ~nos.· e sob~ 
tudo. dt1r.ll'nta º" da !>"Uerrti. ~r
taram ~ inf<!'H.,.es ruim,s. 'R'.ofe há 
na R•TSsi<1. um<>. ~"rt.q, t--1 4 1""'.TtCla, 
nue y,ii,o deva IP.va.r-'le mais lnn<?e, 
do OUP- · rl'n,.,.-,,,,.,tand0 uma opor. 
tunid:ide pi:>litlea,.. · 

Pratlcirn,ent<'i l1Rl't e'tjst,. culto ca, .. 
t~Hr.n: n,,:,0 hã. templos nem - sa,.. 
....... ,.rtnt.,o~ 

Em Moscou. sacerdote catolie6 
havia só o P. Br:àun, e hoje, há o 
seu subetitúto. o,· tambem. Religio
so Anuncionista. Pe. Laberge A 
unica igreja catoi:ica. em todà 1J.· 
Russia, que nã,., s6 em Moscou. ~ a. 
de S. Luiz do<; Franc(•sea, nessa 
cidade, o Pe. Braun calcula aue P.m 
Moscou haverá agorn uns 20.00C 
catollcos, e em Leningdado 30-000 

"Quel é o fut.ur,,. do carolie!sn1ci 
na. Ru~sia?" - n'!rgunta. o P.e~ 
Braun. O sac .. r<'lot,'? resPonde .. ãl 
sua ,wnrirla nPrçrunta: ·· · 

- "O sofrimento d4!,.;tés . mi-

l 
Ihões de catn11c~s iintlll boje:ms- .. 
t.,.nte<; n 0 pgfs ~os soviete.. é tão 
grand!! e i,rofunc'lo. mie :só nos vem· 
á. mP11te. ao con~,d~r .. :V.:.'PC1"'!'Ul').ta.: 
aquela resnosta tlada.,;l)~~,: Bispo de .. -. 
'!'agaste á mã<P. .de,.S,mto, A~~ 
nho· -- "'D,ms ·n:ãn· irodê"cli>ttaT' ift!, · 
-perder um fll'hn -nor)iuetti.mna ~. 
chora. tais Iagrlmas ". 

Auto - Viação 

EMPóR!O. PADARlA E 1 
CONFEI1' ARLA PAP ANÃ 
Gêneros alimenticios. pães e 

. biscoutos de todas as qualidades. 
Apronta-se eneome1',das ·t,ar.t 
casamentos, batizados,'.· "soirée$• ... 

etc. 
AV. BRIGADEIRO ,LUIZ AN• 
TONIO, 119'1 - FONE: 3-lti60 

.Bragan~a - São Paulo 1 
1

. para a.~ suas viagens de Bragança à Capital e Vice-versa. str- · 
vam-se dos confortave!s onibu~ da EMPRESA · AUTO

V!AÇAO BRAGANÇA - e pei::curso é feito em três horas 
PAR'.t"ÍDAE DE BRAGA.'iQA. PARTID.AS DE SAÓ ·eab.Lo 
Dtas ote1S: 1.0C e 11>.1&: i:lo- Dlas uteis: ·. 6.45. éf lf>,45: )10: 
mtngos e tenaaos: "1.4b e. i8. mtngOE e :feriados 5;4r, e:lÇf> 

Ponto em Bragança:· . Porité err. Sâc Pàillo · , 
PRAÇA RAUl LEME N.0 10 BAR ESTRELA - Rua Mauá . 

dificeie, daqueles . em que o . /: ,,,por abandonar. a· Deus, ·perdeu.iO 
homem vence a si mesmo. ' 1. ·Senso ·d_e respor.sabilidade'.e ·para ·J ·· :de a vida. resum·se no ··.:·mC1I11ntº 

'9,_,,.., ________ ., ______ ==----------- ~u~ passa e ~a momento M"'º'~ j' ___ .... TELEFO_,..,,, ... N ...... r: ..... 1oe......,_··""""'_n._c ... 63_0_ .. ·--· _TELEFQ_..:·-··~'·:_-m_: ·~·-""", 4--690-5 .', ( 
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A prseou~ção aos catól!cos na Ucrânia 
Chegam, noticias da Ucrania ocidental que nos informam o que 

Bignifica a incorporação dos catolicos do rito greco-ucraniano a lgre
ja Ortodoxa Russa. 

Dois membros do partido comunista foram nomeados bispos 
nesta parte, da Ucrania. Mons. Macarío é um dos membros mais ati
vos do partido de Moscou. Mons. Nicolas e un: antigo chefe de uma 
isecção dos "Ateus Militantes"~ Foram tambem enviados muitos co• 
munistas como curas de paroquias; esses impostodes se dedicam umas 
5eJs semanas a uma preparação, antes de ser "ordenados". 

' Sentiram imediatamente os efeitos mortais dessa religião orga
nizada e controlada por um regime totalitario. Numa grande cidade 
situada proximo da fronteira com a Rumania. o sacerdote foi obri
gado a fugir. Os habitantes enviaram uma delegação a Kamenetz
Poc!olsk para pedir outro sacerdote, pois queriam cumprir com seus 

fdeveres religiosos da Pascoa da Ressurreição. Foi-lhes concedido es
se favor. 

Chegou, efetivamente, um sacerdote, que durante tres dias es
teve ouvindo a confissão dos fieis. No domingo celeb:-ou uma Missa. 
A tarde desse dia chegou uma companhia de policiais de Kamenetz 
- Poc!olsk e prendeu a todos os homens da população, que haviam 
demonstrado alguma .resistencia ao sacerdote enviado. · 

A situação para o clero católico é, simplesmente, a do martírio, 
a. fuga ou o ocultamento. Sabe-se agora que desde setembro ultimo 
!oram morto~ cerca de sessenta sacerdotes rutenos. Mais de mil 
foram encarcerados ou deportados. Constituem mais da metade do 
clero da região. 

Entre os religiosos foram presos 170 monges da Ordem de São 
t3asilio, 40 Redentoristas e 20 Studistas. O Metropolitano Monsenhor 
Slipyj, !oi morto. 

Não ha noticias dos outros b~pos. Se ainca estão vivos, eles 
~ encontram no interior da Russ1a. Todos os ise171lnaristas foram 
disnensados; alguns foram incorporados ao exercito. e palacio ar
quiepiscopal de Lvov foi convertido num colegio, e o do stanisla~ 
voff em quartel geral da N. K. V. D, Os scminarios receberam idoo-
tícos destinos, · 

SNR. ASSINANTE 
Ao fazer reclamações, reformas ou mu• 

i:lança de endereço, queira enviar .. nos o ende. 

reço completo conforme acha-se impresso na 

margem do seu jornal, inclusive o A.. seguido 

de um numero, afim de tomarmos providen• 
cias urgentes •J 

Federação 
gações 

das Congre.. 
Marianas 

.A Federacã,o, para dar m&lor 
brilho a.o 1.° Congresso Eucaristico 
Provincial de Campinas, deseja en
viar para lá o maior numero pos~ 
sível de. Congregados. 

· 'os Interessados podem fazer o. 
sua insr.rição nos seguintes : .1gares: 

Sede da Federação das CC. MM., 
rua Conde de Sarzedas 100. 

Portaria da Igreja de São Gon
ç;alo, Praça Dr,. João Mendes. 

Casa Isnard, rua 24 de Maio n.o 
80-00, 

Heroismo materno 
Com quanto sentimentallsmo não 

tem já. sido cantado o amor forte 
corno 6 o amor materno? E quan
tas provas mesmo de sentimenta
lismo não. dão. umas mães que dei
xaram esvasiar-se de sentido o seu 
amor aos filhos? Mas sublime po. 
ue ser o amor da mãe cristã quan
do se trata .da. salvação eterna do 

r 
fruto de seu ventre. 

1'Jxemplo frizante deste amor 

f 
cristão, forte, decidido e sem som
bra de sentimentalismo ag1,1ado, 
deu-se no suplicio dos Quarenta 
Ilfartires, festejados a 10 de março. 
Dus quarenta · martires, trinta e 
novo já. haviam sucumbido ás tor
turas. Sobrevivia o ma.is novo de 
nome Métllon. Este já estava com 
os o,;so.s quebrados em todos os, 
pontos, mas vivo ainda e sofrendo 
multo, quando sua santa mãe o 
exortou com as animadoras pala

·vras: 
- Meu '!ilho, eu te p~o. tem c.'0-

ragem, .e· aguenta as dôres. Não re
negues· a íé de Cristo que jâ está. 
a. porta com a coroa. da vida. eter
na! 

Depois do martlrio, oa corpos das 
fieis testemunhas de Cristo iam ser 
queimados. Mas os carrascos .Pen
sando QUe Meliton ainda podia re
negar a fé, pois vivia, não o levá
ram para a fogueira que crepita
va. 

· Então, aquela mãe heroica, re
celando que o filho qua.si inconcien 
te já. de tanta . dor, renegasse a fé 
nos· ·ultimos instantes, tomou cora
josa o fllho âs costas e corre pres
surosa para .a f?guelra. E o filho 

L,,.nttas 
PRÉ-ENCOLHIDAS NÃO ENCOLHEM MAIS! 

'XÍMPREClAMOS. em nossas confecçCcs. materi~ 
da melhor .quatidade. Mesmo assim. molhamo4 
tongãinerffê a·casimira. os aviamentos. e quaiqu~ 
peça. ainda que seja um pequeno fundo de bois~ 
Resulta de, tais cuidados que as nossas roupas 
são pré•cnc9lhidas oferecendo plena g_arantl;:i d~ 
nenhuma deformabilidade futura. Queira ra, .. 
\ima visita à nossa Seção de Roupas Feitasa 

concluirá que ~ uma movaçào. pois aind.ao, 
não se empregou material de tão a~ta ql.J.IÍp 

tidade na Confecção de Roupas Feita!6,, 

); 

querido e yeneravel lhe expira nol!! 
braços. 

Ainda assim querendo ev!tar'.!lqual 
quer pro!ana<;ão dos restos mór
tais pelos deshumanos aigozesfc'atl~ I 

ra ela ã.s chamas o proprlo ··:t!lhó 
m~rto, para que suas cinzas. ficiui-

~em juntas com a. dos compaiihel_-
ros de martirio. .·-:fb-, 

Deveras, isto era amor! Teme
rosa. pelo eterno futuro do filho, 

• Em 10 pagamentos pelo "Plano S1,1avol!I 

•.r, 

·.· .. ·~ 

não r<'-cua, ante ·éste 'enorme sacrt• 
!leio de sustentar o tllho na morto. 
Ist<J era.·,: querer bem o maior 
bem que· 'se' ·pode querer para al
guem,. o cêu .•. , . , .. ,...;,·j· 

Quem n~, 4~rii que, hoje etn dia. 
, houvesse mã,Els .tão.,c\osas P.elo .be?n 

estar .espir.i,tu~I,c.do,s ... · filhos\ $~. a 
doutrina, ináls .â.lnqa,,. o, amor'· de 
Cristo pod~ h1fiàma,;: · .. rio coração 
das mães um tal . amor. 

Frei B~p.vinJlg D,estéfanl. OFl\f, 

-----------·------------
D 

IZ São Pedro em !!Ilia segunda. 
Epistola que a heresia. é pior 
do que o paganismo, Isto é, 

o es~dQ .do pagão convertido ao 
Cristlanism'ó e que depois cai na 
heresia., passa. a ser pior que a sua 
primitiva condição de gentio. Mo• 
lhor lhe fora. não haver jamais co
nhecido o caminho da. Justiça. do 
que, depois de conhecê-lo, lho vol
tar as costa.s. 

E isto que se diz de um simples 
:fi~l extraviado, pode-se tambem 
dizer de um povo ou da. humani
dade em geral. 

Els porque Pio XI, na. "Divini 
liedemptoris", declara que a huma
nidade esta. hoje ameaçada de cair 
em um estado pior que o existente 
no mundo . antes do Advento de 
:Nosso Divino. Redentor, e isto por• 
flUe, depois de conhecer a. Verdarle 
do.s Evangelhos, os homens acaba
ram por repudiá-Ia. Volta., portan• 
to;. o estado atual a ser pior que o 
primeiro, isto 6, a apostasia das 
nações modernas representa um 
estado ma.is triste e ma.is lamenta
Tel que o existente quando a hu• 
:tna,nldade ainda. se debatia nas 
trevas do paganismo antigo. 

São Tomaz de Aquino esclarece 
Que os herejes se acham mais afas
~dos ôa. verdadeira Fé que os ím
pios e que os proprios demônios, 
porque não se apoiam na autori
dade de Deus, mas no proprio juizo. 
E esse livre e-,:a.me, esse !iberalis· 
:-no, essa. rebeldia., <:ontra a. vontade 
G1Xpressa de Deus é que caracteriza. 
a atitude da sociedade hodiérna, 
,que volta voluntariamente a.s costas 
ca.o santo mandamento que recebeu 
ele Deus, por intermédio de Sua 
Igreja, bem como a.os meios de 
!Salvação que esta lhe oferece. 

Em que pese a opinião dos que 
itustentam que a humanidade se acha. 
em vias de se libertar dos grilhões 
ele seu cativeiro político, social, 
eultural e econômico, a verdade, 
pua quem não tem traves nos 
elhos e para. quem não faz ouvt
clos de mercador á voz da Igreja, 
ê que cada vez mais se acentuam 
Ni• cores negras desse quadro dian
te do qual Pio :XI indagava se não 
ema.riamos cm face dos tempos 
p"'vlstos para vinda. do filho da. 
Iniquidade so~re a terra. 

Em contraste com as adverten
cías ãós uitímos Papas,. o que ve
mbs pÓr todos os.lados é à supers
ti,;ã.o dos meios puramente huma
nos, a. 'heresia das obras, com ex
elusão das armas que em todos os 
t~ ~ ~~~n~ Dl~na. indi~ 

1 ·' 

1 
N O V .A E T V E T E R A . ,;0'.: ·:-

! O espírito surdo e mudo 
retirando assim- t;oda. qase solida 'I 
:qualquer leglsla1;ão .•. Err.o .tntelec-

· ·tualcesse ,qu.e.,p~erta. passar desa
percebido e pl:trecer menus perigoso 

,,.·,quando se. limitava a poucos e ã. 

cou como impresclndive!s para a 
sa.Jvacáo da humanidade em mo
mentos de crise e de decadência. 
Nesse império da. prudência. da 
carne, são postos de lado como 
velharias inconcebiveis na era da 
energia, atômica, os recursos que o 

Soberano Senhor de todas as coisas 
colocou á disposição dos homens 
para aplacar o castigo do Cêo dlán
te das ignomlntas deste mundo: -
a oração e a penitência.. 

Eis a mensagem de salvac:;ão por 
Deus confiada á Medianeira de to

. das as Graças em suas ultimas re
velações â humanidade. Em Lour
des e em Fátima, · a Santlssima 
Virgem não nos pediu que cmbar
cassemos em grandes empreendi
mentos de salvação social articu
lados pelos prodigios da tecnlca 
moderna. A Santíssima Virgem, 
com toda a. simplicidade, apenas 
nos recomendou a oração e a pe
nitência, armas ident!cas âs em
pregadas por São Domingos contra 
os males de sua epoca. 

Para que os recursos humanos, 
que tambem são dá.divas de Deus, 
frutifiquem em nossas mãos, mister 
se faz que alicercemos nossas obras 
materiais por meio déssa vida in· 
terior de orações e sacrificios. E 
em atenção a esse celeste pedido, 
o Pont!fice da Ação Catolica, pela 
Enciclica "Caritate Chrlsti Com
puls!", de 3 de maio de 1932, de
pois de mostrar como na defesa da 
Cristandade devemos usar os legi
timos meios humanos que estive
rem ao nosso alcance, assim se ex
pressava sobre a necessidade doi: 
meios sobrenaturais: 

• • • 
ªMas diante desse odio satanlco 

contra a religião, que recorda. o 
"mlsterio de iniquidade" de que 
nos fala São Paulo, os meros meio~ 
humanos e as providencias dos 
homens não bastam, e acreditamos, 
Venera.veis Irmãos, ficar menos 
proximos de·Nosso min!sterio Apos-· 
tollco, si não quisermos indicar a. 
humanidade esses maravilhosos 
mlsterios de luz, que são os uni
cos a conter em si a força de sub
jug~r os poderes das trevas que 
agrilhoam a ferra. Quando o Se
nhor, descendo dos esplendores do 

::ra,bor, curou o Jovem :possesso do 

demônio, que os discipulos não ha• 
viam conseguido sarar, â humilde 

pergunta destes: - "Por qual mo
tivo não pudemos expulsar esse 
demonio?", responde com. as me
moraveis palavras: - "Este ge
ncro não so expulsa a não ser pela 
oração e pelo jejum"', Parece-Nos, 
Veneraveis Irmã.os, que estas divi
nas palavras devem tambem ser . 
aplicadas aos males de nossos tem- · 
pos, que somente por melo das ora
ções e da penitência podem ser con
jurados.' 

. Lembrando-Nos, portanto, de 
nossa condição de sêres essencial
mente limitados e absolutamente 
dependentes do Sôr supremo, re
corramos antes de tudo â o,ração. 
Sabemos, pela ll'é, qual seja o po
der da humilde, confiante, perse
verante oração: - a nenhuma ou
tra obra pia. foram ligadas pelo 
Senhor Onipotente, tão soÍenes' e 
universais. promessas como â ora
ção: - "Pedi, e dar-se-vos-á.; pro
curai e achareis; · batei e ·abrir-se
vos-á. Pois todo o que pede rece
be; quem procura áéha; e a quem 
bate abrir-se-lhe-â ". "Em verdade, 
em verdade . vos digo: - Si pedir· 
des alguma · coisa· ao Pai em meu 
nome,' ser-vos-á. concedida.". 

• • • 

Apostolo, os fieis tem semÍ,té. sen
tido nestes casos a necéssi~ade. de. 
purificar sua alma do pecl!-do com: 
a contrição do coracão ·c.ciÍn o sa:~ 
cramento da reconciliaçã.~; ê de 
aplacar a Divina Justiça,' iambeni 
com obras externas· de · p:enltência. 

Bem sabemos e cohvos66 deplo
ramos, Veneraveis I~ãb~, que em 
nossos dias a idéia .e o ntitrte c!Él ex
piação e penltênqf;a, . te~bam. ··ein 
grande parte perçlidó o . v,i,lor e à 
virtude de suscitar aqiÍelâ'' disposi
ção de coração, ~quele herofsmo 
de sacrifício que em outros tempos 
sabiam infundir, . apresentando-se 
aos olhos dos homens dÓ. l•'é como 
selados por um carater divino á 
Imitação de Jesus Cristo e de Seus· 

santos: - hoje não fn.lÜ1.1n· os· que 

Fé em Deus era -ainda . um . patri• 
· ·mônlo :comum da·humanidade, que 

tacitanrênte se presumia ainda, 
mesm·o', .naqueles que dela não fa.• 
ziam ·p'!,of!ssão aberta. Hoje, porem, 
quando ·o ateismo se difunde pela. 
massa popular, as consequências 
pratlc;u~ daquele ,erro se . torn.am 
terrivelmente tangíveis e entram 

para. .o· rol das tr!stlssim~ realida
des. Emt .vez das., leis· morai.s que 

desapa'recen:r com ,a •p:er!]~, àa: ié em 
· Deus, .. se·!mPõe a;forçavfolenta que 

conculca ·todo. o .direito,. . A, antiga. 
fidelidade e correção no agir .. e no 

mutuo cor;ne.i:clo;,.tão decantada. pe-, 
los retoricÓs e 'i>o.eiàs 'd'ô ,pagi)iis
mo, agora cedem iuiar á es1iE?êula
ção sem consciencia tanto n6s · ~~ 
gocios· proprios como nos alheios. 

desejariam por de lado ns mortifi
cações externas como coisa de tem
tios passados; setn' 'talar do nioder- J' 
no "homem autonomo''~ qhe' d'espre- 1 

za. a penitencia conio expressão de l 
índole servil .. E é ·obvio;' corri êfeí- 1 
to, que quanto mais se desvanesce 
a ll'é em Deus; tanto mais se, con
íunde e desvanesce a ideia de um 
pecado original 'e de · iima primi
tiva rebeli~o do ·honiéní contra. 
Deus, com o qu.e ainda ·mais se 
perde o conceito · da; ·iíecessfdà.<le 
da penitência e da exp'!âção .. 

.. E, realmente, como poderá. ser sus• 
tentado um contrato qualquer e 
Que valor pode ter um tratado, aos 
quais falta a garantia da consc!en• 

ela. na ausencia da Fé e~ Deus, 
do temor· de. Deus:,?,, .Retirada, essa 
base; ·tddà.s .'as Jeis morais · caem 
com· ·eia· e não .. ha ... nenhum reme,
füo qué ·passa impedir a gradual e 
inevitavel ruína dos povos. da.s fa
milias; do ·Estado, da propria cl-, 
villzaÇãó humàna. 

Mas Nós, entretánlo·,' Venera veis 
Irmãos, deviamos· por obrigação de 
oficio pastoral mante'r bem alto 
estes nomes e estes c~mceitos e 
conservá-los em seu verdadeiro:sig

nificado, ern sua genuina nobreza, e 
mais ain~a em sua pratica e neces
saria aplicação á vida çristã.. ... •,. /. 

·.:·:. 
~,· e ..... 

A penitência, .portanto, ... é com6 
uma .. arma salutar posta nas mãos 
dos valentes soldados de Ci·isto, 
Que 'des'éjain coinbater pela defesa 
e pelo restabelecimento da orêlen1 
moral ·do universo. J;; uma arma que 
se leva á raiz de todos os males, â 
concur,lscôneia das riquezas mate• 
riais e dos prazeres dissolutos da 
vida. Por meio de sãcrificios vo
luntarios, por meio de renuncias 
praticas, ainda que dolorosas, por 

A isto Nos ~né!_~z ,;,,· ~roprla uc- melo das va~·ias obras de penitên-
fesa de Deus e da Religião, que es- eia o cristão generoso subjuga as 
ta.mos propugnando, pÓÍs que a pe- baixas· paixões que tendem a a.r-
nitência é por natureza. um reco- rastá.-lo á. violaç;i:.o da urúcm mo-
nheclmento e restabelecimento da ral. Mas se o zelo da lei divina e 
ordem moral no mundo, que se a caridade fraterna são nele tão 
fuuda· na lei ete.rna, isto é, .em Deus .. s.rand·es quanto devem, então não 
viYo. Quem dá satis(ac;ão a Deus somente se entrega ao exercício da. 
pelos pecados cometidç,s, reconhe- · penitência por si e por seus peca-
ee com isto a santidade . dQs su- ·dos,. mas tambem se oferece em 
pre'inos prlnclpios · dà, :moraÚdàife, · expiação ·veios pecados alheios. á 

"l\fas â oração é necessario acres
centar tambem a penitência, o es
plrito · de penitência e a prã.tlca da 
penitência cristã. Assim o ensina o 
Divino Mestre, em cuja primeira 
pregação foi recomendada a peni

tência: - "Começou Jesus a pre
gar e a dizer· "Fazei penitência." 
(Mat. IV, 17). ·Assim o ensina 
toda a tradicão cristã,, toda a. his
toria da Igreja: nas grandes cala
midades, nas grandes atribulações 
da Cristandade, quando era mais 
:Urgénte a necessidade da ajuda de 
Deua, os fieis, seja expoµtaneamen
to, seja pelo exemplo e pelas exor
tações dos sagrados Pastores,· sem
pre lança.ram mão das duas valio
"1ss1mas arma da vida espiritual: 
- a. oração e a penitência. Por 

·1qUele instinto sagrado pelo qual 
quase hiconscientemente se deixa 
~u!ar o povo cristã.O, quando não· é· 
extraviado pelo semeador ·de ciza- · 
nta.s, e que nada rna,ts é que. aquele 
"senso de Cristo" de que :Cala o 

sua força interna. d~, ''9b~ii;'àç,1io,':· e . >:,·Imitação 'dos Santos que heroica,, 
a necessidade ~ife uti,~::~a,,rição'.·co'.~-,:· ·· mente'se' fazem vitimas de repara-

·- .tra sua vlolaçao.. E. ê certl!,rhertteº ·õ· .. ção pelos-1>ecadoi,f'àe toda U'ma. ge
·,.,..um dos mais :perJ1ó~~~.,i'.~{r~;:·1-e·, :,·ração;' como o Redentor divino qúf 
l "',nossos tempos o haver pretendidt> '•à.e fez "'Cordeiro de beus para t/11,· 

· separar a moralidade da religião, os pe~dos di.> mum;lo". 
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LEAND:â.O D"tl'?RE': Os RootL 
gues. Cá. .Pâ.Uló, Bta.silien&e Ltda. 
l.946. Ulli t'ól. 251 pàp.) 

Romancé pàiéólógito. N'à.rtá a 
hist..rta de umá. pôbt~ ml)Ça, de ori. 
g<'m hUlfilldé ({llé éé Mi;a éni ·tàmL 
lia rica, torlllláhlo.se proiUlidà'lien
t., ~go!sta. e ci-Vàren~ ,; sendo. por 
iso. caUSà ds, _iliféltG1M,dé . dós Ü• 
lhos. -

Criticá.: Pó1.1<?ó in."t •.Jtivõ, embóta 
:n:01 &.lménté m:~tr.iwlvt>. 

Cotação: Aceitavél para jovens 
em geraL 

YUTANG (LIN); Umà folha na 
tempestáde. (Rio, Ed. Naclonàl, 
'1943. Um vol. Tracl. de M<mtélró 
Lobat.o). Romance hi~tóriôó, . nó 
qual ten~ a éhina. éômô éénàrlô, 
se narraiÍi óénâs dê extl'àótclliiàrlã 
bnttàlldli.de bello-ã. · 

Critica: Alem dó éé\l fésttit-o 
_va,l · ·__ moral à ná.n'ti«ió dê êerta.s 
cetki ··bàstànte ímórãls. tôrná. o ro. 
manee níâ.!s pernicióêõ qué· utll. 
. cotação: t>e-sàcÕnselhà'Vêl,. 

MONTEPIN (XAVllJR, DE): _Mu
lheres de hrollZé. ($1;" Pàtiló, Bra• 
sil Edit.ora. Um vóL) 

Romance i'le :ficÇ1í,ó, no @a-1 sé 
descrevem, éóm apàra.to de tninü. 
~ias, todas as tra.ttià.e ütdld!i,s núma 
grande e i?itrineada viUgatíÇ!t-

CRITICA: A descrição viva de 

. =~~~L-io ma=r ; .::::,si~,; 
valor psico!Qfsióo. ,dePõem grà.nde
mente . cón~ 0 i'OOlance. 

Cotaçâo: hesac'õll.SelhaVel cll1 ge
ral, e t;o:!eravef SQIJletJ.te ·para adul
tos · de- étitério fortnado. 

1't1 de Ull1 eSCUltor que se aPaixo
lià sucessivamente pelas peSl!oas 

· que lhe servem de ins!;iração e 
1 modelo. 

. ' étit!ca; Oértás ide!M um tanto 
ttl11carnacionista.s fàvorecem umà 
:lrttetpretaç:fo eeplrità. do sentido 
gérál âo tómàncé. 

Cotação: AcéitàV'él s6 pàra aduJ.. 
t-Os dé crltér!o fóriliá-dú, · 

éATALANY "M'Y'litAM): As fi. 
JhM dó Bàtbà Azul. (Rló. jc,.c;é 
Olhnpió, 1P44. tfm voi. Ttàd. dé 
Vióéi'lt!ha de éàtvallió). 

Rómàfüié leve dé ficção, fi,; tiúàl 
Sê désifrÉ'vê\ü péqUéúas llistóriàs dá 

·- ldàdê Médlâ, 
érltiêâ: Dléérétó, ciéll<"ado e mo-

l'1!1ménté bãstànte eléifài!ó. 
êótâçãó; :à'.'>m i:>àra tidoiésoontes 

ém get:il, 

FiêHJÉIREDô ( ANTÊR.ô DE'l; 
Péss"làs de béni. (Bértránd. W42): 
Hlstôrlà tómàhceMà d;. · :ti!na mo
ça, pórtuguesa de éspiritó êuit.o. que, 
t,àra s 6 t apostola; renuncia ao ma. 
trhnonló. 

Crltlea: Excelente e de grande 
élevàçãó moral. 

Cotação: Ac-eitavel para qual. 
quer cspccle dé leitói·es ". 
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Instituto Modenio 
PRAÇA DA Sl!l :N.O 163 
--- SAO PAULO 

Fundado em 1917 
JJACTILOGRAFIA 

TAQUIGRAFIA 
o Melhor Énsino .............., 
---:-· Pelo Menor Preço 

·• ~~~~:MPTí{~à'ZzÃ:nrll110~'v1 i'ÀrÇYXO™P .! 

," São Pau1o - Santos Ltda. 
Cr.$ 20;00. 

Omf>us diàtláméUte de llora em hora enue São Paulo-Sant.9S 

SCIENTIF1CAMENTI 

ASSUASFERWAS 
• Pomada sera-t!-va Sl!o Sebà.a. 
tlão combate rlentlflt-amente 
toda e quaJauer afe<'<:âo .-uta. 
néa. .-ómo ,eJam · Ferida& ém 
à/éral. l'J.-eras C'bagae àntt-
1>:as. E<'zemas_ Erisloela. e'l'lel. 
""ª· Rarhas nos o(>,r e nóa, 
""'lóá fÍ:~t"nliàs. Aémot'l'nldéá. 
Qu<'lm>idul'as Eruo1;ões. Pkâ. 
das de mostzuitog e .nl!ectos 
vénen°"'ºº· 

I 

Indicador Profissional 
A o,v O C A D O S M É D l C O S 1 :_~; :.~:1:,.~:u•:•;:, 

Dt .. Viçente M~IUlo 2-2622 """ Cons.: Rua 'l de Abril 
l'âca a· Sé à3 _ z.é ~ _ Dr. Vicente de Paulo 

· ~ · SáJà m. · · Melillo 

Dr. -.. Pliniot -CQrrêa _ 
- __ de Oliveira 

Rua Qam~o ~u~a, 176, ~ .. 
8J1dat - 8a!à 322 ..,.. T~: .2 .. ,276 

Dr. Francisco P. Reimão 
-Hellmeister 

Rua s.- Bento, 2M -- 1,0 andar .... 
Salà 3 - 'l'eL: 2-1543 ..... S, Paulci 

Dr. Carlos Morais 
de Andrade 

Rua Benjamim· Constant. 23 
'-e, and. - S1 18 - T,el.: 3-188& 

ENr,F.NHEIROS 
A~a:d-,t _ tm'fa_ do Pra4() 
· iNGtNHtiRô _Á,RQl'ITt'ró 
Arq1dt"'"'ª -rélittiõsà. éólegiós · 

i_WAíiàii» süJab'ãpJsã.i _ 
~ Lib. ~ó., "1 -- ti. Pàu!é 

CLINléA GERAL 
Consultório: Rua Autella.nê 

éouttnhó n.0 i09 
Dàs 13 ás 1? hóras 

Dr. Camargo Andrade 
DOENÇAS DE SÉNBORAS -

PARTOS --- OPERAÇÕES 
Da Bene.t. Portuguesa. da ,Mater

nidadP de S. Paulo 
Cons.: _R. Sen. Feijó n.0 205 -
Tcl.: 2-274i ..... Das 14 ás 18 bs 

Sabado: Das 10 ás 12 bons. 
Res.; .R. Rafael dt> Barros, 45'1 -

Tel;: 7-4563 

1 ' 
t,r "I~~ Cê~- ~· 
ÀHiMICOS 

TOMliM 

01nna ernosntad1 
''S1LVEL8.A." -Grand~- -- T~nlco '---------------

1, 

Dr. Reynaldo Nev-es 
de Figueiredo 

DO HOSPITAi. DAS CLINICAS 
E SANATORIO STA. êATARINA 
CIRURGIA DAS VIA$ BILIARES 

Cons.: R. Marconi, 84 - 3.0 and. 
- TeL: 4-8717 - Das 14 ás 16 bs 
ltesid.: Av. Pacaembú, L044 -

Tel.: 5-2625 

HOMEOPATIA 

Médico homeopata da e. 4.. P 
da Soróéabllna. Diretor clinfoc 

1 

dó Ambulatorio BomeonatiOO do 
Cannó - Cons.: R Sen. FeiJo. 
i05 - Tél.: 2·0839 - Res.: 8-6471 

l\taréar bom. das 3 á~ 6 l!O
ràs pelo telefone: 2·0839. 

Novâs aureoa~ões 'de CC. Mi 
Transcrevemos da. ''Estrela do Mar"': _ _ "" 
Durante vários meses a nossa revista. deixott de publicar ZIO' 

tlclas de AGREGAÇõES de nossas Congregações. ~'9'$n05 
uma confirmação de Roma a respeito das faculc:&de.s, · conced1daa 
ao R. P. Luiz h1ou durante ó tempo dá guerra.. Reeêntemente tive-
mos documento autêntico de que $. Rev:tnà. continuava. . gozando 
das mesmas faculdades de agregar as CC. MM. Cio l3rà611. · 

·Portanto, nó dia 6 de junho S. Révma. co:ncédeu aat~ á,a 
seguintes congregações, cujos pédic.:ós já. 8é áeb.a.vam, .bá. ~ 
em poder da Cónféderação Nàcionàl; · ... 

RIO DE JANEIRO~ e. M. de NosSá Senhora de r..óu:raea •• 
Vicente de Paulo, para homens, liá matriz de S. Sebaatião de Olárià. 

. $.AO PAULO - e. M. de Nossa Senhora ~ é .~ 
Antonio de PàCua, para menores, 1ià matriz de Sto. An~ d.O Pád. 

- ó. M. de Nossa Senhora do Brasil e $ão Paulo Apó,s~ pàl'f 
homens e moços, na matriz de Nossa Senhora do Brasil. · 

BELEM DO PARA· - e. M. dé Nossa. Serthóra, de ftt.fma. e. 
José, pará moços, ná matriz de Icóra.cí. 

- e. M'.. dé Nossa Senhora dé Fátiina é Sã.ó B.almund.o Nona.to, 
para senhoras, na matriz dé Icóràci. · 

BARRA DO PiRAt ~- e. M. da Itnacttlttcfa ~~e. 
:Francisco de Assis, mista, uà matriz c:e Duque dé Caxlàs. 

Il,HEUS - e: M. da Imaculada Conceição e_ -~tó And?~ ~ 
ra homens e moços, :na igreja màtr!z dé Itn~tá.: . .. · _ 

LAGES - C. M. da Imaculada Conceição e :sa.úfb Al.tt.01do- M, 
Padua, para moços, na igreja do Senhor Bom JeSUs de J'~bt; 

éORtJ'MBA' ~ C. M. da Imaculada Conce19ão e São.~ 
para homens e mOços, .na matriz d.e Dourados (Tett. dé gonta,.,i,-Ofá)~ 

RIO DE JANEIRO - No C:ia 19 de julho, foi agregada a_ &,n,,,. 
~regação de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. e São Vlcenw' 
lle ?.....;.o, dG ~pi~ ";:~ ~" ~ Le~ -

* * * mas depõis, a, - 24 do J:t\éS!ttó Ittês, recebe:ra.m. agr~ :ma.ta 
estas CongregaçôM: 

. * * * 
RIO DE JANEmo-= ô. M. dé NoS$a. Sellhérá lmacmJa.da, e. 

João de Deus, para sóidàdós e ot!cía!s do Côrpo de 1'3omheirOS-
BA:fA ~ ô. M'.. dé Nóssá Senhorá eé Fátima é Sã.ó Vftemé d~-

Páulo, para homens e_ rapazes, no Colegio Antonio Vieira.. •-- . ·1 

CURITIBA - e. M. de Nossa Senhora de Fátima e São Ga.• 
_ briel, na igreja matriz, pâta moços. · 

. RIO TINTO (Paraiba) - e. M. de !Jossa Sellho:ta. 4á& Gtagas~. 
:para homens, na igreja matriz local. · ; 

A SIFILIS E' UMA MOLESTIA CRONICA ·E_::i 
EXIGE UM TRATAl\fENTO· CRONICO 

ê um vttifoso auxilfar elo :rnécltco :nó trãtàfilétttó em-a.ttvo da; 
::lifilís. em _ suàs_ váriãdás e graves DlànifestaçôéS." 

"GALENOGAL" é um auxiliar ·no . _tratàtttenf,é da. Sifilh;.: ' 
E' de nmà assimilação completa e de uma. roiél'anela pél'f•ita.; 

· · (N. 1r;5 E C);, 

EXPRESSO VIAIJAO SiO PAUU ITU 
AVENIDA IPIRANG/', 1120 ~ tti.EFONE 4-.í.111 

~e,rvi~ rápido de passageiros em ~ · 
_ Li-r.nousines de lwto · 

P~TIDAS D:E SÃO PAULO E lR 
,6,30 - 10,00 ..... 13,30 --JtZ.

PREÇOS i 
SÃO PAULO A !nJ . . ~ .., ... ;pi 1o1 .,. 111 

SÃO PAULO A ~ABREUVA .. &l ., ,. . 

SÃO PAUL-O A PIRAPORA. 111 :.:,.,., 

,:1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!11!!!!!!!!1!!!!!11 ---------·----

n.ur; M.,r('on,, J:i:.. - s.-, - srua:e sw..:;. nas 1-1 <lls lS. AO!'. sabt!i_ttee, 
d!i!) t: .'-'!~ ~~; __ ,.. l'',!H]t!~~ .f ... 2~·},~ ~~ 5.y.671~· ~ lt<:$ç~ A:,q_ PG!El[P!!a, 9.;9 -.>.'? :t !'o 

ALTO ARAGUAIA ó,= (Mº GlU)$S0)' 
A represeufaç~o do LltGlONA.Ríó usità ~ ~

a, cargo do Sr. A. 'l'eles, para. tomadà é refómu!. dé à~ 
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1 Congresso E u e a rí s t i e o Provincial 
(~nclusão da v• pág.) 

~- St-. p. Ernesto da Paula, DÚ. 
:sisPo de . plncica-ba., com comu. 
lPhão geral. dai. crtii.liça.s. 
. · ,4'Q' lô,!!O boras: Pr!meira. sessão 
fJOlene, -dedicada. ao Episcopado 
:Brasileiro: a) Recep!:ãQ dos .Exmos. 
sni. J31àl!(>S e Autoridades; b> cre
do Cantado; e> Hino do l. o con
gi~ E°JJ.roristico Fr:.:;·viuci?.l; U.) 
;Al)eitilra d.:k sessão; t} I.,,ziturs, dC' 
eXpediente, adesões. etc. ; f) sa u. 
dação ao EPirscopado; g> canto -
""Ave. ver\ll'n" - MOZ;l..'"t· i) canto 
... "Pams Angelicus" ._ cezar 
Ji':ran~; j) 2a, tese: ,.0 EpisCOPU• 
do Brssllél.ro e· a· Questão SOCial" 
'-l Pé. Antonio de Almeida Mo
:rn.ià; k) :canto - "'Ave Maria." -
\,loii.o Gomes;· 1)- Palavras de enccr
raniento; xn> Hino do 4-º co~·es
~ .Euearwtico Nacielhll. 

, 6 DE SE'I'.EMBRO t 
~MENAGEM A' IGRE.JA E AO 

SAN.TO PADRE. 

A's 7,30 horas: Mks2. na. P1·a· 
_ça d9 Congr~~g _pelo Ex:mo. e Rev- ·· 
mo. Sr. D;·-~eo BÓrja do 
Ama.ral, DP:. :Blspo de Taubaté-. 
(;()m comunhúo gera.I das Senho.. 

.li;J;;;mas • .autoridades. b) Credo re .. 
citado e Hino Diocesano. c, sn,u. 
dação a.o Exmo_ Sr. Interventor e 
:'tS EXlnas.- Autoridadts ;_ ego • 
Pascoal Juercia, Pároco de Arioras. 
d) Hino de Nossa Senhora Apare
cida, e) Saudação ao Emo. sr. 
Cardeal Arcebispo de s. Paulo -
Cgo. Luiz de Abreu. .Paroco ele Ll
.. :::,e.~!-B.- f~ 1.2.. Te;~· "O ·crtst1ants 
P.:10 ~ 1,,:i ~.ng-vst:-\,-.,; ('Onten1pOll'

neas". g) canto - "Ave Maria" -
Witt; h) saudação ao · Emo · sr. 
Cardeal Patriarca de Lisboa; 1, 
Conferencia "Nossa sennora da 
Conce!çã.:>, Padroeira de Port..:gal e 

• do Brasll", por Sua Emln'3ncia Ré. 
verendisslma O Senhor D. Manoel 
Gonçalves Cerejeira, Cardeal. Pa
triarca de Lisboa; j) C<tnto - "Tu 
es petrus" - Haller; lcJ f.,e.Itui·a 
do relatori0 geral d.os Con~reBBos 
Eucaristicos da Diocese: 1) canto 
- "Cantico jubilar" - Be~tJ-ioven; 
m) Enceramento e Hino do l.º 
Congresso EUcaristico Provincial. 

A's 24 horas: (Meia noite> 
Missa na Praça do Co~1gresso reza
da. pelo Exmo. Snr. D. José 
Carlos de Agulrre, DD. B1s?o de 
sorocaba, com Comua.llâo Oe.ral 
c:os Homens. 

/ 

::·~~~.{ ~pção no PaJa. f 
A's 19,30 horas: Na Praça do 1 

Congresso, -Segunda sessão solcn~: 

8 DE SETEMBRO 
. 1 

CONSAGRADO A' . SANTISSil\IA 
EUCARISTIA 

a> Recepção do ExmCI. sr. Car. 
d.eal, dos srs. 'Bispos e EXmas Au
toridades; b) Credo . recitado: e) 
Hinç, Pontificio; d) Saudação á 
'Igreja e ao PaPa.; e> canto 
.. Terra tremUit" - Pu!lfonia pas. 
cal; f) la. tese; "O santo Padre e 

-.A.Faz .. ...,.. Dr. cesar Salgado, Pro_ 
curador Oersí!, do Estado de s. 
PaUlo;· 8') Canto - "Sanctus" -
Brawn; h)' 2a. . tese: "A Eucaris

. tia e o,. problemas da Educação" -
Di:-. Joã<? Papa.terra timong!. Pro
féSSór · dá Universidade Catollca de 
São· Pa.Ulo; i) canto _ "Om-

.JlEB de- saba" - um tema de EpI. 
fania; J> 11:neerramento e Hino do 
'XV oo:neresso·Ns.c1ona1 de s. Paulo. 

'1 DE 

DIA DA PAT.RIA 
A's 7,30 horas: Missa pelo Ex. 

mo. sr. D António · dos santos, 
Bispo de AS.Sl<J, na Praça do Con
gresOO, com comunhão geral das 
].:,oças. 

A's 15,30 horas: Chegada dos 
Emós. Srs Cardeais D. Carlos 
dàrtnelo de Va$conceloS Mota. Ar. 
cebispo Metropolitano. D- Manoel 
O<>nçalveé Ot!rejelra. Patriarca tle 
L,1sboa e do Exmo. Sr. Embaixa. 
dtOl" JOSê Carlos de Macedo Soares. 
Iriterventor F'edeTal. RecePc:ão na 
l:'r.efettu.ra, falando o Prefeito Mu
:olcipal. 

A's. 19,30 horas: Na praça do 
con~ - Terceira sessão oole-
ne: · 

a) Reeetic;ão dos Emos. srs. 
cardéá.1$ d0s EX:tnos. srs. BlspuS e 

De manllâ, nos }io1·ari ... , comuns, 
inissa com comunh.'ío geral na,.• 
Igrejas na· cidade. 

A's 9 horas: O Emo. e Re,mo. 
Sr. Ca.rdeal Ar~~olspo, e Mln\s • 
tros do Altar paramentados, os Ei-, 
mos. sra. Bispos. conegoSJ, clero, 
Seminaristas e a Irmandade do 
Santisslmo · (Homens), partirá::> 
da Igreja do Rosario para a Praça 
dO congresso proc-ess!onalmente, 
pela Rua Franclsc.? Jl!Cérlo, sen
do cantado. na . cheg-1êa ao Altar 
Monumento, o Ecce ~aceràos Mag. 
nus. Em seguida. 9 30 horas, sole. 
nissima Missa Pontifical na Pra
ça õo COnl{resso. Por S. Etnc1a. 
ReVTna. D. Carlos Carmelo de 
Vo.sconce1o1< Mota, Cardeal Arce
bisno de S. paulo. 

O Coro cantarã a "Missa A.ZUl" 
de FUrlo Franceschlni. 

A's 15 bnras: Organização da 
Procls~1i-o EucarJst.fca nas adjacen
cla;, da JgrP1a ôp Nossa Senhora das 
DOres de Cambui. 

PROCTS~li'l TRIUNF<\L DO SAN. 
TISSIMO SACRAMENTO 

PARTINDO o DESFILE DA 

f Fl? ~ PROPMMR 'I) 
ttA "\ H 1? 

"LEGIONARIO" 

E· DEVER DE TODO~ 
OS CêTOLICOS 

IGREJA DO OAMBUI, obedecendo 
o seguinte itlnerario: Av. Coronel 
Silva Teles, Av. Ju11o de Mesquita 
e Rua da Conceição, sendo o san
tlsslmo Sacramento transportado 

pelo Emo. D. Manoel Gonçalves 
cerejeira., Cardeal Patriarca. de 

lio ~J.&~ I1a. en·~:·a.::a da :Pr:?-.Ç~., 
uo cong,·.Jsso, benç,.'i.o do Saht-issi
mo Sacramento e encerramento do 
1.0 Congresso Eucarlscico Provin
cial p~o Emo. e Revmo. sr. Car_ 
deal Arcebispo de São PaU'o. 

DlJas noticias 
das Missões 
FLORESCIMENTO m;: URUNJ)I 

(Carta do R. P. Juan Perrau
din, dos Pes. Brancos cie Matu
ma)' ~ Nosso Vicariato· de Urun
dl, ultrapassa o numero de 
500.000 cristãos. Em 1922, con
tava apenas 15. 000. O movi
mento de conversões continua 
com mais entur1asmo. Conside
rando as crescentes dificuldades 
causadas pelo aumento. de 
ocupação que a guerra impôs 
aos indígenas, ver-se-á que tal 
movimento constitue um sinal 
evidente de atrativo que exerce 
sobre eles a nossa santa reli
gião, - ("El Eco C:.-e Africa"). 

·o PAGÃO IVIODERNO, l"i:IS 

O PROBLEMA 

1J'm missionario de Kenya, 
Africa Oriental Inglesa, o Re-v
mo. P. Hermus, em comunica
do recente, nos descreve um no
vo problema missionaria. 

"O verdadeido perigo em que 
nos achamos, diz ele, é que os 
nativos idolatras estão aos pou
cos se modernizando e se ins
truindo e resvalam assim para 
o moderno e o elegante paga
nismo europeu. A nos cumpre 
conquistar quantos nativos pu
dermos antes que a sua moC:er
nizaçâo redund, numa catas
trofe nacional. Na verdade o 
paganismo antigo ::ão é tão 
ruim. A ele ain9a é possível 
pregar. O mode'rno, porem, 
oferece grandes dificuldades em 
se converter. (,The Schield"). 
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. Não será feita justiça completa pelo Tri
. bnual dP, Nuremberg si os criminosos de 
gue1Ta sovietic.os não figur,arem ao 

dos nazístas . e fascistas 
lado 

_ (Continuação da. ult. pagina) 
tonlanos. dando a essa educação e 
a e:5:$e aô.G¼tr.amentc uni~ Ua..se p.ro--
~e:,sivamente miiitarizada, de mo· 
do a estabelecer as bruies para uma 
ditadura do Partido unlco Comu
nLsta. 

o DIPERIALIS::UO SOVIETICO 

Os conspiradores sovtetlcos, me
todicr '11ente e de acordo coni plano 
preestal.Jelecldo, procuraram assi
milar os tcrritorios octÍpados do 
Baltico tanto politicamente quanto 
cultural, social e economicamente 
em favor <la. 'União Sovietlca e- ten
taram obliterar as antigas caracte
ri>itlcas nacion.ais ··desses terrltorlos. 
Dando prosseguimento a esses pia~ 
nos e a esses atentados, os conspl~ 
radores sov.Ietlcos violentamente 
deportaram . habitantes que eram 
predomlnantemet1te não-rucsos e 
introduziram aH m!lharcs de colo
i1os russos. Este plano inclula o 
domlnio economlco, a conquista fl
slca a instalação de governos tite
r<:s, ·a anexaç:!io "de jure'' e a. cons• 
eriaçio for\;adtt de elementos par,, 
forças armadas sovleticas. Em no
vembro de 1940, o Comissariado do 
Povo para os Negocios Internos· da 
1:nlfto Sovletica publ!cou uma or
dem, erne Moscou, de N:0 00122 3 
ordenando o alistamento· de- todo~ 
os "elementos ant!-sovletlcos ·na Li
tuania, na Letônia e ·na -Estônia". 
Depois de completas e$iàs· listas, 
um tal . Serov Vice-Comissario do 
Povo para a· Segurança Publica 
(NKGB) enviou instruções detalha~ 
das sobre o mod.o de se p-roceder o 
exillo dos "elementos antl:sovleticos 
da Lituanla, da Letônia e da Estô
nia" • 

MÀSSACRES E :cA..UE~OS I>E 
CONCENTitAÇ,l.O 

Corno consequ·ç,~_cia desqa!l o:Í·déns 
de Moscou, c,m execução de um 
plano 1.;urnum visando a. umà cons
ph·a,;:ão criminosa ·contra. a ·huma
nidade, centellll.s " .de mlihares de 
pessoas inocentes 1'.ort1.1Ji detid!ls 
torturadas: assassi11àc1~ 'prlnc!pal:: 
mente em-'junhó de ·1941, ou de• 
portadas para o lnterior.'da. B.uesia 

maus tratos foram infligidos.· POJ' 
diversos meios, ía1s como por ar
r.na. de foge;- b.-alonet?r, bç;~r)•;,:::t~"-'.?::

enforcamento, por fome por- ·u,,f,,... 

cação e asfl.xia em ambientes &11-

perlotá.dos, por desn11trlção· ~te
matlca, por trabalhos força.dus, por 
ausencla ou déficiencia de aocorros 
medicos e farmaceuticos, por meio 
de pontapés, de torturas, de· inju~ 
r-ia.i, verbais de negação do direito 
de· correspondenc~;·Com OS ·paren-
tes, etc.. · 

Todos estes crimes se e?:1quadram 
-claramente dentro .da definiç~o de 
crimes contra a paz. e contra·. a hu
manidade, ; 'contormé são. cofislde
rados pelo TribunàL-Militar ºInter- . 
nacional para o julga.tn:énto e pu
niçlo dos crlmino~os; , ~oa p.Jaeas 
pertencentes ao .EixQ~_ ·· · 

PELA PUNIÇÃO DOS CJRIMINo,. 
SOS .DE GUERRA COMUNISTAS 

AO LADO DOS NAZISTAS E 
FASCIS~AS 

Depois de enumerar a. nova. "serie 
dl crimes pratt,cad~ pefo _govern@ 
SúVietico e seuá--agentes e.zn. lll44 
e 1946, . quando. dê .. novo impuse
ram um regime: de. \~i:i-or ati-a~és 
de governos tit_eres !lOS paú;~s do 
Baltico, assim têrmina o memorial 
do Congresso· Lltuàno-Americano: .. 

Leva.nd9 t-odos esses··tàtos conhe
cidos em cohsideràção/ ó Congresso 

. _.Lltuano-Am~rlca.,n,o. pede ,aos repre
J,erita,11tes :~~;:~â.li_::, -~;-e~ do 
Ço~gre.sso :do~_ }l~st~d~s _Unidos··- qu@ 
consigruu .do poder executivo ó · ini-
cio de meiUdM,J~-~dentes a promoa 
ver o Julg-atqento_ c:íe: WJios· Q:11-. erte 

. minosu&> _intl;rnacionais, .· ·qual.quer 
que seja _sua: n_acionalidade e 4u61.' 

· esses crilÍl.013. J,~nha,m, sido cometido1 
em tempo de guerra., :quer·'· :em 

,. tempo de ,Paz, de_ modo a Julgar oa 
cz:im,lnosos- tussos e .. de ouu--.ui nae 
clonalí<:J,àdes .. culpados . de cri~e8 
contra a paz, crimes . de guerra e 

.. ,.:crimes contra a llumanldade, o que 
podera. . s~r feito 'sl'iJa àtnpl!ando a 
competência do Tribunal MUltar 

}nternacionà( seja pela ampliação 
•· das funções e da jurlsdlçâo da. 
aCôrte . de ,!»stlça Internacional. 
' }i}Il! .Part.tc:i,ilar, o ~~n&resso Lltua... 

e procedentes da· Litu~nla · · â,i · 1.e. 
tõnla, da Estônia .. • Grancles levas 
de povo foratÍ-\ tn_assacrada~ coh10 ,, 
por exemplo em ·P1·ov~enis1ú~ ·e cn~ i 

no-Americano solicita. a def!Júçâo 
lios iaeguintes Critiles internacionau.: 

tl.) . ~ry-~ba~é~to, por meio de 
força . oµ, dé · ameaça de força; '1e 
um terr1tor1Q de outro Estado; e Telslal na Lituania. Assassinatos o 

.CENTRO FREDERICO 
,OZANAM 

Dia 29 proxlmo- PàSsado, ás 20,4.5 
horas em Santos, no salão nobre 
da Scciedade Hwnanltar.ta ctos 
Emprega.dos no Comercio rea.11-
:;:ou-ae mais um~ conferencia, pro-. 
movida pelo "Centro Fredt,l'ico 
OZanam" da vlsinha cidade. 

b) - Inicio e: realização, sob re
gime de ocupação mil1tar, de elel• 
ções poUtlcàs ·j:otn ti finalidade· de 
mudar a soberanui.·-' em beneficio 
das torças de.o!)Upaç~<> ou para bn~ 
por à ditadura de um partido sub-o 
se1'Vieii\e âs fol'Çaà de ocupa1;âQ"• 

---~----------Q esta d o dê saude do 
Santo ·pãdi(f · À ' 

T.ranScrevemoS do "1.aa- CatollçO" 
de 25 .de agosto p.p • 

O conferencista. da nólte, fol o 
conhecido tntélectual desta.. Cap1. 
tal, Dr. Oll Celidonlo Oómes dos 
Reis. qUe com rara habilidade dls .. 
correu sobre O momentoso tema., o 
.. Divorcio" 
__, A sessão· qUe foi presidida pelo 
~:-:.--nc.,. Revmo. sx:. Dom ldi.iio 
.ic~ ;;;oares, Bl.spo Du.:cc;;ano de 
sa.nt.os, reuniu todos os dirigentes dó 
Uúcato católico da v1ZJ.nh11, cldatie. 

.. De éomunicaçâo particular ia' 

be:mos qt1tc o Santo Pt'--<lre ~sti :?-2,-,
sando relativa.inente bem de saude. 

o caior exc~ivo '" 40. o ~ itQla 

bra não fa~ Sua Sa'.'.l.ida<ie. esmore-
cer nos SeUs 'trabalhas. Desde 19.39 
não_pronura? tjím:á :e ·o $0'ssêgo (Mil 
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DR!DURVALPRADO 
M&DlCO OCUWSTA 

Rua :senaaor Pawo ~ U 
• 1.• ano.·~ $12 • 13 • 1• 
(Elq cta nua JOd BomUclo>. 
CollS.. 14,30 as l'l.stJ aoraa -

h1.; z.1113· 

. Castel GandOlfo~ · .. A' s i,DSsi Stencias 
.. dos ,medico . e éOrisellieifôs dê pro,, 

ci:rar _ 1,l1I1 d~o . fóra ae Ruma,, :10 X!I responde : .. Não deve o 
attor pe:i,ar em descaiisat, quan° 

do o i:ebai;uio ~ a<>.írenélo em iodQ t ___________ , 
·.mundo."-. · 

Observemos os ratos ... 
1(Conclusão da ultima pagina) 

Polonla, c~mo, P_or exemplo, Itoenlgsberr.: e a Silésia; quanto aos es
piões, _ a. explicaçao seria fac!lima: não é sabido que todas as náçõea 
iuantfm ~spiões nos outros .. paises, mesmo nos amigos e em tempo de 
paz? Tres, no entanto, sao ao nosso ver, os indices seguro 0 
aparecimento ma~ifestará a proximidade da proxlma guerra: S. CuJ 

1.) Ampllaçao do. auxll!o americano â reconstru(:ão alemã e 0 
relaxamento da campanha anti-nazista na Alemanha 8 em todo O mundo 

2 ·) Começo de mobilização dos palses menores e movtmento de 
tropas P~~a Europa; concentração de armamentos nas fronteiras 8 nova. 
reconversao. da industria nos BE. UU. da paz para a· guerra· 

_ 3.) O abandono .da polit!ca russôf!la dos l,)artidos e corre~tea de 
carater centro-esquerdista na Europa e em fodo O ·mundo. No dia em 
que os gra:1,des pollticos adeptos do "honesto e :Mncero entendimento 
e_ cooperaçao. com os russos". começat~zn a fàzer discursos e a profee 
rir co11fe1>_enclas contra a ~ussla, nesse dia, ~omo . iam os.· di2:endo, a 
guerra estarê. para ser deflagrada. o melhor modo de " saber se ~ 
navio vai afundar ê .observar a. atrtude dos. :t'àtoa • • , · . . .... , 

.'--: ::,;_~ :-:~2... -.-",.» 



Observemos os ratos ... 

ANO XIX 1 São Paulo, 1 de Setembro de 1946 

Não será feita justiça completa pelo 
Tribunal de Nuremberg si os criminosos 
de guerra soviéticos não figurarem ao 

1 

lado dos nazistas e fascistas! 

Com :as reuniões dos· chanceleres •das Gtandes Potências· a ~ 
internacional tomou um cara.ter diferente. Ã: como l'1e o teor Qe ~ 
ções entre a. il .R.s .. s. !i;J os aliados isofresse uma mo<lificação. l)-a 

tato, o ambiente que predominava antes da Conferencia"<b Paz ezã 
jâ um tanto tenso, mas podia-se ainda considerar a pi.-esente reunião 
das Nações Unidas, como uma tentativa honesta. de harmonizar os m
teresses diferentes, e muitas vezes opostos das nacões alla4as_ m 
guerra. Hoje em dia,· no entanto, seja em virtude das clivergenclas q
apareceram no transcurso da Conferência, seja pela eclosão sulJita <lf!I 
incidentes entre o bloco oriental e o ocidental como por exemplo e 
~ americano-iugoslavo,' as relações 'tordlais entre americanos e in
gleses de um lado e russos de outro, toram substituidas por relaç~ 
meramente diploma.ticas, frias e muitas vezes hostis •. A analogia entre 
a presente reuniíl.o dos chanceleres e as reuniões entre os em~ 
dores ingleses e alemães em 3& e 39, para evitar a guerra., se apreeeaata 
de um modo muito claro. ;Q como se fosse uma. ultima: tentati-ra ti,, 
plomática para examinar . a ,possibilidade de, ao menos, temporaria
mente, solucionar algumas divergências deixar o exame de outras parã 
depois e a.calmar -0s anlmos. ·-A ana1ogià entre a. atual situação muncliai 
e a que precedeu de alguils meses a. Segunda. Grande Guerra., não se 
limita nisto: os incidentes· e os movimentos de ca.rater militar que 
se davam nas fronteiras germano-tchecoeslova.cas em 38, e germano-
polonesas em 39, são .idênticos em sua natuteza a.os que estão se dandg 
presentemente, O lançamento de Pümba.s-fogueteá na Suecià, a fa,,, 
bricação de submarinos pelos russos na 2:0:ba. ocupa.da da ~ 1emapQ,;i., 
as ameaças de Bernard Baruch de que se intensifica.râ a produçíio <le 
bombas atomicas nos EE. UU., a prisão de agentes russos Da soi;ia 
americana. de ocupação da Alemanha o proprio plano de unificaçãG 
de defesas pan-america.no, o inumeros· outros. bem provam essa 4esa,,, 

vitimas do Eixo Roma-Berlim já se acham hõer-1 Enquanto · as 
tadas, continua 

nimadora semelhança. · 

Não exageremos no entanto o perigo de um novo e %media.to cata.
clisma. E' poi,sivel que a Russia, diante de seus insucessos nas vota• 
ções da Conferencia. de Pàz, esteja resolvida. a mudar sua. atitude. 
Quem sabe se a demissão enigmatit:a. dê. Litvlnoff não slgiiifica isso? 
Essa mudança, para. não afetar o prestigio internacional. russo, não 
poderia ser efetuada em plena Conferncia e na presença. de todos. daf 
a razão de uma reunião "em familia" entre quatro paredes. A ad
vertência de Baruch sobre a produçà~ de bombas atômicas poderia 
ser encarada co~o uma manobra. dlplomat!ca pat'a. fazer "pendant" • 
para neutralizar, a intimidaçã,o das bombas voadoras. Essas por sua. 
vez foram lançadas somente para reforçar o prestigio mllitar russo, 
sensivelmente atingido com as experiências de Bikini., E a.. fabrica
ção de armamento na zona alemã ocupada pelos sqvléticos? E a. prisão 
de espiões alemães por eles pagos em Frankfurt? ora, a fab,r.lca.çâo 
de armamento se e,i;plica muito bem: ela não' se faz na. zona. alemã de 
ocupação russa, mas :na ~ane da Alemanha anE!Xad.a. â Bussia e ~ 

a 
O Legionarlo foi sempre favora,. 

Tel ao mais rigoroso e energlco j'ul
tiamento dos criminosos de guerra. 
.lilsse julgamento, porem, para ser
vir como sri:nção, deyer!a abranger 
,'Odos os responsaveis pelos atenta
üos cometidos contra a paz e cón
tra os principios de justiça entre 
4:>S povos. 

Eis porque aplaudimos as reso
luções de um Congresso Lituano
.Americano recentéménte reunido 
em Chicago, pelas quais se pede o 
julgamento dos criminosos de 
guerra sovieticos a~ lado dos crl
rnlnosos nazistas. 

J)OIS PESOS 'E DUAS MEDIDAS 

O Congresso Lituano-Americano 
exprime sua satisfação pelo fato de 
alguns criminosos da Grande Guer
ra n.0 2 haverem sido levados âs 
barras da justiça internacional, 
4:>nde os representantes do povo 
russo se acham entre os juízes dos 
criminosos alemães acusados l)or 
crimes cometidos contra outros 
paises e outros povos, 
contra o povo russo. 

inclusivo 

O Tribunal Militar Internacional 
li.e Nuremberg define certos crimes: 
- consplracão e atentados contra 
L paz, crimes de guerra e crimes 
iontra a humanidade. 

Entretanto, o Congresso Lituano
A.merlcano chama a atenção do 
povo americano para o fato de quo 
nenhuma provisão foi feita para o 
Julg-n mento de criminosos não per• 
tenc-entes ao Eixo por seus crimes 
contra a paz mundial e contra as 
populações civis dos paises ocupa-

'º" 
t\ DUPLA MOLOTOV·RIBBEN

TROP 

E' fato geralmente conhecido 
que o governo da União das Repu
blicas S,>cialistas, por intermedio 
de Vyacheslnv Molotov, Primeiro 
:Ministro e Comissario das Relações 
Exteriores, com o governo nazista 
representado por Joachlm Ribben
trop e outros funclonarlos alemães, 
tramou varios crimes contra a paz 
em expressa violação de tratados 
internacionais, acordos e conv_en
ções. estabelecendo um plano co
mum ou conspiração contra varios 
paises da Europa oriental; incluin-

Terceiro aniversario 
falecimento de . D. 

Gaspar 

do 
José 

Por motivo da passa,gem ·do ter. 
ceiro aniversario do falecimento 
ll,o Arcebisp0 D- José Gaspar de 
/,.fon:seca e Silva e Por deternuna
ção do Emlnentisslmo C&rdeal- ·.r. 
cebispo, D. Carlos Carmelo de 
v~sconcelos Mota. a Arquidiocese. 
em tt>stemunho de ven?racão ao seu 
;Pastor desar,arecido e em sufragio 
dt: li'Ua pl<>dosa alma. tez celebrar 
na Catedral prov!ROria. Igreja de 
Santa Sfi3enia. dia 27 P. p., ás 9 
horas com a presença do Colendo 
Cabid" l\fptropolltano r do Revmc,. 
CIPro 8ecular e Regular, solene 
,nis~a d e .. req uiem ". 

Na cripta da Cated?·al nova, da 
Praça da Sé. junto ao tumulc do_ 
ar. D. .J<JSt> Gaspar foram cele. 
bradas. nes"e dia. a partir das 6 
boms. santas tµissas em sufra. 
gio de sua alma. 

A cr'-:,ta <'steve abHta. das 6 ás 
18 hora.-.. para a vls1ta dos !leis 
que ,ali ~-orrernm piira orar pelo 
s;epou.<;o .-t.C'M1o do~ Bl"J>l,.. e Arce. 
~ ri'!' s. f>,.l.ulo Z11.l11" clnzaS 
-~ 1A, ... ~tn&G. 

escravização sovietica nos Estados do Baltico 
. siildfoato unico do Partido Comu
do a Lituania, a Letonla .. e a Esto
nia, em· Agosto e _Set()mbro de 1939. 
Como consequenciu. dessa conspira
ção nrutl-comun_lsta, , _·o gov.eqw .da 
União $ovietica invadiu com forças 
armadas os ter;ritorios da Polonia e 
por melo de ameaça de uso da tor
ça militar, obrigou os governos da 
Lituan1a, da Letônia e da Estônia a 
aceitai' em outubro de 1939 os cha
mados. :Pactos de asslstencia mu
tua,. :peios . quais as forças armadaa 
sovietlcas invadiram os 10::stados do 
Daltico, sob uma "solene garantia 
russa" de respeito pela soberania. 
daqueles países o pelos seu,s siste
mas domestico, político, social e 
economico •. A este gesto seguiu-se 
a guerf:a dê agressão moyida pela 
União Sovietica contra a Finlandl:i. 
e a instala~o de um governo fan
toche chefiado por Otto Kuuslnen 
para substituir o governo legitimo 
da FinJandia. Estes atos do Go
verno S~vietico se acham claramen
te enquadrados na definição do 
item 1. 0 dos crimes contra a paz 
do tribunal de Nuremberg. 

IllTLER FAVORECE A EXPAX-
SÃO 'SOVIETICA 

Em junho de 1940, quando os 
:ingleses evàcuavam Dunquerque e 
os nazistas jâ haviam invadido os 
palses baixos e a França, o Gover
no da União Sovietica, 'agindo a.tra
vês do Comissario dos Negovios Ex
teriores, Vyacheslav ~folotov, en
viou ultimatum aos governos da 
Lituania, da Letonia e da Estonia, 
e por meio de forças de terra. e 
mar s.. apossou violentamente dos' 
Estados do Baltico destruindo os 
governos legitimos' _desses paises, 
impondo re$imes fantoches,que·não 
representavam esses povos, e vio
lando trata.dos internacionais. fir
ma.dos pelo· proprio .goyerno sovie
tico. 

"DEMOCRACIA" . . BOLCHEVIS'l'A 

Em 1$eguida,. e prosseguindo na 
pol!tlca de cox;ispiração contra a in
dependencla e a integridade terri
torial desses palses, e de violação 
de tratados, acordos e garantias, os 
conjurados sovieticos perpetraram 
a comédia das eleições Para isso os 
conspiradores grandemente aumen
taram as organizações existentes do 
Partido Comunista, ,estabelecendo 
uma rede de agências e de agremia
ções e "coordenando" :os orgã.os 
governa.mentais do tal' modo, qmf a 
vida dos Estaétos do Baltlco foi do
minada pela doutrina e pela pra
tido Comunista, como tmico Parti
do encarr~gado de disseminar .as 
doutrinas sovieticas, ficou investido 
do poder de modelar a estrutura, 
praxes e praticas dos Estados do 
Baltico o de suas instituições, bem 
como da ~issão do dirigir o f!sca
Jbmr as ntivldadess de todos os in
di'llduos dentro desses Estados, o 
de destruir todos os advers.nri<•~ 
d0ssas doutrinas e praticas. 

F. AINDA H.'\ QUEM ESTEND \ 

.\~!AO.AOS COMUNISTAS ... 

Os conspiradores sovieticos in~
tituiram um regime de terror con
tra seus opositores e suspeitos. 
Prenderam tais pessoas sem pro
cesso judicial e as sujeitaram n 

· perseguições, degradação. confisco. 
escravidão, tortura e morte. Os· 
conspiradores soviético~ destruirarrt 
os sindicatos livres pelo confisco de 
ae\aa l:le:ca e Pro1>r1e4a4e11- s,ene-

guindo seus chefes, proibindo suas 
atividades o suplantando-os pelo 
nista. Os conspiradores sovieticos 
promoveram crenças e praticas in-

. compativeis com o ensino crlstii.o, 
procurando assim subverter a in
fluencia da Igreja sobre o povo, 
arrancando o ensino religioso de 
todas as ·escolas, e remodelando o 

sistema educacional e principal
mente a educação e o adextramen
to de jovens lituanos. letões e es-

(Contl:im::i n.'l 7.n pag.> (Continua na. 'l.a ~.) 
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O~jetos ~e Metal Pratea~o 
para mesa e aparador 

Baixelas 

teado: 
em finissimo metal pra-

Sopeiras, 
Jarros 

. Cobertos0 • Pratos, 
para agua, Bal ... Travess~s, 

des para gelo, Faqu~iros, Pinças 
poro ,bonbons, Salvas, Cestas para 

Fruteiras, 
para geléia.. 

pao, Mantegueiras, 
Cockteleiras e Potes. 

• Secção de Ute.DSilios Domésticos - Sabaok\ 
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lllfellzinente, o desfecho inevita
~el da.s impruóenciaa do sr J>e 
fl,la.sper1, que . previram os em ~o= 
dlçii.o anterior •. ise. vu-ificoi.. 

Solenemente inaugurada a 
Universidade Católica:de S. Paulo . -- -~'... . .. 

' Em _lug.ar de sé -;itér a uma linha 
~ ~.12duta doutrinariamente xno" 
~ @ capáz por i.sto mesxnu de 
~zi.ellia.r aa simpaUàs dos catolicos· 
ü tódos os -matizes'. o sr. de Gas
peri/ ·coi:li' ·sua :i>ólitica de colabo
;raçã,f cóin···os comµnistas, politica 
tia qual· ti:níenos que se pode dlzer 
é .que e perfeiiàmente · imprudente 
• wienuà, -obrigou o. elemento ca
t.oliCÓ · mâis atlladó e prudente a 
dissenúr;: baí-a formação do MPar
Udo ·:,Nàclonâl' Crisúi.<:>" oposto ao 
•Partido·' i:>efuocrata Cristã,,". 

A sessão na Faculdade de Filosofia "Sedes Sapifntia,e'' -l solenidade da inauguração 

Dai ·cisão· ·â ·polemica, vai só um 
11assa:' este acaba de ser transpuslO, 
Q.s jornais·., de •ambos os pw:Udolil 
oatã.o -em . franca d1scussãc. 

.. ~ . 
'.Do quem a,_ culpa! Os catolicos 

11ue romperam com o Sr. De Gas
pert ·não o tl?.eràm por mau humor, 
,aem por esplrlto baixamente pro

. vocador. Foram forçados por um 
dever ·de· consclencia, dos mais !m
J)eriosos, .porque ninguem ·pode 
prestar• colaboração ao mal. e quan
do o melhor do!'! amigos e colabo· 
radó:res - so' desvia. somos forçados 
a romper com ele. 

da Universidade 
O ato culminante das festividades 

que assinalaram a prêsença do Em_i
nentissimo Sr. Cardeal Patriarca de 
Lisboa em Sào Paulo foi a !nau-
guração da lJniversidade Catoiica 
deste Estado. 1 

Às 8 horas do dia 2. PP,, Sua 
· Emda. Revma. celebrou missa na 
capela das RR. Conegas de Santo 
Agostinho, e, em seguida dirigiu
se â Faculdade ele Filosofia Sedes 
Sapientiae da Universidade Cata" 
W:a. 

Hómenagens prestadas -ao Em~ .. Cardeal Patriarca de Lisboa 
diretor- da- Faculdade de Filosofia 
de São Bento o Revmo. i\rons. 
Pau)o L9ureh:o, Chanceler do Ar
cebispado, numerosos :srs. Sacerdo· 
tes, e· proresso.rés das Faculdades 
de Fjlosofia, Di_reito e Engenharia 
da novel C"niversidacle, alem de 
todo o corpo discente da Faculdade 
"Sedes Sapientlae". 

Pouco depois chegavam o Emi• 
nent!ssimo e Revmo Cardeal Dom 
Carlos Carmelo de Vasconcelos Mo
ta I!! o Exmo. Sr. Dr. Ernesto de 

ê certo que a razão humana pode 
por si mesma atingir de~erminadas 
verdades e conceber Pant-º· homem 
um ideal de perfei<;ão nlpur~l bas
tante elevado, de fato é':,.no.\lobJ11-
natural· que· se encontra·:a· venlade · 
plena e sem limites, -é a força de 
a realizar. Assim, é _em Cristo 
Nosso Senhor., que se encontra por 
excelencia, e não nos classlcos an
tigos. o ·ideal .perfeito do v~rdade_iro. 
humanismo cristão. . , 

Longa e vibra.ntemente .... aplaud1-

l 

· interessando-ae por todos os pOI .. 
m.enores, e_ miinlf,•,afando a excelen
te l"m1.1ressãu que de tud·o reco

: lhlàm.. ; . 

. J~ÁUGlTRAÇÃO . DA UNIVF.RSI• 
. . DADE CATOT.ICA 

No me11m<> dia, áa 20,30 hora.a. 
realizou-11e a solenis.<alma inaugura~ 
çã.o da Universidade C:atollca de s. 
Pau-lo, no. audltorlo da Escola Case 

ta.no de Campos. O saUl.o . .,.;w..va 
ornamenta.do com · as banúe1ra.E. ua 
Santa l:lê e do Mra.,,.il. Sobre a mesa 
elos atos, viam-se as bandeir~ üo 
BrasU e de l'onugal. Flores natu

Porque o sr. De Gasperl permi
tiu que as coisas fossem tão longe? 
.Avisado de que, a continuar sua 
allan1;1a com os comunistas. ele per
«eria- o melhor de seus partida rios 
eatoltéos ,porque nü.o voltou atrâs'!' Aspecto da mesa que presidiu a s~são de inauguração da Universidade Catolicà. 

. · ra.ls· ,em ~randes cestas, decui·avaw 
o palco, Todos os lugares el:ltavam 
preenchidos, - e:Jicontrando-se o au
dltorio lileralmente cheio. A>; vr1-
melras· fileiras. es_lavam res..,1·vu.u.u, 
para os pro.1'.e.,;i,01·es da Umveno11t!a• 
4e Catolica, e Revdo, Clero. A 
portá da ~scola Caetano de Cam• 
r,"s, · u·ma-- · comissão de professores 
rf.'cebia Õá c:011-vldados de bon1'11.. 
~ntrt. os presentes, notava-1:le e 
comparecimento do Revmo, M.om,. 
cunha Clnu-a.,. Reitor do l:lcmina.rio 

~lral "º Lplra11g11, com divenMII! 
p1·otessore.s de.sse esta.belecuuento 
J.>rol, Ale&anllre Correia., Revmo: 
l>, Po!yca.ri,o, Amsi.ald eu, O . d. li., 
;J:'r:ot or. .l:<'ranclsco Gav,,uo, 
)levda. Madre Sto. Ambn,s.io 

E' fac!l explicar sua atltudÓ, ami
Usando sua mentalidade. 
. · Em -ultima,• an~l.is.e.- ele , teve Jf 9-_ 
•ptar entre o apolo de catolieos e 
ele: comµ:nlstas. . Prffer!u estes. Ha 
algo· 'dé-. má.is sigQ.ificativo para. 
J>lntar ·uma: ment!tlidade? 

E de uma mental!daç!c assim, o 
que esperar? · 

••• 
(Continua na 2" pag.) 

A entrada desse estab·e1eeimento. 
S. gmeia. era aguardado pelo Vi
ce-Reitor da Universidade e diretor 

d~s i,"tácu1<T:iffcf'(lll :cno/P~~ ons. 
Emílio Josf Salim,_ pelíi ·Revma. 
:Madre Santo Ambrosio, diretora da 
Faculdade de l<'ilosoíia "Sedes;Sà-., 
pientia". nevmo. Pe .. P, BannWart 
s .. T •• Assistente Ecles!astico do 
mesmo estabelec!mentó, ·R.evmo. Sr 
Dom Policarpo Amstalden O, S, B,; .. , 

~ Congresso E u e a r í s t i e o 
Provincial . de C a m p I n as 

Vem se realizando com invulgar exito o Congresso Eucaristico 
Provincial de Campinas, cujo encerramento ocorrerã hoje, realçado 
pela honrosa presença de Suas Eminencias Reverendíssimas, os Srs. 
.Dom Manoel Gonçalves Cerejeira,· Cardeal Patriarca de Lisboa, e_ 
Dom carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, Cardeal ttrcebispo de 
São Paulo. 

Fronteiro á.• Catedral, encontra-se armado. um conjunto monu
mental, Que constitue o Altar do Congresso. A imprensa, as emis
smiaS'=4e:. joadio;· biformam frequentemente o publico sobre o pro

. grama e· horarfo··das solenidades. · 
_ O programa marcado para hoje é o seguinte: 
· , De manhã, nos horarios comuns, missa com comunhão geral 

.m.s Ipejas -da cidade. , 
· A~s- 9 HORAS - O Exmo. e Revmo. Sr. Cardeal Arcebispc,, e 

Mlni:stros do Alt:lr, paramentados, os Exmos. Srs. Bispos. Conegos •. 
Clero;- .Seminaristas _e a Irmandade do Santíssimo <Homens), par

. tiric)/4a · Igreja do S. Rosaric para a Praça do Congresso, proces
sloaalmente, .. pela Rua Francisco Glicerio, sendo cantado, -na· che
gada .. aé) Altar::,Monumento, o "Ecce Sacerdos Magnus". Em se-: 
gutcla;; ás ,9,30 b11.i:as, soleníssima Missjl Pontifical na Praça do Con
gresso, -por. s. Em.eia. Revma. Dom Carlos Cannelc de Vasconce-

. los . Mota, ,Cardeal Arcebispo de São Paulo. 
.o: :caro cantará a "Missa Azul" de Furio FranceschLi (exé

eutada .. :.pela prbneira vez, no Rio de Janeiro, por ocasião das sole
nidadesr ·-0ficiais do Centenario da lndependencia, e agora em se• 
gunda: apresentação publica, por gentileza do autor). "Parte& mo"!. 
-yeis": - , em -falso - bordão, de Cbabot. 

A~s- _15 · HORAS - Organizaç~ da Procissão Eucaristica nas 
aajacencias da Igreja de Nossa Senhora das Dor~ de Cambui. 

PROCISSAO TRIUNFAL DO SANTISSIMO SACRAMENTO ' 

Partindo · o desfile da Igreja do Cambui, obedecendo o seguinte 
4;~rario: Av. Coronel Silva Tt>les, Av. Julio de Mesquita e Rua 

-da Conce!ÇãO, sendo o Santissimo Sacramento transportado pelo 
· Emo. D. Manoel Gonçalves Cere/eíra. Cardeal Patriarca de Lisboa. 

No final, na entrada da Praça do Congresso benção do San
ti$s1mo Sacramento e encerramento do l.º Congresso Eucaristico 
.Pl'OftD.o.-.ú»e10 .Emo. e Revmo. sr. ~deal Arc:ebisuo ele s. Paulo, 

. . ' . ' 

·Souza 'Ca.nipás, Ministro da Edu
cação, ·e·· o Prof. Soares · Brand~o. 
Vice-consul de Portugal. 

,-:. 11'.el_tos 08 cumprimentos C uprc-. 
sentacões _cie cst!lo, sua . EmiÍiericia 
o ':Sr.~ C:i;dc::tl P:itrlarca atendeu 
tapi/{aménte a: í~'pre.risa. , O~u-se. 
em seguida inicio ã· sessão __ solepe 

·Que. se .realizou com grande brilho .. 
nó.espaçoso auditório da FacuÍdade-. 
"Sedes SapÍe,nUae". 

A-· SESSÃO SOLENE 

=·o a.ud!torlo .estava artisticamente . 
decoràâo. e cheio de alunas e con
vidados. 'Assumiu a presldencia· da. 
sessão o Exmo_.-. Sr, l:'r<:>t. Dr. 
:;:louza Campos, Ministro. da ·Educa
Gilo, ladeado pelos· ·dois émlnentes 
Purpurados, tomando ainda : parte â : 
mesa a_

0

Revda Madre Sto., Ambro- · 
slo, diretora do estabelecimento. 
Nos lugares de honrl't, viam-se, 
alem do sr, Vlce-ConstÍl d'i? Portu• 
gal, do secretario ·e do gent!lhomem 
do C~rdeal Pat·riarca, os varlos 
p·rofessores da Universidade . Cato- , 
llca. presentes â ééssão 

Dando Inicio â solenidade o 
Exmo. Sr. Ministro da Educação, 
depois de uma calorosa - saudação, 
em que teve oportunidade de se 
referir elogiosamente aos dols Ilus
tres Prlnclpes da Igreja, bem como 
â novel Universidade e li Faculdade 
"Sedes _Saplent!ae" que, lembrou S. 
Excia:, era com a Faculdà(ie de 

• São Bento das primeiras que se 
. constltu!ram legalrnenté no país, 

passou· a palavra ao prof. Mario 
de Souza Lima. catedratico da Fa
culda.de · "Sedes Sap!entlae",· para 
proferir a saudação· otlc!àl. O prof, 
Souza Lima produziu. então bri
lhante estudo da obra e do pensa
mento. do Cardea_l Cerejeira, oomo 
homei:n de c!eneia ê escritor foca-
11:mndo especialmente o conceito do 
hu!'llanlsmo. segundo $ua _Eminen
cia- o define. 

Uma calorosa salva de palmas 
eoroou as palavras do prof. Souza 
Lima, que foi vivamente cumpri
mentado pelo Cardeal Patriarca. 

· Em s!)guida, o Sr, Ministro • da 
Educação deu a palavra a Sua 
Eminencia Reverendlssima. o Car
deal Cerejeira que passou n agra

. decer senslb!lizado, a sauda<;ão de 
que. fora alvo e externou o jti'.bllo 
com- que se encontrava.em um, es
tabelecimento da nova Unlversida
(le _ Catollca, creada por Sua Emi
nencia, o Cardeal-Arcebispo de S, 
Paulo, Falou o Cardeal Cerejeira 
•obre o humanismo cristão. mo,
tran4o com multa i>recuão <aue, • 

do o discurso d~ Sua Ei:nfaencta. e , 
Sr Ministro da 'Educaçii.9 encerrou ·· 
a ·sessüó; màn'lfestando o ~onten~· . 
mento que lhe· causara o brilh~ .com '.. 
que esta-se havia-realizado, e'a a:d--·-.s 
miração que sentlra..·ào 4>UV1r 03 

. discurso·s · ali . profel'idO(!· 
. ' -..... ,•,·:~ 

. VISITA' AO ESTABE'LEcmrui.'TO-

Em seguida, · passaram todos os· 
conv!dácíos· para o ·salão nobre on- · 
de. Í~es .- t~I : sérvida. u'hia mes~ de 
doces. perman~~~~do _ Sua 'EmineD•. 

eia; o sr, D, Carlos ca.rmelo de -

. ltEV<;o. D. li_eda Kruse, o . :3. n.: 
re.s1>é<:~:vam,en.t~ lliretores da Fa.. al
dadé · ue Direito, dá Faculd<',de dt. 
Füosoiia. d_e -~ Bento, da l~scu!a 
de .~ni;enhar1a tndustria1 ·· da I<'a
c~dade de. Filosofia M Sedea d-1.r,1en
tia,e". e. _vice-diretor· da Fa,•u,áade 
<l~ "FllosoC1a de ~ Bento, tod~ 
d'4, LóniVH8lclad4> ~olk& d,: ~e 
P,.u~o, 

, Levantaram-se. to<los, qu_ando pe .. 
netra.ra.m Suas . Eminencias, e de-, 
mais -CODVid-ados, dando-se i..n1e1o 6' 
»essão, . 

Vascóncelos Zlíota · ei:n prolongada A mesa -de honra, encontrava-se, 
, . presidindo os trabalhos o Exmo. 

pal~stra com Sua Eminencia, o Sr. Sr, Prof, Souza Campos. Ministro 
_Cardea,l Çerejelra,· e "o Exmo; sr._ da- Educação. Ao lado de sua 

1 :Ministro da Educação, . bem como Exóia.., o Exrnó. Sr, Embaixador 
as"-<de-rna!s -pessoas presentes •. Dese• Jo~ Carlos de Má.cedo Soares, In. 
josa.s de perp_etuar a recorda.t,;ii.o terventor- Federal, os Eminenlissl• 

·c1esta· visita; ás alunas do estabele- mos Senhores Cardeais Patriarca 
cimento pediam a.utogratos aos._ de Lisboa e Arcebispo de s. Paulo, 

o Exmo. Revmo. Sr_ Dom Paulo -
ilustres v!sltantee, que as atendiam de Tarso Camp'o;, B_lspo Dioc-esano 
co~ gentileza. Tendo outros ur-
g~ntes compromissos a a.tender, S. de Campinas e Reitor Magnifico da 

UniverB1dade Catolica. o Prof. 
Eminencia, · o Ca~eal Arcebispo · 1 Jorge Americano, Reitor Ma~nlflco 
foi forçado a se retirar mala cedo, 1 da UnlverBldade de São Paulo. sr. 
O Emlnentlsslmo Si'. Cardeal Pa• · Sebastião Noguetra de. Lima, Pre-

. triarca.e o Exmo. Sr. Ministro da t.lidente do Conselho Admln.!strativo 
Educação visitaram ainda ,demora• 
damente . todo o · estabeléclmento, (Conclue na 2,ª pagina) 

CONTRA O DIVORCIO 
Conferencia do Dr. Gil Celidonio-G. d:s Reis 
O Centro ,"Frederiéo- Ozanam", 

gremio culural da Soc~edade de s. 
Vice:nc de Paula êm santos. dando 
,1rosseguimento ao; seu programa d~ 
palestras doutrin.anas, c<>nvidou o 
<lr,dr •. Gil CeHdOnio Gomes dOs 
Reis mc-:iico conhec1do na cap,tàl 
naquela cidade, a 20 p. p. levada 
para <k'>,nvo,vc1 uma co:1iere1.c1a 
a deito n,, sali o da Sociedade Hu
manitaria dos· Empregados no co
mercio, ocupado · por elevado nu• 
mero .de pessoas iami;ias membros 
do· clero e reprcsentar.tes de autOri
dadçs civis e militàres, 

.A so'e:iidadl' foi ;n:cada par S.· 
Excia Revma. D. Idilio José Soa• 
res. Bispo d:(.ccsano yc1, º-"e"'Vª v 
lugar· de honra á mesa. FC'z s. 
Excia. Revma. ligeiras considera
dando a _ seguir a p(l.lavra ao dr. 
<':õcs Sobre os motivos da reun,ão 
Clovis _Laçerda para a apresenta
ção do c:onkre:1ciata an'igo presi• 

· dente· da Congreac;ão Mariana de 
.. Santa Cecilia de S,. Paulo_. 

COm a palavra o dr. lji\ ,Celi• 
dorio r;_,..n,,..~ ,,n ... ,., ·•a 
pal~ra anatemati_sando O div0rct°'o 
sob o aspecto b o:ogico ~ 0 ocial, 

O c-onferencista estudou d ·pois o 
lado hridico social do pr,hh,1· em 
face da le,t15lac;ão cOnt<':r· ~,·anca, 

quand·o tecett ·oportunU< · ·era• 
ções- sobre o tema .explo:1°i··. 

Fin;iJi7an·do o dr,. Gil (, · - bniO 
Gome5 (to, Rei, vcrgaston o divor• 
cio Í"'C""' 1~?""" _.. ·· · """" 

da I~re.ia e 1ançanilo t:m brado de 
:iJerta contra o grand~ mnJ que 
vem ameaçando a estruttm, cln lar 

Fnc.-nr:1rrlr os +rahalhos O F:'CMO 
Revmo. Sr, D. 'Idilio ,;r.~~ ""~"res 
cong-atulo·1.se com o oônh-, "Fre• 
derico 0-ze'.'lam" ~elo hri1h- da 
Conf<'1'<'nl"ia q,,e ·T'-romoveu c\\ri,,;,_ 
d<.- uma saudacão áH ""'nhora;, ,;an. 
ti"tas. aue tiveram hfi tempos de 
dirigir nn,a men~lls;z:em ao Congresac, 
condenando _g dlvorcio. 
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Fone: 3-6402 
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C a t ó I i e a de S ã o 
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Pau I o • Jt,u3 S; Bento. 549 - Saht 1 

Caiu Postal 147"'.A 
São Vaulo 

Venda Avulsa 
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:No Rio •••••• 
Wumero atrasado 

Cr$ 0,40. 
Cr$ 0,60 
Or$ 1,90 

Assinaturas 
.Ano • . • • • • • • • • • Cr$ 25,00 
Exterior . • • • • • • • Cr$ 50,00 

Toda e qualquer correspon
ídencia, inclusive pagamentos, 
deverá ser enviad~ a LEGIO
NARl.Q ~jA. -- Cai~~ Poi,ia.l, 
J.47-A ...... São Paul9~ 

Anuneios 
feçam ta.l;)ela sem compromisso. 

Não publicamos colaboração 
ue pessoas estr2nhas ~o ri~~,5G 
,i"2.êh--O tle ~el~2t0Fe;~.> ~----::·~----...-----
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PAGINA 

, , .. , untlatlore-s do Parudo Nnclo· 
11al ·cdstão fo_ratn leais. Continua• 
1::.m a dar sua solidariedade no P. 
D. e. _ em tudo que· este fizesse 
pela Igreja. Ol;l p-a.r-tldar!os (iQ sr. 
De Gasperl, -responaaveis pela, r1<Pº 
tura, entr.etantl), não tt~rª1n con• 
tentes e, a.o que parece. em pales
tras é artigos comegà.ra.m a ta~ar 
d e bel!cosos. e ãgresàtvos oe meme 
bros do P, N', e. l!lste -~e d~NnMu
E. rria!~ v.ma . v~z · pQr .. m~N- culpa 
do J:". '.Q. e .. ~st~ a. pQ\~núoa. pa
rente. ao pul;,jiço, 

.-.•·: .. 
Receiarnos ·multo que ocoi,ra. 

qualquer coisa de analogo na. 
l<'rança. Como se sabe, comunlll
t"s, socla listas. e catol!cos do M. 
r.. P. estão i,tli coligados Ora. que 
.tl!z. _ em_ plet}a >•(gen~!a d.essa cot'a·" 
bol'a<w,o- -o .-partldq. Soclnlist."I.? Abre 
umn, camp(l.nha CQntra o "clerica
lismo". o ensino rel!gloBo. etc .• 

B' romper com a ·opinião cato-
11ca.. O que farll.o os catollcos que 
c0rnpi5em a mais alta dlrecão d,;,. 
'.'\f. R. P.? A opinião Jeglt!ma
mente catollca qnerel"a. que eles 
defendam ~ T~rej!;l,. $e eles se 't'O
. cusarem· ·a lato · os catollc0s terno 
de romner com eles e escoH1er OU• 
qosi rléfenso~~. 

E' que n q'p!nlào· genuinamente 
r!;l,tnllca é multo fer<;>z: "cêtte bête 
i:,,rt; tres mfoh~_nt..-. (11,ll;l,ti~ ,.,:ti l'atw.
'1\le, elle se élHen(ln! 

Nunca serâ sutlclente ncentuar â. 
l.mt>,n·t.i,p.cla da ()!rcuh1,r rec~ente da. 
$:J,$'rada Congregação rlos Sem.ln~· 
rios Impondo "clara. separa~ão· dos 
8e;i;os" DM escolas catollcas clG 
mundo Inteiro nos casos e circum,. 
'à\"1\Qlàs impo11t:<>s pela lilnc1ol11l& 
•mvtnt nuus Ma.ststrl". 

Qpo~\lna.mente publica:rem~ o 
texto desse 4Qctliriento que con~ 
tue .--.nrn jo!'a readfo contni. a. ma.N 
PlOi!.ta.DtO 4<Wi CQirt\lIDOIII -é~a4~ 

· ·'il,o,;lerno~. 

_. __ l:,iU.(! saj;,cmo:< :se !oram "iíorv:,sUU! 
-.. celeiçõ.es na Sw.onia.: -.Tuuo leva. 

. •. & . ~r~1· que não, ·ja. . que 0

$$ .reali:.:~ 
i-an~ iiob controle soviético. Mas 
em. q1.1a.l<1uer cai!O pi;>u~Q slinlfioa 
.. derro~ ali sofn.411- pelª ,IJnU1.o 
Cr\~tã democratlcn,, que Pó i;>bteve 
t:J cadelraR: em S~e a m~l.pri~ é 

~?otem~~t~ . ... 
Volg::_i.mo.\< en:i :reg1stn.r o esina~ 

,:amento dos comw1istM gregos, no 
recente pleito· ele!t?ra.1 em que 
imensa maioria. popula.r deu~ 
•• ca-g.:;a ~ mon:;\l"q\Úo.. 

Medicação- &111S1llau oo tnda• 

iNDtC da t1fllii., 

(Conclu~o cl;i 1,"' p~.g.) 

do Est:;1,dQ; sr. Oliveira. Ribeiro se
l;>rin~o Secretarfo da Segurança; 
Sr. Cii1t.ra GPr<.l\nho, Sj}crctlil;-ti9 da 
Fazenda; ar. Abraão Ribeiro, Pre· 
feito l\'hmicipal • E:ii:mo. Revmo. 
Mo.ns. José Ma.;ia Monteiro, Vig·a· 
Mo Geral da Arquidiocese, :Mons • 
E;mUio José SaHm. Vlco-Itoitor da 
Universlda1fo CatoHca e direto,: da.a 
Faculdades de Campinas, e ç,Utra.s 
pessoas gradas. 

A"!lr\n4fi! 11, sesslio, o Exmo. Sr. 
~UnlJtff,}>~1;1, E!l1,1c~ç~Q m!l.nltejjt91,1 e 
c,;mt<m"'-ro:ento coro. iau,.. pr~~llli;,J, a 
ae~o tv.a\Ígunl da Unlvi;,rsld.,i.do 
C~toUça., saUentan<Io !l, importancill
desse ato e tecendo elog!osns refe
reneolW:1 à, S11a. Eminenci1a1. Reveren· 
dis11lma, .o Snbor 'Dom Carlos Car
melo <le· VasconcelQs Mota, Arce
p!i,;,>õ i\fetr9i,0Ht1.no, e Cuam;elf.'r 
d& Univ~rslda.de, q11e planejara e 
:;igor~ 1eviw1a1. · a efeito o. t1.m<.1açíi,o. 
Agr\l,deceu, em 11eguirla; a preeença 
do "E:mlnentisslmo Senhor Ca.i·deal 
Patri11.rca, do Exmo. Sl'. tnt'ilrvim
tor F,der~ e demais a11torid~P.s, 
e pass9u ~ palaVra l.\O Revmo. 
:Monsenllw Em ili o J oii,0 Sallm. se· 
ereta.rio d~ sessão, Que fez a leitura 
<lo decreto federal equiparando a 
Unlversldt1,de Co.tollca de S~o F,aulo 
"· Unlj~Nldade do. E$tarlo. Em 
se$V.1~~. f@Z uso rla. l,l\\lavra o r;Jx·. 
.J. U'. :R. Aq,1,1lno, secretar!Q ,J:i. 
Fo,.Q, l'<l.Ullata. de Plrelto; que te~ a 
leltur~Jloii nom@s que co~autu~m rt. 

alta c,.~~çi,Q <l~ ~õvtl Urdv•~~t.de, 
que 9 sr. M~iil~h·Q ~"- J!:dl.l•çio 
d,;ol~i4ú eroPQ~~QS. 

S9b;,.-e~ l;l.pl~uaos, lev;._:'),~\l•l)tl 
entto f, ~mlneit.tl~l~O :P~triiü'ça _4e 
Llábof,í que O.e~c,,i.. de t.p~ntar 
ª,.." bomeDt.PM • tod.oe ", pr .. 
sentei/e »anlcutarmeute @ OhMa• 
celer • futi~a4or . "-• Unlv,e~da4•, 
Católlgf. lbnmenu.Imo . ~~
Aree~1•Po de Sf.o Pa\\lQ, lmelô• 
m~lilllfica conferencia. sobi;e a tfr.J.. 
versiélàde em·· noa.toe O.S.., MIi, l*
~l, IWl:U blstortcq e as @t!.~~çu 
qv.e ~e <1e.\lpemr. 

. A cv.u.t111"1;111c,;1i.. 1,1,e ;:;w;i. .ll:.wwe1.1~ 
fvi ouv11,1.11, 001.11 a.~en\jU,U ~1·u1u.Wu., 
e· e11u-ecvr(AIJ,a. a.peal;l.:i· · a.e- -quana.~ ,. 
ew. vea ·por cál.vrv1:1~ S..1,>11.i,i;isva, o:u,• : 

- vi.ncto·ae por .t.uQ. ~ v11;1tawte s:a.l· 
v'4. e1e P=~ qu...uao. o egrew,1.1 
1,11,"Q.O.Or COJlCJ.WU a.i.a W:.PQi.ÍQll,Q, 

Jfez uso aa. palavra, tl.Wlo~m. o · 
J!.lx.n;io. uevm<.1. l$r. D. J:>iulo do 
'J.';,t,1,·i,o Ça.l:i;lpoa ~,u.e . ·,llA : '4U.Ul<.l;j,Ue 
d.:, ~eitor JÍiJ.~nir1çv da ui;ii,~ei.'1.i-; 
dQ,i.ie <.;a.t<.>Uc.i., apresentou aa .slóÍ.ui· 
ds,.~1.1Qlil otic111,1s, prixnem,1,mente ·i>.o 
.l!lmiv.entu..euu... 1:;1ennur · ÇQ.l'del.\l• 
Àrceb/.loPO, eu. lileguii;\:1. l1.l:l cteWl;l.1$ 
:J.utôi.'1<.l1,1,riei;i ecleSlMticas e civiS ~ 
prei.ent~ e, dirJ$in<.1u-se .. i;µ!,1,is e:;;
pec1.wnet.te ~ i>Nt: ··Joi:ge ~mé-< 
;r;l.®'XIO, . aoitor M11.íót1iliCO, \I~. l.ltil• 
V~Q.8,Q@ d.e S~o Jta.WQ, :-tdt~µ· 
J1.llOlol a. ~pa.tJ.a • os prupo/ilia.s cíe 
traterJll!.l colp,boi;a\:à.<> ~ L.l~VeM• 

w,i,õ.e Ca.tQ),lca.. 
a~pov.1,1:~nrio ,l, está.s pa,l.a.v1·:u, O 

1~rof. Joti,;e Araertea.nu declll.J'OU 

q~ •. rJ~veiitt~ <lo SW ::&!Ü" 

SC:ISN·TlflCAMINTI -~~--w~~ 

- ' _.., 

via. RE\scer com simpatia outra Uni
vern!<'.lalie em nQSso grande Esta· 
do. ;\creseentou que estav::. c;Us
posta a Pl-'eiitar á Universidade Ca
toljca todo o apoio e colaboração, 
j)al'a o 4011envolvimento da cultura 
em São Paulo. 

.Por íim, fez uso da palavra, en
cerrando a sessão, o Bxmo. 8i-. 
Ministro dri. EducaçíLo, qnc> tl0cJ;,. 

rou .encerrados os trabalhos ,11 

tilando p muito que se tem 1c,1t0, 

no sentido da educação universita· 
ria, seci.liJ.,;laria e Primaria, em 
11,011110 P.afa. ultlmam'>nte. e fwro\1· 
Jandçi novoi, voto~ ,;le pr,;,gre~.~o 
J;>M'a a Universidadfl C:1.toliea. 

1 
mentos d.e escol da Intelectualidade R<,:,a, D. l\Jaura Nogueit'a,, D. :An~· 
cato liça ele São Paulo e do Brasil, tonieta 'l'oledo, ·P. MEú'~ ·ae,~n.ii 
o Revmo. Conego Ca,,tro -::-tery, da f'ru;;: :le Barl'os, todM ·da <hi'ewrui 
Academia Paul!sta de Letra.'3. que •la .L.!ga ou d9 Eduçànc;lmo, eo tt• 
falou em nome do Colen,do Cabido guras de destaque l;la alta socte-. 
l\fotrot>olitano e de todo o Clero. ii!.de p, ul!sta. bem co,mo 4a cow .. 

<> n prof. Ale:ii:andre Correia, Dirc- aia portuguesa. 
.- da Faculdade Paulista de Di- H.:,i-01s dos cumprimentos e_apre-

,·e,:o, que falou em nome da Uni· senu,.ções, Sua Eminencia foi eau, 
,·ersldade Catollca. A ·magnifica dado pela sra. Maria Helena i'a.et 
01·ação proferida depois pelo Em!- de Barros, que em expressiva e 
nentissimo Senhor Cardeal Pa- amavcl oração, lhe apresen•ou as 
triarca foi irradiada, e calorosa- homenagens da Liga· das Senhora4 
mente aplaudida por todos os pre· · <.;ato!Jcas. 
~,çntei,. Tendo perçomdo as d~p~n1~n .. 

08$ta.ca-$e ainda a homeni;.e;em Cla<? daquel..!t. aélmlravel ol;>.r.- de 
que a alta sociedade de São Paulo caridade e i.ss!stene1a. Sua l?lmS-< 
prestou €i. Sua Eminencia. por oca- r.<'ncia não regateou· as ma:nlt..-z. 

HOMENAGENS AO CAHDEAL siã.o c1a visita que fez ft. • Liga àas wçõei:i de seu aplauso por tudo 
(P,\TlUARCA E~l S. PAULO Senhora.<,J Cato!icas, no Educanda- nuanto vira, incitando à Liga <las 

A preset1ça do Cardeal Patriarc::i. rio Dom Duarte. Senhoras Catol!cas a contlnu.1-r o.a 
<1e L(::l;)o::, 2 ,-,çi '..~S.o ?a;:cío t<"m d<?:::- 1.uw l;>etJemex-l.t.:;i em que .~tá eni• 

1
;ortado uníver~~a: ;..~i!npatia, se1i<lo Es~-1.::;-,,.rr. pr0 ..... ~entc.r1 .1 c~::.s.::i. v~.!.t.3.. o pe1üHtÓ~ e.r.c.. p:-oi-- ~ lg-r~,Sa é d~ 

inu:meros os testemunhos de admi- J<.:minentissimo Senehor Cardeai Patrla · 
raçii.o e respeito que Sua Emiuen- Arcebispo, os. srs. consul e ,ice· Teve tambem, no programà de 
eia tem recebido. <'Onsul de Portugal. representantes Sua Eminencia, especial relevo. a. 

Entre tais testemunhos salienta- ,10 autoridades civis Exmo. Revmo visita ao grande Santuarlo ·de-N<>&-
se so);)retu<;io a grande ~anifesta-- Mons. Luiz G. de Almeida Vig'l.: sa Senhora de Fâtima,; d9 $umar~ .. 

<:;lo que lhe prestou a Arqui<;iiocese 
riQ Oeral para a A- - C.. Monsenl>nr <;>nde houve grande afl.1,1ençi,a de 
Manfre<;io Leite. Mons. Panlo :l'.iels em _geral, e, especialmente «e 

do São Paulo, no Teatro Munici· f.ourclro, Conego · Antonio A. Si- él<!mentos da colonla lusa. 
Pll-J, na noite dê r. pp. Sob a pre- . . 
sidencla do Eminentissimo Senhor riue1ra., Assistente Eclesiastico da Daremos. em nossa proxtma· edf.., 

Liga das Senhora8 Catollcas '~on- çio. notlclario sobre·- ·a -vistta ele 
Ca:rüeal Dom Carlos Carmelo de des1;1a Amalia Matarazzo. preslden- Sua Eminencia o cardeal Patiiai;-
V,ascon<::elos Mota, 0 com a pre~ te: D. zm Rib~tro Barbosa F·erraz. ca de Lisboa a Campinas por 
~ença de numerof:las autoridades ci- '"lce-presldente: D. Olga Rezende ocasião ·do encerramE>nto dÔ Con• 
vl1;1 o m1lltares, essa sessíi.o foi rcnl• f<?rbosa, D. Jandlm Pamplona <1<" gresso Eucarlatiéo ProvincW. q1,1e 
~a.da pela colabora,;:il.o de doi!ll ele• Oliveira D. Anna Ferreira da ali sé realiza hoje. · 

•xxxxXxx·X·XX·txxxx-x'xS ·mxx-x,.z~Xxllnrrmxrm1xxxxxx1X~rm-zxxnxx~·~·xz.xixxx-11, 

ã Ca1ólicos · 
.! Coimprem exclusivamente suas ióias e seus presentes ni4 conht:cida 

JOALHARIA 

1 
CASA (:ASTRO . 

BVA iS DE NOVEMlSRO N.c 8 OFICINAS : : : emcea ~ c1o1 &F&-

: : : PROPRIAS • • • MAOOS ~ .. EU-l."IBA· 
,x,n_xxxx:x:uxxxn-xxx rm:u::1:xxmxn:xxx~;xm·u·n. :.c:-s: ,. '""\:: 

A · Diocese de Honolulu EXP:~JioM:A 
(Conclusão da u!tima pagina} 

pulação. O· Delegado Apostoli· 
: Cé)i disse breves palavras aos 

presentes e presidiu a urna reu,. 
. mão de 35 capeliies militares 
que se encontravam nas ilhas. 

.A.a autoridades ofereceram 
uma solene recepção no andl· 
wrio Mckinley com a participa
ção do governador Stainback, e 
ele personalidades eclesiasticas, 
civis e militares. Depois das 
musicas e evocações cenic:is dos 
principais fatos historicos das 

,il-has, Mons Cicognani pr·onun
ciou o discurso oficial no qual 
ualtava o motivo das celebra· 
ç~. celebrava a figura do in
digena Koaeloa e calçava o 
valor individual, ía.rniliar e so
cial do ensino doutrina.rio do 
Catolicismo. 
\ No dia seguinte o. Delegado 
Apostolico visitou algum~ ~ 
tações missiona1·ias da ilha. e 
reuniu alguns missionarias . e 
irmã.s no St. L<>uis College, :em 

-H<>nolulu. 
Enfim, teve lugar a celebra• 

ção do "Damien Day", em hon
ra do ·Apostolo dos leprosos, o 
celf'bre Damiã.o de Veuster que 
chegou ás Hawaü em 1864 e 
morreu leproso em 1889 em Mo
lokai. Na Missa Pontificiu.l 

cantou um coro de 5.000 rapa
zes das escolas catolicas e a ele~ 
e aos milhares de presentes fa
lou Mons. Cicognani suscitan· 
do uma vibrante manifestação 
de afeto filial ao Papa, que se 
fez p1-e.i;ente com um telegrama 
e com • envio de uma grande 
soma em beneficio dos·· pobres 
do Arquipelago. 
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g.-..runtido.roi·.-· SO pl'.lr contmr.- ,!elllcln;, ço,.H!vn d4' ) 
eom·onte ús rnnsn:1 e não -.oa $UlltOmas. TratamentoL por proceasna 
r:,plllos pn. r:, todn8 ns ltlOLESTIAS lN'l'ERNAS •• liERVOSAS, JtlENTAl:S l· 

e parn a.a 1.a PELE de eaWJa 1n'.cnw. 

· · DR. ARAUJO LOPES -
·Rua l\Iareonl, 131· _;. 8.• - Sala,. 804-li. Das i4 ,; • 1s Aoro sabadoa, 
daJI 9 rus U, - ·Fones: 4-~98· e, 5 .. 6717 - Rea,1 4..Y, l"OmJiléla, ll29 - S. P. 

Auto- Viação ·Bragança -São Paulo 
para as suas viagens de Bragança à Capital e vice-versa· ·slr• 
vam-se dos confortaveis ontbuis da EMPRESA AUTO-, 

VlAÇAO BRAGANÇA ...;. o percurso é fetto em trê$ tioras_ 
.. f'AR7i,'IDA~ ott BfU\OANQA: PARTIDAS DE SAO PAULO· · 

0DlaE, uteiS: 7.0C e 16.15: do- D!,ai; utets: 6.45 e 15.46· do- i' m~gos · e ,~naá~:.' 'l ,-lb· e 18. mtngos e feriados. 6.45 e 1~. 
·· Ponto ,· ein · Sragan9a: Ponte. eir · São PaulQ.:. ____ ;, 
PRAÇA RAU1 LEME N.0 10 BAR ESTRELA - Rua MauA .. 
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DIA 4 DE $li:l'EMBRO . 
.· . ' 

Mons. Manuel Melrelles ~ 
Vlgar -º Oera.l, despachou o· ae-
gu.lnte: . 

vtqARIO da paróqu!a de ~ 
era favor dO &evmo Pe. BoD~ 
passtonista. 

VIGARIO OOOPERADQ~ ~ · 
paroquia de Qsasco em favor. d0 
Revmo. · Pe. Ata.naslo da Virgem 
das Dores. 

-· TRANSMITIR t>leno l.lSO. de 
dens. p0r_ .oito d'iu;, em favor 
Revmo. Pe. Fra:nc:iàco Jô.,ê, 
paroquia de vna Maria. 

TRINAQAO ezµ favor do ~ 
mo. Pe. Esta.nislau Tyonor. 

CAPELA •.. p0r um ,ano. êlJ:l · ta.vce 
da Cá.pela de N. Senhoo:-a AJÍ!UWL,. 
tia e S<>.,ta cruz. na p!\l"oqu.la do 
S. Roque. , . 

BENQAO DE IMAGEM em. ta,. 
-vor da paroquia. · de Vtla Maria. 

PROCISSÃO. em favor da pmo. 
(lll'a de S. Roque. 

o concgo Aiuina.td,:, Josê à'oD.. 
ça1ves. Auxiliar .ela Yi~ (1@-o 

_ i-a.1; desPach~U (i-,~~inte:..:_,'~-,,-~-
_··.· DÍSPENSA DE'', tMl?EíJIMEN'ffl 
· · em favor dos oradores~ -CarloiJ, :Au.. 

gusto e carmen AUgu.'lto, .~ 
carbont e Adélia :Fel'?O~ · 

• TESTE.lvfÓ'NHAL ?~A .. ú~ 
MENTO . cm fM>'Or doo oi-a~ 
J.r,ão T ,uiz Mazzetto, Lutg Franc1sc0 
de Tolédo. Jotóiio d& ·0o.1t,a· e '.'ré:lei 
O. Mart!nez. • • • : 

PAMQtJIA DA ACLIMAÇA.0 • 

. Esta paroquia. promove para f/JI 
dfa 28 do Cl'rrcnte. uma romana.. il 
Apare-cida do'Norte. A partida·~ 
-se-á 4.'$ 13 hor(lS. em onibus e;~. 
clais: e a. volta. está marca.da ~ 
áe 13 horas do die. 21:1, dointn@.. 
Informações pelo telefone '1..8G'lf,,. 

Festa em louvor a N. _. $.J 
Aparecida na Lapa 

. -
Fol celebrada. ontem, na, pazijj;) 

qula. da Lapa,. solene :Missa canta,. 

da, âs 7,80 horas com gra.ncle ~ 
pa.rec.tmento de pov o, no mesm<ai 
dia foi cantada uma. ladainha ellll 
louvoz: â Padroeira_ do ·:Brasfl. ED,, 
cerrando .as cerimontà.s houve pre,, 
gaGão· e b..,nção do santisslmo. M 
festas: que. ae i-eiüizâram 'sob a --

.- . i~:OP:J~~:z:i,-~f~ 
1'8.m procedtdaa de uma ptedora Dllira 
~ a U.11& :Gil mQDq ~;1;714191-



ATOLADOS!... 
Frei Benvindo Destêlani, O. J?. M. 

~ f!ó chefe de tJma. crtlG 

·!Jladà para libertar a terra. sa.n
tà do poder do3 maometanos, Go- · 
tllotrecló cie Bouillon, que ele, numa 
~ pa.rtiu pelo meio com uma 
1!iniea. espà.dada., um guerreiro sar-· 
:ràééno. Pérguntado, depois, como 

· -.<été::podià. perpetrar umo. tal íaçanha 
, ;réspond~u tranquilo: 

- Sou tão forte, JK)!"qttC SOU 

~t 
' ó l!lettriaitmno enervante é o si· 
·-a évlàénte que distingue oi; fi
lfhóéi dàs trevail dos filho:!! de Deus. 
~ a.mor dé:!!regra.do a.03 gozol!S ma
terfaie, à vltotla habitual da. cnr-

. :né zobre o cspirito, este vicio dc
.siaíia.nte de tal sorte sê inoculou 
nós costumes da êpoca dégenerà.da. 
cqué pàrééé o triste a.Ivo de todos os 
saêrlfiéiôi!, sendo- porem o flagelo 
~~ deeàstr·o!;c ds.· · humanldaflc_ 
:{JÕi\:gió éóndui: a tr-i2:::.!.leY:.::i:-1.,::; ~~l'C"..r:.;_ .• 

rlc:à;gões pór veredas semcààas de 
:rosü. 

ô seitstial :mbstifoi pélà maJs 
-vergéinhqáa. anarquia a ordem es
tá.b~leéidà pór Deus, fazendo-se 
csét'ltvó de suàs paixões aviltantcs 
a.ó uiv&~ do éónsérvar-sc sérthor 
<ii.élâii: 

.-.wão-âcrio à ;Nosso Senhor, ma:s 
M proprio ventre. (Rom 10,ts) 

Ó $ensual, pelas suas degrada
f!:õeii. não inorré naturalmente, mru:i 
':matá.•sé pfema.tura.menté, como 
rlêsêrévétt Rômà envliéé!dá. <lc zeu 
to!!mtio ó êsctltôr sa1v1ànó: 
........ Itoma nió1·ltur ét ridet: Ro
lina.· J'norre- e ri gozando!,; 

Não ésitueçamos as . .Ílçõés da. his
:tórlà. universal, ensinando-nos que 
tJo$ povos se extenuam ao sopro de· 
fotifrio dos pra~eres fáceis. Por
e"I\1ant_i, é lei inexoravel que as 11a
~õés eorrolnp!dàs siio destinadas aos 
tiranos como ôs cadavcres aos cor-

voG. Da! o debilitamento das ~ 
i:-.a.sõe3, o languor das aJmas e doil 
eortHJ>J o an!qu!J;i,mcnto do espiri
to ,i,, familia. 

J:JxistPrn pantauots, cobertos de 
rc!,,a. o inc,tuto que pisa nessés 
pa.ntann.is engaI\adorcs; atola lrne
dintamcuto. O brejo ,é_ como visco 
pegajoso. O i1nprud_entc a:t;unda-so 
no tremerlal. O atoleiro movedi
ço engole-o paulatinamente, déi
:.ando-lhe apenas o tempo <le ii• 
a.palpando a morte que se avisfohá. 
assustadoramente e a vida que lhe 
v.iJ fugindo. Minutos depois, o Io
do se l11e fecha por clma da cabe
(;a •• A relva ajunU.-sé. E o rianta-
110 perigoso fica a espera de urnii. 
no,·a vitlnw.? · 

'.ràl é ·a viva i.magem do iI\fêliz 
que se atola no lodaçal da luxuria 

tantas almas renegam a fü om 
C1isto, é porque arites naufragas 
ram nos costumes Pois, o homem 
ca:rnal não .. compreende as revcla
rõcs elo o~pirito divino! 

Para fugir á vll dcgradaçilo, o 
,:risliio chanütril. em sou auxilio a. 
forç::i. Llo alto pela oraçiitl e pela, 
frequoncla aos saéramentos. 

11fostrn11do-sc sempre i,i;udente e 
::i11s1.cro 0m sua conduta moraJ, se
r:1:" moderado mii seus apetites, cvi• 
tando allmentáção s11peráb11nda11te, 
bebidas álcoollcas e esl',h·ituósas. 
Fug!rã; da ocàs!ãó proxitria do pe
cado l!bldlnoso, cônscló da, promes
sa· divina: 

- Bcm-aycnturaêlos os pnros de 
corntãn, r,ot·qnc ,·crão a Deus. (Mt 
5,8). 

_Desta. maneira, o cristão nun
c,L ficará, atolado no pa.u•l da s!!n

' strn.licladc! ••• -=---'"'-'-----------......,;--.....;._:.--, _________ _ 

Corso de pesquizas economico~ sncia[s 
. Ha àlgtihs fuéses, um grupo de 

Cofigregados Marianos de 8{!.nta 
Cécllia resólveu estUdar, mah 
actifàdamrfüte, Q$ próblêi:nas cé.o
:uóihlco, sociíiis da atual!di!.de e· pes
qulzâr éónélili:iões que fossem aplJ:,. 

CàVéis ~ nosso rttéló, dchtr-> do és
pil'-itô do Càtoitclsino e da demo. 
crá.clà. 

Dai a fórmaoão do ''OUrso de 
Pesqtiizas Econotn.' co-Soclais ". :i 
ca.rgó do Pra{. br. J. Do.I_mo .Bel- . 
:fc,:te de ;Mattós. !ivre-docéntk da 
:Facüldade à'e Direito e . a.<ieistente 
tlé, ~üá~· dá, féclêrÍ!,Çãó · dô éircu
los ôpharlos. 

ó êurséi ent apreÇo teve uma du, 
:ra~ dê· três .nieses, send,:> estuda
das 11s doutrinas ecónomicas con
témpôtaúéà.$ (princlpalmenté o 
:t:nâr,fsmô é ~ôrré:noo~ dérl'vàdas)' 
apr~ênt.ãci0s os. __ iiéntos de vista 
Cát.ôlléá ó Sóéla,1. E. pci~ fim. PO,Stas 
afJ <l!SÍ'ússã.6 às _êônc111sõés. 

Aii>ós longos debates. ém gue par
tjél'l:l~fá~: ~ntré. ~utro~ .. ó_ Dr. _ Gil 
ceiia&i'ô. d~· Réte ... OJ'làndo por.:. 
-rci é Ãdá.ir Büénô de Souza, foram 
aí,tõvádâ.s · as sêgütiitéà. 

'.i.ôJ.- nmmo nli: i>ItóPRm-
. - DA:ÓE 

~ = DêVe,Sé prôéµtjl± assegurar 
' () ãêêssó Á pi-ópriedàdé ao maior 

~~ero. pOf;Blvel de• péiJSoan. 
· tia . .:... Pará atin>;(i:· tal "deslde
,:atüfü" Mrâ. -à.cónstilfi..àvét: 

à\ --: Aãsegúrà.f. há. médidá cto ~Ív°i .â . pâ,rt°eipá.çãó d~S fui.., 
oálfiàifüfés. hó tuéro das etnPr~ 
(éÔifü5ii-m'"fltó iiatürai ào régjme~ 
de. sàiàflâto). reséhiáhéló 0 Sé uma 
"E'.réênfugeth déste !'óuantiltri" r1rn 

.. '·:a ac:iillsiçãfi dê tim bém ifuóvcl: 
·-<· b) = Shnt,llliéa1· ó a~sso n.o 

credif.o. seja pelo dt\§envólviment(} 
·, tlaii éooi>etat·vas de credito, seja 

.\: ''Pelá stfupI:~l~çãó dàà ... f.xigeiicias 
•• : 0 ·J1Ar.a a··o))tec:ãó de- empreso1mos, nas 

rntidades para-estatais: · 
.- ,é) ...., Será. . m.tere.s<:ante deseri
:roivét as cqpéfati\iàs dà proâtição, 

1 _,inilia de 

qu:2 meio de iúdicativv á pequena 
"roÍJr!edade ruràl. 

1tia) - E de grande Jnteresse so
riaJ e desnvolvtm:1to d'.t instituto co 
bem de fa,111.ilia, e sua protéc;;ao. 

ll-°l - DA NACTQNAUZAÇAO 
E SEUS LIMITES 

lVa., ;__ A tiaé1ona11zàção slste_ 
matica dos mciOH de p1-ix1uçaci é 
incompai;ivcl com :1· ct,,,utrma so
wal'-'ci,,l-0,!Ctt. 

Va.) =- F0de adnLt!r>se, i'Ji.) ena 
tanw. a na".:h.1,.di.t,«Ç-1,0 varc•a.i. aal, 
ei11Pre.sas atinentes a serviços fun"
n«H1vul,,»s tlc tllll1dacte PUuli.ca, e 
a.<; LH,Uc!1,uU,~ de .nieresse v11,a,i da. 
culc:iiv1ctadc, - qUahdo a 1rucw.. 
tivà particular as pll$i: em perL 
gv, ÓU as emprezas a1tôUem lmpóso 
s,tiibdaae dC fiiliêlõh!ü-ehl éiii eia. 
tua,;uo toiernve1 pará à cólét1victade. 

VIa.) - o Iattiunclio não deve 
s,s~· eomba.tino cutnó tal, e sm, ape~ 
nas na medida cm qUé e& tornar l.10. 
civô aó bem comllin. 

§ . unico_ ..,;_ ó eiitedo pàra a 
ronc.,-_tuaçao do Iáttftu,dio ctevé Ge, 
regiôlial, àtendenctD n.s éónaições 
•ecullares decorrentes da cteruiQá. 

dr demograflca, _ s1túaçáo réI!l,tivF
mente aos méiós de transpôrtê e 
câ1tfor, consum!dóroo, bêm éótiio à 
procur;i do, térra péló brâço lavrà
dor, etc, 

CAPil'AL E SALL\RIO 

V-.tià) -- O crtttrio para fL 
xaçào do salari.o minillio céve sér 
Ú•gional. 

VIIIa> - ó sala1io justo fJ mel1, 
legitimo de remuneraçüc. O salarlo 
justo deYc ser suf.cientc para aten
der as nece~sidadés vitais <lo inôi
vlduo, e da familia; da q:;.aJ O thes
mo seja o i:-esponsa\ie1 (sustento. 
vestuar10 conc'.u,ão, l'ecreio, educa, 
ção,. peculio etc,) 

IXa) - o cap i:al. em si, é legi
Um0 (c.o11s1;cquencia 1ri1ediata . do 

(Coúclue lia ,1.:1 pó.g.) 
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e 
Pr e·g· an·d·o 

m.arfelando 
Quando Lutero em 31 de 

outubro de 1517 fixou na 
porta C:a Igreja de Witten
berg as teses condeúàclas pelá 
Igrc,ja e proclamou o "livre 
exame", desencadeou sobre o 
mtmdo a anarquia religiosa. 
E hoje, esta enorme códftisâõ 

LIVRE 
EXAME 

Livre pensamento e da impieu 
dá.de · i> · glófüicam tànt.o é • 
elevam fanat,iéàinénte aos co,.. 
nos da lua. 
INTOLERANCIA. DO LÍVRE 
EXAME 

EStaiµos atói:doaêfos com 
tanta grita éóntrà à, íntoléfànclà 

do seitas cada qüal dizéildo:cse . . 
possuidora da verda~é. dlviéÍindo~se é subt'Jvi
dindo-so cada vez mais, acabaram lévaüdó o 
homcin moderno a tim ceticlmló e descrença 
de todas as religiÔcs. 6 prôtêstantiSfua foi sem 
duvlca a causa remóta destá. ánarqtiiá an p~n:. 
s::urtei1to contemporaneo e dá gtàndé cõnfúsão 
110 campo religioso, l1ojé hiais do que ém teni· 
pó algum mais seútidô 116 nütnào inteiro. êo · 
1110 a Hidra eia íàbula qué a.à ihê · êôríM-êm. a 
cabéça pfovida dé nove cabilças à qtié éâélà vêz. 
que lhe cortavam uma àaquirlà mais duas; as
sim também no Proléstantismo nasciam sempre 
mais duas seitas cada vez quê 'cttils' füeinbtós 
C:iseutiam e entra.vá.ln éin. ciesà.cordô .dóutflnM, ... 
rio. E tudo se fazia com á BlbÜa. nàs füãós f 
cm nome do livre éxamê! Maís de' qúihliéntas:-. 
seitas conta hoje o protestântismo nó mündo.· 
E tudo em nome da Biblia! 

C;> livre exàme é ü1füt négaçãb'.d1;i ctitéfléi 
óójétivó da vérélatle; ó êfüéfio élit ~érd~éÍe tõr
nà.-se destà maneira puramente suõJetivo. ca
da um cre no que lhe interessa Óll' 'Íh~ aptâz; 
o fermento deste livre e~ame àgiti fo~stes qija-' 
Lró seculos na cfistà11C:adé :dé lli11 lii<jélÓ .. vérâa:.:·· 
deiramente. désastfadó ' !êl. à !lliatquià. rêiigiósà 
contemporanea culinh1ada;nó áte~cr ófgànÍza.;. 
do da Russla sovieticai nãb 'têyé, óütrâ tiJflgéfu. • 
Lutero, o pai dó Pfotestíihtlámo e do Hvh~ éxà'-
1nê é ihcohtéstàvêitiiei.Üê ;, pãl àã ~onítisãó filo.,. 
dernà. 

Não é seni razão llÜé rodos ós êorlfeus do 

,· 

éla Igréjà Romanà. o Papa hl,,,, 

t~lêrantê, ó Clero intolérànté; ilitoforancia me
ai'êvaI; ênfiin esta cantilena, velha e aborrecida, 
àós ihhnigos da. rgrejá. càtollca. Pelô que & 
ouve; a genté do hvre pensamento e do livi¼ 
ex!ltné deve ser um modelo dé tólerancia e lar
guéza éié ldéiàs. Lutero iri:lpünha as suas idéiás 
sinl_pleeménte porquê e'rám suas. Quando ai~ 
gúem vos contéstàr, C:izfa · élo ãôs éetitf ássecias. 
résf)élfidéi à.sslm seiú 1!1.Rls: _.:, úo Dó'iitor Mar .. 
tlnitô tuteró ó quér . assim'\ e acresce11tat: =
''piipistás e ásnôs sãó . à fuesma éóisa. Quero, 
orciino qúe seja assim; . é tninh:i vontade, eis 
mtflt razãó suficiente". E em nofue dó livre 
é,:~fué Ltitéró àduité:ra e ádâptâ a Sagrá.dá É~ 
cii(~rf ~ãos seus cáprlchos e paixõé.$. Ordellà 
a fuôrtê dé futlharés de camponeses e comete 
erros qü:e abaiam todo o mundo. 

El as divisões e sub"-divisêes do Protestan
tismo éóütihüàm sem ihfottupção porque o 
r,rlnêlpio dó Li\fre exame jàinais ha é:':-e permitir 
timá. sómbra de unidade na obra da Reforma, e 
· ha de chegar ás ultimas consequencias - o 

iitélsmó rêvolücionario desta hera tragiC'a do 
111únàb. Nlliguêni estrâiilie esta afirinação de 
tântós liófüêfu; qüé béiü sê àprofúnciaràm. nà. 

lfütôrià dó pénsaméri.tô: ó âfa~ismo bôléhêvlsta 
é à !'êvóluçãô vennêihã qüé hoJê êonvü!siônã.m 
o m:unfiil nàsêétàm hà quatro sée'!úes no dia êm 
qüé i:.üterô ievâhtõü o é~tãnáãrte da Rêv'õiüçãõ 

. ~eiiti&á proêlamàfü!ó ó ilvré éxruüé. 
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Tràüscrêvêmos dó "Lic;er Mã..a 
iiano" este magnificó e oportuno 
estudo; ; Ili 

Como :;('gundo perigo aponta 
a regrá 35 a:; niás iéittiras. 
Niliguém ignora a atuàlldade 
deste têma para a nossa meci
dade. Naturalmente não \risa a 
têgra, àctvertihdo éontfa as 
niás leituras, diminuir em ge
ral ó iútéressé péJàs foltürãs. 
Há alen1 dás más lifüuras táàn" 
bé!!'! bOàs e ir;d!ferentes. ó a-lf• 
s~ntô é PCiS b~ptat1te Cê!11f,lé:. 
Xó. Expomos portantõ o proble
ma das leituras em geral. 

I, -- QUA", A SITUAÇÃO 
CONCRETA? 

1. Em geral lê-iie póuco dé;;. 
mais . ....;. Hã muitos irioços êiue 
nunca pegam num livro, a não 
ser em livros cuja leitura é o
biiga'..ória, como livros de es
cola. No tempo livre eles prefe
rein outfas divéisões; p, ex; és-
porte, jogos de "súôpltêr" óli 
baralho, passeios ou simples

. mente conversa~ úas esqülnfüi. 

1110 x 9 ê os rómã~aes aé tt.gár 
wá1Iáêe; olifr6§ mm êiêius1vii~ 
mente folhas que tratam de és
porte ou a pai'tê &spórtifa úôs 
jofhais. . 

t· Mtfüd êóni'-1111 ~ê tanibém.. â 
leiturà. indiscriminada des li
vros dê 'quê fàiam ôs jóriiàis e 
que estão• .ná. moda. Muitos dos 
nossos · ihoçoo .s<ós<devóram àii;;. 
tª5f dç. !ól11}:.( <1.t!~l~~er iq(~n»~.;. 
çad_ ~el?ré seu €!éJnf>eudo de1 \Jon
tii ·a~ ~!§t1 rêill,ilõs6 ê. mefü!t 
1êmc:nos .óu. por in!êniHàã_tié, ê'a 
peí)sãii~ó filie a~vê . sêt-. ~óm e 
util õ dé quê tóéló d tifü'nda :fa-
là, ·-- õü pbf trái<'!àile para pà
~~r. ~faer éiu~. êõ11fécem. a Íite-
ratura 111oderna. : .. ; 

lt ....;.. ÓS ~ÊRIGÔS DES'rA 
SIT.UAÇAO 

:tJ atãro qüé tâi éstàdo _ d_é . ooi
sàs ê és-tréfuàfuéfltê lamentaveL. 
Pois um bâixô rihiel de éulturâ 
tefai é ~ mfe,i_ 1!11éhsó,_ n~o. _ro 
p!J.tà. o m.ec;o pessoa . par~icmar. 
mas . também. para tédó o po\'O 
é .. pâra tôcia. a igrej_a . no. _ Brasµ. 
Nãó se C:iga que ÓS_ moços ope
rários o':• empregados, não te
lihãfu a néêéssidâde ae saber 
mi:i!.tó; Não sê trã,tà dê réeomen .. 
dãtinos gi'ânéié qüí4ttidàdé dé 
~onhte!rnentos mas d(ê; eiigt.-.:.. 
fuos fà noSsa. mo~iàac18 uiili 
certa madureza, um minilno de 
espírito critico. Não é claro que 
pessoas qu~ nãb lêm nada ou 
quase nada, que sé àpfoximàm 
do nivél dé analfabetos, ....;:;. nM 
é claro auê-estas p~ssoas ss tor
nam facllmP-rité '(iitlmac; dê crua!-

.. quer prótíâgàhda dê icJé;as? Ês-
tá no i1itérêssé da Igi•éjà como 
igualment~- nó c"â, Pâtr_ia dê i;êr .. 

:,uvidà ós pãrêntês e ámigos para assistirem à 
:.tlissà de 1." aniversario, que em sufragio de sua 
alma fará celebrar às 8,30 horas de terça..feità, 
'4.fa 1ô dó éorrénté, nó Altar-mór da_ Igreja àe 
Sâ:nta Cééilià. 

. Muitos nem se dão ao · trabalho 
1e lêr jórúais; ás hotiêiàs dó 
qJté · se passa 110 hiutldôi lhês 
sãó fõftiecidaà pêlos filinés él.né-

A. A ri~gligênêiâ por , qualquer 
Iêittifá. ednqúz . a. ,unia lilin.énta .. 
vé1 isnorãhéiil, mesmo em as;;. 
süntó dós lliâis fü8iápêüsávêis. 
o 'êiésinteréssé pêiás iéituras. 
cáso, ~ genera,liz:tss~. fatis~rla 
uni 6ai:lio l1ivel c1Htiifal; a, :fál"" 
ta de c,tinhêêimêntós gêta:ls é 
ufua e:ittrfüüa 'if.igéhµid~dê; . sê:-

.. mos ~idàdãos instfuidos. dôtâ-
dôs de senso cõmüm; êàpaiês de 
julgar e dist!n,güfr ôs .va.!õj-és. 
que tomem interé§sê f.tàs éôlsü 
que dizem :..-esneito á proprla, 
Nação e â Igreja. 

._." . Pôt ésté àto de religião ~ mnizade anteci
J)âdâ_iüênté àgrãdêcé., 

füátógráfico$. · · . 
_ 2.. o.utfo fàtó. óbservàde ~ :a 
lelt_qra- de imüréssoi;;. sen{ Vàk>1< 
"" ~üarifos fovéús . Iêm re~tát-:. 
" ~~tê révistã.s infanttã -~ém6 . 

" Iiterãturâ eriinlnâ1 ü· 

~Zf ~~uói~ .. tisj\~\i<~1lt~\t% 
uma ' diml!,iüição: ~ . inter~sse 
l'>éii' .s.éói~tecltn~rlt<1>s ou ás~untos 
d.<t:1iüàê.--.t~~vàne1à na, · vidã 
if>ij&J.i,êá,· ü-Ji .. P~à: à' \fidi nã~ 
<il~; ülã. pàrà ã ilâá; rêU.g~ 

Outra cón&équencia do dês
c\iidó tôfal pélas Jelfurà$ é umá 
alarmante ignç,fâµélâ. dó ldiô--
1na nâêlo~ãl. Será qüé é~àgê= 
r,ariiçis? Obsévemós . ós :râtôs, 
Ghiãuros mõçõs são éapãz~ & 

;éêônóhi• ü 4.t p~). 1 
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Noticias do lnterior1E~PQa,o.PADARIA'E l[:EITURA,S ,: 
~NGRESSO CATEQUETICO. ·aprend~i' e exi>ll~r com todos, 'to. · · ~~~EJJim_~_· !_!!º~A~--~ 1 · ·· ' ·· · · · · · · ·· ··· ··., 

~~cJ~:lo~7iro::a;r:!i:~~~ 1 ~:e:i~m~~ites, uma rê'Sposta , do, .. ~· , ·bti,coqt9§,~''.~~ ~ .,~1daO,;f> . ·:· :·.-, ;/(C~11~~~'.: ~~·- ~~~. pãg.) ::s~~c~m!*~:_~~~ll::~) .. ,.;.. ' 

&a de sua congregaçuc.: _ 0 ora. n:!1tfc:iª c;z:t~~~~~o g~aºegJrii.• Apr~qta·t~ .bet~~:md:::~ ... ~ lêr, · p. ex; nas reu_niões da Con• Tii-.amer -Toth; os,~o~ ·•?,.2-.t~~~:2.~ 
torio de Sã.o .llrai1c.:1sco de sa.les 

I 
panh:a de São Luiz do. Qi;a,,~rlo, casamen os. a - """ .,., .. ._.. gregaçã,o, µm tr.e.cho de um J.ivro forinação·: do . P. 'Walter .,,,~·,· · · '·•''é' 

cm Turim. no bairro den,.,1runad~ · que nesea oc,;1.siãci celeoravâ o aec:i:'· .. , ·.,,, ·.etc-.:. . - . ''·!·" re.ugioso, jfüf .. ,att.ig'o de ,:evista '· aux e out,tos.; Em flet\btlma-.Q>n•· 
\i....iaocco. em l\16ar santificado Pe- mo anlversãi:io de sua· proveitosa· AV BRl6AUfilRO, Ll,JIZ ~~--. ,.-

1 

•:.:OU Jornal .ê.~UÍ,~ç_~_pri;,~ão-, ..-:- sem greiação de'/etia.m_ --fa.l. · f;iit·_-cátes · :·~:. •'.' 
!~ . sangue aos lvJ.artire~ da Legião c~ntcncia.- · • TONIO. ·1191 - FONE: .a·.Jti&O · tropeçar . em· .. palavras ·menos l.vr95, e cada Di,reto'cia. :tãtlâ,.:: . ,,, 
J.eOt:a. ~'toda;, as cnsas salcsia. LORENA usadas? Não é tr.see realioade o bem· C:e aplic~ .Pàrte 0das ·lll'ell.• .. , , ,. 
nas esse centenar 0 está sendo co. · m..:murado com jubilo. 1'ato de que mesmo congrega- salidaC.es com esta fi,nalidade. 

O oratorio ::ião Luiz. ·anexo ao A b d t e j <=.os-estudantes · revelem· uma ·3. Ler,de vez em quando tre- ., 
Cviegio de São Joaquim de LOre- o ra pre ,. eta· e es us il ' muito deficiente' familiaridade chos destes livros na -reunião• da·· ·; 
:ca, o cumemorou cm um magnüi. com· a lingua materna·? - E. a C, M.; isto (aliâs· recomendade 
co Congresso c.::.tequ"'tico, de 9 a 15 · . ,- ~ , • ortografia? Quantos .e' quantos pela regra 6) desperta o inte,ii · "' 
<le 4g°",to r. p.. erros! Igualmente c.onsequêncta. resse pelá leitura religiosa e ·1n.e 

O congressJ, qUe tevE: exlto sm. .;, ,. - ' ·. · d.·· ·t • B~ A leitura ·de revistas· infantis centiva a leitu_ra'" em. particular .. 
gular, Cülll,cÇOU com Hor-a Santa pre as ,7011

• e a· çc es . s· ~-ce r . o a IS da escassa leitura.- ' . 4 •. Dar. em o.casiõés ·aproprta-
~~d~l"g:gto~ · ·e Ed~t~~ ci!º~tefs . V 1 . . - . · _ . o. :. .. _ •. , . . · E: de Hter~tura ~riminal p_roduz das .. bons, livror · como · presenteSi, 
e m-:morat,vos cm Lorena.. o a.1• 1gualm~nte · f~ut~s '!a~entaveis. .;Jre~to~ etc. · Insistir para que · 
tar estava ornaoentad\i a primvr; INTENÇ. ÃO DA ARQUICONFRARIA DO CORAÇÃO 1 As revistas mfant1s no seu os· congregaaos·,.,fermem uma 
f:l.!.l t rno. CctVOtos. OS Coroii;nas do R conteudo formam nos moços pe(tUPna biblioteca 'destes' livros 
Cratori-0, em adoração. Qratoria. DE MARIA PARA O MÊS DE SETEMB O uma mentalidà(e verdade:ra- elh .casa. · ·· · 
:cos. havia uns 180, e muito povo. Separado do mu~. do pelo seu mo• os SUBL1M1"S hllNl::>fERIOS m~nte infantil, um, a ingen_uida• récomenoa a m_·._ f'dftaçã_o,· e· ""'09--

As sessões. solenes, cC'locadas sob ·• TE d l te h -a piote;;ão de s. J.Jã.o Bosco. Ma- do de viver, mais vivci:do no meiv DO ::5ACERDü e espantosa, espec1a men , c o- l;_ Inculcar a Tegra (34) ·(!Ué 
ria Au.x1ii;.dora e Jesus Sacra.men. do mundo, cpnio seu medeio e. chefe Grandes e elevados são, p<>r isso cante em moços mais crescidos. trar cerno a leitura d.é um livro 
t~.,;o, realizaram.se no Sàlão d,> Jesus Cristo, vestido, como outrora 'Os• min:s1:ei:1os dos sacerüoie i, .. di- Suas narraçóes ingenu: men.e religioso ·facilita este exerciclo 
Orator o. lindamente ornado.,· e os tiorncns ·da···respeita~·el. veste ta'." catlos pri:1cipa1m:nte na pregação ilust;radas COlll quâdros ~e co- 6.: Fazer os· ·-congregados:~ 
cotavam seinpre com a presença de lar sido de, fortaleza m.or.at e ilu· . da div,n;i · pa,avi-a a _todo o pov? e res _ berran,tes t ÇOlll pe-,simos méçarem · a 'leitnm·-- t-.sp!rltm4 
umas 200 pessoas alem de 170 ora. ,

1
,inando 

05 1
.ovos cotn a bz · do ·a-cafo:aúd'o cot,-d,auamente o s1i:al desenhos, e :que··· careél.m .gual• côm ·Jivros 'interéssabtesi·rte 011n ... · 

toriancs. e os cleri.gos e a.spirant<:b b-om exemp.lo, eis. 0 sacerdote que d~ m,ssão de Jesus Cristo: Os po· ment~ de logi.ca, como .de psi• J?uagPm atraelite, p . . ex. -vida •de' 
CKl Colegio. . · como Je.sUs_ pode ser_ chamado O pulJ.es são cvang·~lizados; e _s_e · ele colog1a, desenvolvóm unJaae- Sa-ntos bf'm ~<:cr'tas, os::llffos ·de 

):".;rum e,tudadas. nas Con!eren. f ·1 a onfirmar ralmente a un· agu· 1"'C··O· .e at"'cam ... J..ih ... - .. r- Toth, etc. ·. 
e a.s, os seguinte stemas: '"C que anjo <lo gra:icie con·selho pelas pa• .n ... o az mi agres P ra c ...,__ "" ..... ,. 
m, ens!2a o catecismG", "ú ora.. lavras e doutrinas de vida eterna. os seus ·c_nsinmentos é porque com seus_cont~s t.e m~tanças .e r,.,., Tambem. revistas ?'êl,giasás_, 
tc•rio deve ser amigo ~ a.postoio do E como o: divino Mestre foi se-r- 05 fié,s cristãos já estão preve.1i- ~ersegmçoes · e.e crimJ.!-10SOS, O em f!TirnPit'o""lutmr· 8 revista na.-
catecismo" e "Meu livrinho de ou- vido e assis"Tdopelos Anj'vs no de- dos com.a virtude da fé infur.,dida sistema nervoso. O co11Juneo·de clonal ''Estrefa·.do.Mar",Jtão--de-
ro - o Catecismo",. pe108 aevmoe. serto, qnan4o ia iniciar a sua. mis- , . por meio do batismo; e pa.ra _oS in• caças humanas, atentados e veriam. faltar em nenhuma ,sê-
p, Hugo Greco, P. JOl>é Strtnga.n ' s_ão .. eva:igeli.s.i{ pel~s. c,_i_d,à.de_ s_d~ __ G.·.a-_·_ .ir , c:..é.:iul'os pôde alegar os ~ilagres er..mes e;XC!ta .os nervos _e con- de :4e CÓW~Ção: . , , ' 
e P. José Vasconcelos. profe:.sores 11 ..,. - d b do· ºr Je·s·u em confirmação _duz facumente .a .. wn aesequi- . ·· · . · ,.. 

1 eia e J u_ 4 ..• e.ia_ para __ .ª.· fonnaç_a·o ... · e _-.-1--o ra s pv , · s· · do Instituto · Fllosofléo Salesiano um novo_ niundo espiritual, e ua:s a- .. .-da sua ciOuti:ina ceies ia!: "Obras librfo mental, O i!'.leal ,!lue esta , _. )~~ Pi'núapr Jfffos -· )ll!li,fatUlii 
de Lorena. gor.ias de ·. G_ -~sts.:rr,a.nr "ª~ª consu· . CJUC nenhum outro .faz"·, como a.le• leitura, lenta .-mas nec~aria- d~ . .-valor forniattvo.: móral e. eal• 

Nos e."'ltreatos. os pegcenoe ora- •· '1 tr D· · · · o co- mente, forma nas cabeça.. da. '-ra· 1. · · · 
t 1 ·ta · ia· mar· o -;eu Sá,tF .. o assim os me:;- gava o ,.,. es e 1vmo a s seus J ., .... or ano.º reci vam poes s e ean. • · - · ·b J'uventude. e· wna car1·catur·"' tav<>m eom desenvoltura. alegres sageiros ceJêstes assistem o sacer- traditores os fariseus e o escr1 as. . .., 
cai.tos. Fo. regulador do COngres- dote nos ;íliares sagrados para a O sacerdote sa::1tifica os fieis pela não só do ideal cristão, mas de 
se. o Irmão Coadjutor WaJmor qt•.-i.i nova:·crinçã- oara a transubs administraçã"o ds sacràmentos deSde todo :deal humano; é nm ho-
Mtmh. que é o braço direito do tanciação ~~ristica, pois· se como . q berço com ó batismó durante a mem de musculos fortes, de fa._ 
Padre &!ua~·do no Oratvr10. diz São Páülo .05 Anjos desejam. vida com os saci·amentºs da Peni-· çanhas atrevidas o de acroba-

Não podemos sllenc..u- que. du- olhar e ver' 
0 

rosto sempre formo· tencia e ·da ''Etréaristia~,:e no !çito .. -cias. inveros,,dmeis,. Não esque-. 
rant;(' o congr-es..."<>, foram distribui. sissi_mo do ... *.•i!ho de Deus, tamb_ em da more ci°Ôm--es·se's"'"fu"êsmõs sacra.-·:- ·çames -afinal o préjuizo que es-. 
dos nas escola.s M cidade, mil J.: ,_. tr u - a ta leitura traz_· para · a forma• 

l d P · 1 e tec· 0 será vcrda<l,ê qce ~s mesmas ,r·iatu- me:nos,Ç a c.x e~ .. nc;ao prep • cx~mp ares o r.me ro a 1sm , ·, • r. • · · • t · · · · d · ção 11·ngu1·st1·ca e est1'listica da ,_ d 1 A f n•-- ras celeste_º_.',' .. e<>"'- diz João cri-· ·.·rar.1(;10 o,cris ão para···a.Posse1 a vi-como me.., e evar .. s-- am =- a ~ ··--v d ·· · · nossa juventude. Em lugar de 
doutrina de Jesus. . sostomo o ~~tejam ad'orando no au- · a eterna. ' 

A peregrinação, no. e.ia.. 13, dos gus'o Sac.riifl;lcnto. : . .E, scn~o. tão ,:g.rand~, µo .elevado • aperfeiçóar os conhecimentos 

Ouvtmos . de •es; em Qallfid&· 
c1uv1rias f1('@1'ra . da convt-Ínfeneia 
desta r,,Pdtda. Mas. tomal\dcD 
_en,. enn<:4_rlPr11eão a-. triste sttua
eiio att,i:11 em· m2e ns · ~ · 
JTUl.fS fii'".An,; _ ~'ft~ttJeffl ~ 
l)àrf!. t:t lré _ e. Mnri1 e c,s Jtm,at· 
nas b"-tt~'.::.C,T.ettta~ • tillm• 
l>l'?TI ·: l"fi n f',. tmffi~ mutto. "'1lvW 
rlnst,; ~r'1<>f"ll'l"I in"f-~l.;f181o · · 
tfl f'."M'IP~"~6 ff~ ""1ti:t -~ . alunos d.'.Js Grupos Escóiarcs foi de- -·~·- - .. , .- ·< ·, .. -. ,.çUl?--cerdocio, sendo tambem neces- da<lmgila . materna; .. enr1quecen-

vera.s !estiva; a turb;3, infantil per- . ~ Sacerdote c<>epcra co~ _., e~~:; , !' ·sar.i'?s : para o . mundo eSses minis· do o . vocabulario e treinando a 
correu entre cantos e v!vas as nJ.aJ'J Cristo na obra da render.çao C rc- . krios é muitÓ csc·asso em certos habilidaC:e d.e ·.expressão,. agem 
da e dade. sendo receoida com fo. ge:-iera~ão -,:-5piritu~l do mundo pe- paise; católicos o uumero dos mi- estes impressos com suas péssi,.; 
guetes e repi~ue de sinc na Igreja. la penitencia. habilitando os P';c~- nistros do Senhor, pois .no Brasil é mas traduções . no sentiC:o con~ 

-•~.~nq tl~ "ft"f',,.. ·-'a e. ,,M,; · .. ,, .. 
1'1':tt, : ""'~~ ftfl.tfl,.,,.l!ntfflte f>'tf& 
p,mpif"" , .. ~. _, -f'i!e Ytillw J•a-
fa :~~ , ... ~,.,:.~ll"' · eat-0,.cs .. 

sa.leslana. de São Benedito; ai do_ res para recuperar·.ª gr.aça d1v,- ._ inferior ào de certas na,.õcs em que trario, déturpando o idioma na• 
aquelns l'.:"ianc;as tiveram uma aula 1 d é " 1 
de catecirsmo e a ·Bensão do San. vma e merecer ª g- ·orra O e t1 • ·) · os fiéis catolicos es·ão em minoria c onal e corrompendo o gosto 
tíssimo; e após. divert.'ram-se a Não preter.de o sacerdote apesar como n~s Estadis Uun.idos :ia Ale- literário~ .. 
:;eu bel prazer nos pat!os do Ora. des~s grandeza·s. s~b,:e,n3.'.tura.is .. ~CJ.'. rnanh~. ~. 1..a l,n.glaterra •. , l 2. o mesmo vale da maiorª 
t.orlo. um nnpecavel pOts e sempre_ um 110 Houve, para issb··üniâ propagan ... : parte·,dc:m··iomanc~s policiais. O, 

A parte recreativa da festa. dê mem fragil cOm'O· no seu corpo. t.am• · · · da ativa •de impiedade radical ou de enredo pobre e esquematico, sem 
Nossa St>nhora teve reanzaç!lO no !:.em :ia a.Jma qu~nd0 não corre_spon muito afroxamento oos laços que fi~ras bem caracterizadas. com·. 
di!t 11. domingo. Os ora.torianos cte ás graças _d1vmaS ~ nem os Ap0s unem. 05. homens com a religião: diálogos intermináveis e cheios 
lurenenses levar:>-n i cena uma t?los foram 1mpecave!S, sendo ·c011.., propaganda ·direta cor. tra a :iecessi• e.e banalidades •. visa unicamen• 
opi>reta e uma farsa.. merecendo , r adl:>S d' · · t ··· · · ···-,.:.;;. · · 
<ioo as~ist.,ntes fartos aplausos 'pe. •1 .~ • • :1a gr_aça . ivma p0 r unr dàde de tomar parte· nos atos reli.. e. ,excitar a .uuaginação com a 
la. galhardia com que se houveram priv~!eg:o eSpecia-1 so na vida do giosos e contra os mesmos sacerdo- descrição de crimes e ·dé ·irives• · 
nc desempenho de seu~ papeie. Espnto Santo. tes que os execu am. t~a9PeS:: cfjmjn~Jógicas •. O esti-t 

No <lia 15 de Airostc •. festa de · Co:itudo a sua vida é considerada • • • lo é}nà,:._~ic#;l.a dos casos defl• · 
Padroe!ra de l,O"t"ena: · celebrou.se, num nivel moral. bastante elevado E' preciso que tcidos oa cristãos cientes, e o português, incorreto. 
no santuarLo d., Sã'l Benedito. Mis- para que Os seus altíssimos ministc cwnJ.>ram_o manda_to· de)esus Cris• Quase nada aprende o leitor de 
15a festiva para C'9 Ora.tbrlanos. rio possam obter o seu· fim sobre.;. · • t~ r.ogapdo ª. Deus que envie_ opera- ~eografia, · .. historia, psicologia 
com Pr'-rnelrll"' Comunllõe,. de uma natt1N! na renovação é c'Onservação r.os a .sua vmha; e como 05 sacer- . · ou, 1;:tr)p~ogla; d.evorando as pá-
timna de petizes. Anó,; a M's:;a. espiritual das almas que lhe foram dotes :ião se podem improvisar, hão · ginas;-, ·procura -'o· 'jovem ·unica-
,chOf'.~ta.tc, grup00 fotograflcos 0 e:icomendadas. 1 -de·ser formados• g·cra·lme:r.te nos se• mente ch.egar até ao f,m, á ex .. 
:jo(>'os. . . . • li - . 

n,,,.,.l'.l.te 0 õlii .. imla ae catE<-le. Nes está isento de errar a::solufa , · m1:irios de outros colegi'os desde· a P caçao do crime. · 
m0 ~<'"1lid11 clit l,.,itrira e. r.omE>nta- mente ·11a suá p'regação. 'coni.o··nos i sua ado!escencia; sendo tambem co Ç. Em si não. há nada ee mal 
rio dai1 · rl""'lucões rlr, Conm-esso. mostrar :i :hisforia eclêsiàs.tiéaá ·· mns · muin que .os menmoso de familias· no. fato de Os congr1·gados !e-
.A' t.,,,.rJe. o. ('lr,-,torio r>Artictpou da a stta doutrira· éleverá se acati1da en menos acomodadas ... ,. c0rrespo:idem . rem romances anunciados nos 
!l"",,,,,.,i,-sa, Proc·ssão de N. S. da quanto :ião co.ni,te que difere da- m<).iS. frequencia a ·.esta mas .. vo- · ·jornais e expostos nas vitrines 
Pi~õnde. qttela que nos·.~· ens:nada peta 'Igre~ ·cação, a· Igreja. recorre ·'com insis- das livrarias; Mas infelizmente 

No dia 11l: em T'"'iroSifo nela. sa_: · · t- t · 1· ··· 
fl"'r.q.... .,,,;«cn""l. em Bra(:l'O.n«:a ja, assistida P.eto Espii:-ito. Sanfo: e. tertcià todos os artos á ·caridade e á cs ao es es 1vros. na su;i. gran-
Pau1·~t,:1 de i:i ~"ia. l?<>vma r,om que geralmcrt~ C m(nistra:dà · aos gener,oi,idade :do ·povo católico par~.· ge maioria imb_uidos pelo éspi-
r.,,1110 (';""AA~ 'F'i>l1'"0. Blsp0. elel- fiéis pelá leitura. dos E.va~g~Jh_os, ,. :.- qUe actidà ·com,'-seus·:subsidios· fre·· .. ·. rito màteriaUsta . e naturallsta· 
t~ no T.n,-,,-nq r,,.,1f.,01l se no Cole. pelos compendi'o's ca'equêticos· ~'à;..: ,·quentes·âo -custeio" dos .JongOs estu- ·da nossa 'época. Glor"ificação do 
trln dr ~a.~ Jo<>mit.,, um<i fe,atinha provados O:tt nos estudos .mais ex- · dos r.as varias o apa da preparação amor puramente' sen•imental, 
t.,,.t,..,,. fni c,,,..,.,, .. t.,,mentn do COn t<'nsos e profundos das 01.Jras.teoló- e formac:ão sac-er~ota!. do divorcio, (o adulterio ou do 
t!T""'~"n. O<> OT'>tnrfqn,,s v.~1+,. ..... m fi gicas. · Pc. LUIZ· SALAMERO, e. M. F.· suicidio, - desprezo da fé so..: 
TJ"nH.., rPT"ITE'SE'nt.<>1't'IO "A Vir<rem brenatural em nome de uma 

f!fl l<'!"l'l"inq" p os ª""''""".PH: salc. Curso . d·e·. -p·e· ·s· qu-~l·zas · .. ecn o· U_.·m .. ·,e-o -· suc·[a·1s pseudo-ciência, rid'cúlarizacão l'li11 no_ ,,..,.,,,,m,,r<>m ª 11" 1"Ur1!d11 ope. • ._dos dogmas, do Clero e das ins· -
n,+" ..,.., . .,..n.,,,,-.-t.-~1 da Mort,2". 

,.__.. f,-ut,.... "o Co--n ___ 
0 

..,ô 'h · · tituiçõ~s católicas - são traços· 
~"' =" "~•cN u, . .uv- (Conclusão.da3ª'p_á.g.) XVa.)·~E'licltaaremunernção t ·t· d t · 

L~U e n ,r, ~- ., .. . . ·c:os serviços.-do .. empretar:o, caso E t . -,:i vi;n ,.,,,,,n11r~and,~ n ~u,.- e . • . { carac ens lCOS es a bteratura. 
.,,MJco. um d"'les é a au_la_ de ca. . quan as vezes encontram-se " direito de "rDPr.ledade inaivlduan; seja ele._ o· .detentor do capital. a,s. t b d · -tt>,..,~...,,, "'"'"" o~ mq,;"r'*', af·m · de " , t 1h ct· ito am em escriçoes realisticas e · · . Xa.) - ·o mat·1 ·,.~o ·ou· ·abuso ao - ~;s e- e Q,- ire t;!muitaneo á rc. :;..,.,.~•·"-:-""-''"". ,, . n~+ 0 ,-isnfr·, · 'ti-a.ra~ ·o = · · · · d,etalhadas do pecados e vicios, · · · · · capital não destroe o d:reito uc 11mneração dos serviços prestaclo:1,· · 
Cel'tame Ol,tequético:· outro, . e An , 1e·m d just .lC. 'do ~a ltal 

1 
... analises_ d.e paixões humanas, · · propriedade. ·'iJ~ellfl.S _1,egitima . a éi o o • . ro ,, P , 

1 · · · a.:ã.o punitiva do .. Estadc · em rela- : .que JlDt em ser bastante preju~ .· 

CABELOS BRANCOS 

ção aos infrator~. III> - DA JUSTICA DO TRA- diclais para os leitores. especial:.:. 
XI.•) _ -Admite-se a regulan;ien. BALHO · mente para adolescentes. · 

tação pelo Estado do uso .da · pro· i:in. 
nriedade, desde:·_ que ta1 regula- na~~1aae. ~~ªs~~fo1r~~ 11 .oon ID. :- CONSELHOS PRATICOS 
mentação não acrn:Irete r,. destruição . . ..... ~ .. . . • . . . . 
r 0 nrr·~:.1r "~~•t."!- n;,.rn.i;, ao· ·'Pro ... ,fl)o~ do· ~raba_LJp,., e. i,roblell,.ll,s __ l~ ... ·A, l'espertar ·:xnteresse. pelas 
prietar'o O _;u,.to"~'rêtl.dimcnto.,ou e.- .. pycvid~ncla._._ ,:oc1a). -~lÍI c_ onvenien- .

1 
"Ieituras:de ·livros religiosos, 

inhiba. de 1,x,rcer .•qualquer direito . t<.> o. P,et?11.chlmettô aos cargos· ~e • . 
.,~tnral :•"-:"· , · 1 P,:es1dente das Juntas _d~ concilia- ·1. A. leitura de bons livros é 

XI · _ . . 1 , a.o e membros doe Tribunais com m ót' · d f -
. t Ia:) - Nao'· é licito ao .11ro- 1 ; c-tent<:-s. nela . iusttça togada. As- l~ .. uEno m_e1to de ofrmltaçdao pre-

,,,.1c- ar o da-r · uso :anti·-soc1al , ao· se"U. ar-se.ão aos resne<'t·vo titu _ 1g1osa. m vis a a a a e a• 
~rsiID:l. 1:11ten~e-se _!:'or u"° an- , lfl~P.; 0 gozo da,; guràntias ~onsti. ... dres_ no no~s'?-- ·Pais, pa,rece-.nos 

·ta ocial, ·\ mverul-0 do ca. tnclonais relativas aos membros do a leitura ate 1ndlspensavel. 
PI _ I em atn:ldades noc·vas á mo- l!o<ler Juaiciario. 2. Recomenc"amos que se for-
ra11dane. ou ao bem estar economi· 
co coletivo. 

XIIIa) - Parece contrerio ao es. 
· plrit.9 cristão-social o r,r'ncip!i> da 
gestão e controle; ·do eaPi.taL atra.· 
Yés de sociedades ,anonimas,. ou 
as!T11'1ame21tos1 . congcne_res.. dos 
qual"' resulte a. desapario-ão real da 
re,,ponsabilidade Pessoal . : dos vcTr··: 

.. ,...;..,.,,,..,.... ~ ......... :;,_ -~-
,.., .. ~ . ,.,,,n.M: . ""'"''':"'*'~ -~--. . . f'/\.,,,.,, ....... ,,........ 'ff!il · ·vantagen.e:- des-. . " . - . 
ta prn<t;ft~,.~~::' , .• : ·, . , ... ..::: , .,:~,<\--·.:~:i;. 

: -:- . ". : ...'"·.. .-. ~ . . '. 
t . .,,,...~ .. ,;,~ ~- fflft ~ 

,, .......... ..,,.,-..n . (/>. •. ""'+."' .,,....,_ -~ 
.,., ... ç,. • ........,;~<!, .... ,.. . .....,...,.,,;: ·~ ... ·~ 

.. --"'~+. ... ~~: à :"""'ll~ .-fVeei. . ..... . 

°'· ,Í-..m-..i~.,.<! ~ M· ·fll\)r;> ~~,,. .. ,_,. .. .,._ ..... ~..,-,. - .~. 
..... ,._, -n. -. f'ii' ,..,."9-...,;.~. tl'o,FI ....... . 

i'i,t. f't\~~ . "" ~"""~ ~ 
l\tR 

. 3. Esta·.· 1etttira .· aperielçc,a Cll9 
conhecimentos · . da proprta Un.;. 
gua, p. ex.· a ortcgrafia. aumen .. 
-ta o vocabulario,, 1nLroduz na 
mentalidade · da lingua, -materna, 
etc. .- . 

e. Ed"'1car ,pará, um desprem -· · 
da literatura infantil, crimmâl 
e . .semelhantes •. 

~Porque não põé; ~ cor:i~ega• 
çao, uma vez por ano,· 110 pro-
grama da re1.mii><• o tema: 'As· 
!eituras do CC r,gu:gado'º? Nesta 
ocasião será facll um membro 
analizar tal lit.eratura. mos
trando seu baixo v~lor, ridleula ... 
r za1 ao-a, alegando· os prejuizos 
acima c.itados. etc. . 
' D. Advertir contra .a: 1eUma .. 

imfü•criminada de livrru; · p.ro,. 
tanos. 

.. :/:· 

' ~-.l 

Explicar o absurdo deste ·mo.é 
de, cie .agir. .. Qumn. é: ftUC ~ofu_piá 

·:LllrLfi .garrafa. ,.com ~im-~P ,~ 
~T .. U,;llOSO SÓ POrQUé • a,,l~Btt«iÍ:: :~: ·: .. ~·-
t>únita? No entre~· -q~ 
to~ compram um· Uvro · só ppr.; 
ijLe tem wna capa OOlllf..a e ·qua.;, 
.<J.m. coloridos! ~;iaut,Qs tiffDS 
·nocivos de seitas. vrotést.antes · 
·~a<- espalhadas por .-nem :xurpm
I,a{;,anda da boa ~p.resenta1;ão 
tXterna! Vm Qtim<- meio. ~ 
i tanentar .. o espitito mticó dos 
.,or,greg_?:Q.Qll . é. tamo(}rr. nmâ: ~- · 

· tica c:o Imos; i~~:· crirtfo ·· ..•... ,,. 
.))arte do ;prQgrania~ ruis ~uriiões.· · 

, Esta critica --pode. t~. ±ti .. ·'' ,,·: 
rerir-se . à. livros . bons' :t(~ ... - . . ' .. · 
P1endaveis. Fazer r-oht'preéndêf ., . 
li instltutção de;,. "Dld_ice" :na 
Igreja Catolica. · Não ·é,qu~quer 
argume17-tç apresen,t~d9:pelo ·~~:. 
versaria .. o que tPli"te · a'- Igrejá; · DR: DURV AL DO U"' 

VRAMENTO PRADO 
Cllniéa d(,, mt1l~ttas d~ -o!bCIS 
- Çiiurgii OCU>aJ -:.. .. Con&.. . 
Av ipuanga 313 (8:c anaarr 

cladP'ros dirigentes.. . . · ._. •) 
XIVa.) .,.. ._ Se.riª çfase.iavél µró1." ' 

bir ou .. dificultar: na ·m:~aiê!âº .. ,.dô~--: ':,,.-,. 
pnS<Slvel a, acnú;kâo · ·,C.ú 't>osse' :·: ,:d'<},)•:,.:-:~--1 
ações de. uma oociefüt'<i·~ ·:anonimn .,:: .. ,. .. , .. ~ 
por ·uma cong-enc-re ~.fim··cle :t;Yl-'+:··,"· 
l.w·-<;e n, '' ,-1.Y.eamicl..1,l;,;.v,:;.<) ·, , ,·o- l • 

·: ;·.i,:~--a-.---~ ... --
tt): .... ~ ..... e..-- ..... ,~-- ci~.AllCtl '"'. 

ela ~m . absoluta eerteza. acerca 
da sua dóutrinà. P' que a' Igt~ . ,·, ·~ 

. . ,jà teme;.'., e· o reh:dzô."mt ' .• .. , .. , .. ,., . ., ...... _.,P_._-,.,_-,.-,-·.·-~ 

~ 1·eí.. 4-4581. - Rés.. ,,. .. 
~ !408 = 'J:eW· ft.-921á. 

~ 

J. E DM U N 0.0 
NOVO' 'H A'M'B.u RGO, ·.: 
&ll.\ '1!_ .. ilOVd 06 ·-soi:r.z,~, t.~ 

,~ s~s : .. . filh.os :P,el_a~ :®'s\lrQ.'J)qr"."'. _. _ 
- . ,: . ça.u- entre· ''()<:" a~m~:l;ns ·:tnuttir.c" .. _ ,·, ) 
,, '':·'v.ézes :tnipté~~olii:m~:::do~~-- · · · 

,sa.rio e .a:~~-:.deticiEnifolilo .. ,, 
-~ ····· .•:··:•·.'•:•:<·, 



"8.Pa111oi, l·le M.em'fmt ele 19(1 lE(;l01'AIIG 
________ ....., _________ _ 

~~ U DE ~SETEMBl,O .. 

KAo GUloo 
EVANGE:LHO A precár:a situ:ção 

doscãtórcus n1 S1ria 
elo • Gwdo. C<\gn(Din/ido o po. 

,,llre. W4*l na· Bra-i>all~ U!ho. <1e 
111a;le· pobre,&. : Porem· ·plea01;4 ie. ~ao 
llaveuuo out.ra tOnUUJ, · l):l.la dt:a.a.r 
~- tilbQ. esmeraram-se em aa.r.J.ne 
11m& : boa, -eu~.- ~ue que co. 
~;• lncuw.uie ·°" pr.nc1».10e 
«:r~ convenceram-no <la ne. 
eesswade. de wmer a .ueus e lugll' 
- f;MlC!MlO. .'J:a.o 008, Wllle,11.e um. 
pda. em terreDO c,wnc. 11.!1,0 p.,<1ia. 
àeiXar àé l)l'OUW<,U' OUUlO !"~t.aLlo. 
7ão p!,ecl~ •era .ou..u.,. · que por to. 
doa ,era e,ua.m.su!o ~ AllJO ui,. a.neAa. 

, ~l!J.eM e: Oll!llltmte ~re6 ....u.u
Jra,· (!# UMS U,IAVLcA. ti!2,U' Qa &.AA.a. I.W.!.!I, 

~,a Qe (l~ Qa, l,)IA,OA-.....a,. .l:W-
•~ e . ~~ p.i.ra ·Wm to. 
'1w. 1.1,W!a,. ,PI,"""" ~ c,:,1,,1,J &<2> . '61-.::· 

,.ia· dai --~ au. ·-~~º O<,\,> 
l!U°~ ..!:'W ~ A,o-,41!'e,, OUlu!JLtl. 
~IA· a Y:~&e sui·w Uút> J.IUW:t.!$ e 

,,ie ·oua YWl'""'Ud !"llVd,1;"13, cv.w. eles 
116 ~ que se we ua.v~. . 

'-ierl& oc,ai;AéM) uev .1.11, u: a w.a.a. al
deia, ~..e auas .k:gua6 ue ,p1·1t

::retait. - A&M.e8 Qe t,U!oL01· g,.,:, U<»6U. 
CJ.O'. 1v1 a -~rt<J& ·ouue 1,1""~'"1! 
\.llll<1. uwa,: 1...........,uu· JAMS <W61·~us O.v 
a.... ue .1.,os,,ia, ~-ura. u v_.gai;ru 
(oO •~ó= a.wu1.u1,1.,,., por Vt:l" i...o ra-

• ro ~~o,, m..er::&ouu- pc.10 
• pMldoso Jovem e 1Ua...gvu o.e uuue 
'h......_ Ut: 14= ~e C1.,., Ili.e, :t't:~ 
reb!)OS\&$ u $1:àC~w-v~ &..~~~u \4,~ ... 

~ diante de si wn Jvvem extra
aamar..o. e CQ...!.V.LUvu-o para, ser 
c;eu sacr.;;lâo, u~o ace1wu a pro. 
potita, pois ser sacr .stao era. seu 
,.c.ei;eJO ~ .ba.v.ia. muito \.elll1JO. 
Apezar do:s .seus quai.on:e a,UOS, era 
Ul.11 lit:IVJ.UUr uO ~i,à.l° COO.:;<;.ellClOSJ, 
pontual ·e · em tudo tão exem1"ar, 
Cl'"-' to.i.:>.; se e4u1cava.n1 e lne que
'rlt..m bem· Inexcedivel zelo t.uum 
pela limpeza da igreJa, que real. 
mente é á ~a ae l)elll:l. Uuido 
coruo tal a. a.:~.13.va e rev,reuC1d.Va 

O temp0 que lhe sobrava, era 
emprega.ao em ora.çao. Muir.as ho. 
r~ durante a no:tc Passava em 

,presença· do 5&-nt.Lssimo Sacramen
t,.,, r.d.orando o m.lsterio do :..mor de 
Deus ~ homens. Si o sono o ven. 
ela, ,estendia-se s<>bre o pavtmen
to • da Is-reja.· Minimo era o orde. 
na.d.> qure percebia. O pouco que ga. 
~va, repart:a. ainda com os po. 
bres. 

Um negocla.nte de Bruxelas, ob. 
&er:ando a grande caridade de Gui
(lo, convidou.o a ir com ele para 
:Bruxelas onde com t:m ordenado 
maior qÚe lhe' prometia com mais 
tacllidade -PO<:leria socorrer çe ne. 

· ~t.adOS. Tão va.nta_:c.,sa lhe pa
recia a proposta qUe iwm comunl. 
ear a D1uguem. abandonou o em. 
prego e entrou a serviço <10 nego
ciante. Bem depressa, porem, teveo 
da rev.>lt•çãó precipitada. lum nau. 
cic eon~r..se da tmproricwdacl.e 

D 
IZEM•NOS os Sagra.doe Ewn .. 

., g~lbos que 6 peloa frutos que 
conhecemos a.s arvore.s. Ora, 

· ao . analisarmos a. ação· ou o ..-o
gr~a. · de certos parddoa e mo-.1-
mentos pólitieos ·declaradamente 
contrarioo· e ã:i. vezes mesmo hostis 
e.o comunismó, !requentemente ne
les deacobrimos acentuadas tendên
clas socialistas, embora nem sem
pre abertamente con!essadae e re• 
conhecidas; -Se o fruto desses mo
v!mentos.' e . dessee partidos ê, póiB, 
o socialismo, podemo:, afirmar com 
eeguran,oa. que a. arvore de onde 
clea Jjrocedem. não presta, por mais 
aiedutora e !rot:idosa que se nm1 
apresen~ .sua ·ra.marta.. 

. .. . 
O, partido trabalhÍsta inglês ê · um 

exemplo tipico desse movimento, na 
aparência intenso ao comunismo, 
ao ponto de não aceitar aliança 
com os bolchevistas. mas que na 
realidade prepara o advento do 
totl!,litàriamo socialista, apesar de 
trilhar caminho diferente, confor
mo não ha. muito tempo demona· 
tra.mos, quando· nos ocupa.moa das 
atividades da· Sociedade dos Fabia.
nos nas ilhas britànicas. E' o socia
liamo implantado por ação indireta, 
sobretudo. através de leis o deçre
tos e do dirigtmno estatal. 

De nada. adianta deblaterà.r con
tra os horrores e as injusUçae do 
'l)OtnUnismo, &0 embora repudiando 
a tà.Uca da ação direta, subrepticia
mente, por meio ·de habeia mano
bras de despistamento. for promo
vida. a socializaçâ(? dos meios de 
produção. bem _como. outros aten
tad\>s tipicos - do eoeialismo contra 
Ó direito natural.', seja no · terreno 
ee;,homtco, edu~onal ou cultural. 

i:>(Ír- tmperteitá que seja a com• 
~~º- tlã.Ó ·se· trata de decidir 
eli.t~e um. gancster, que ,ataca sua 
vitima de mev-aihadorà em punho 
e, o batedor de ~ei= que ape
na:i. utf?Jza .. sua habilidade manual 
O ,fim' vtsado é o· mesmo. isto é 
ama-a,proDr!a.câo !ndêbita' embora 

~asio de que JoJ 'f'ltlma. perdeu tu
ao o que· pbliSUia. · e · além disto não 
lhe podia t1Cl8l' desapercebido o pe. 
rigo q~ éotrià, · dé ·cair em peca. 
dos maiores. · Reill<llve'u · ~nta.o procu
rar a &0Ji4ão.. onde· v.veu, mUi -san.. 
ta.mente.· st.te anos,,pásrou -em com
ple_ta se~q,çª° do .tnundo, vivendo 
das emu<>lBji que alma.$ caridosas lhe 
d:..vam, · .l~es~. t.enµ>o. !ez · duas · ro
marias: aao~ ,é a Jerusalem. De 
volta para · Roma, lá i.e encontiou 
com Y{õµed-qlfo; · decano da. L 
grcja dê· . Andetr!echt, que com 
outros ·,P1e(losos . ~erdot.es, :;e 
prepara.V!' -~ .·fazer. uma. romaria. 
a Terra. $,J.n~ ~b(>ra fatigado. da 
v!agem e ®Stan~ · etiraquecido, 
Guido a.éfldN ào e Pedido dos pere
gr.nos de, f~r.lhes· ·companhia na 
travessia ~-Palesttiia. Apenas ti
nham chegadp â Te'rra. Sa.nta e vi. 
sitado c,g. santos Lugares oe pere 
grinos foram - acometiili>s • de uma 
febre kaiÇQclra, que os vitimou. 
Gu:do trat.ou-qs com grande carl. 
dade e ~sistlu.J}lee ·na- hora da 
111.0l"te. T~ esta m!:lsão, 
,01tou pnra Brabâ.ncia, como Woóe
dulfo tinhtlo pedido e transmitiu a 
noticia da. mQrte dos p:ed<>sos pere
grinos. 

Pouco tempo d1.."PO!.s adoeceu tam
bem e teie ·a comunicação de sua 
morte. Uml;L noite, estanao o.t>sorto 

\ em proftindç1, oração, a. cela. en. 
cheu-se.J})e de· uma luz maravilho. 
sa e ouvi1,1-se i,sta. voz: "Vem, servo 
meu bom e fiel e ei-itra no gozo 
do teu Senhor que será tUa re: 
compensa~·. Np mesmo c!ia em que 
teve cata .visão, lsto é, a 12 de Se
tembro de·· 10.li, o· .. santo homem 
morreu. 

os fiei,s · t'lzeram-lbe um enterro 
honrosissúno. Muito!! milagres lhe 
!oram observado~ no tumulo. Pou
cos· anos depois co~'stru'das uma 
igreja magnlf!ca. em SUa honra, e . 
8-6 rellqulai1. foram' para 1/1 trans- . 
porj;adas · co.m grande· solenidade. 

LEPRA 
DOMINGO DEPOIS DE PENTECOSTES 

( São Lucas, XVII, 11-18 ) 

-.Naquele . tempo, f tdo Jesus para Jerusalem atravessava o ·pais· 
-de Samarià e; Galiléia. Ao entrar numa aldeia, sairam-lhe ao en.;. 
contro dez 'hóníens leprosos que parat"am á distancia, e puseram-se 
a rritar: · "Jesus, Mestre, tende .compaixão de nós". Assim que os 
viu, <disse-Jhes,Jesus: - ~Ide,- mostrai-vos aos sacerdotes". E acon
teceu' que, enquanto eles iam,. ficaram curados;. Um deles, vendo• 
se curado, voltou para traz, glorificando a Deus em alt~ voz, e lan• 
çou-sé aos pés de Jesus, com o rosto . por terra, dando~Ihe graças. 
Ora, este homem era um samaritano.· Então perguntou-lhe 1esus: 
-· "Não foram curados os dez? Onde estão, pois, os outros nove?" 
Não se achou quem voltasse . e desse gloria a· Deus, senão este es
trangeiro. E lhe ·disse: - "Levanta-te e -vai que a tua fé te salvou". 

COMENTARIO 
Em. écrto 'sentido ·todos nós to

mos leprosos.- Pois à lepra nas Sa· 
gràdás Escrltúra.s estâ pelo pecado 
e não'. raro : e;ta .. doença . b:orrenda 
feria aqueles qu·e se encontravàm 
n~ · inlrnlzad·e · com Deus Nosso ~e
nhol' em v.lrtnde del'ta memna ini
mfzád~. ora •todos nos descenden 
tes <iue somós ·aos pag5.os, · fomos 
allmpados pela Misericordia de 
Deus Nosso Senhor da pior lepra 
que Bé possa· .imaginar que ê a in
íldelldade·. E'. assim que. em cer
to scnUdo;·to<ios· ·nós estivemos atin
gidos· por·'essa lepra, todos nós fo
mos lepro:'>os. 

E todos. n6s1-'_ igualmente fomos 
Jesus 

Cristo, desde o momento em que 
in~r~~moa 1rn.' _.sua. igreja Catoli
ca Aposto!ica Romana, pois_ que ~ 
no seio desta Igreja qu·e consegue 
a pessoa iavarsse - das imundlcies 
ela infidelidade, Resta-nos o e
xempJo tl<L sa)n!L);!tano. is.to ê · nos
sa gratld~Q J>l\,r,a gom .. a Igreja a. 

.. ;.·t .··· 
, . 

quem nos compete glorificar em 
altrui vozes e prestar a homenagem 
de toda a nossa obé\Jlêncla. 

E melhor homenagem como -me-
lhor ação ·de graças não podemos 
prestar ã Igreja do que nossa, obe
diencla. Desse modo consegajmos . 
sempre qma pureza maior da le~i:a 
da infidelidade de maneira que ·nos-
sa gratidão nos beneficia tambem a 
nó!! e com :!!. ·melhor das bençãos , 
que ê a pureza da fé, Pois na reaU
dade o pecado da infidelidade t~m 
unia escala que vai da heresia t:õr
mal passa por varios graus· '·cohl.o 
sejam o erro na fê, a terherldadê'; e 
vai ter atitudes ousadas qúe em?íi>ra• 
não cheguem a constituir um.àitá1-
ta grave contra a Fê hão dei*~m 
de escanclal!zar as pessoas ple4~~as. 

SNff. 'AF SIN:t\ NTE 

e por isso são repreendidas 'p!'lla 
Igreja. Quem quiser pois aprlrriõi'ar 
sua adesão a N. S. Jesus C~fiíto 
pela mais escrupulosa inteira ~,, fi
lial obediencia á Santa Sé, e~ta 
cuidadosamente todas estas · Íti
tudes e se atem firme e escrupulo
samente a Tradição e aos usos êori• 
sagrados na Igreja. Evita assifu a 
pessoa a menor mancha da l~pra 
da infldelldade e dâ maior glorlà, a 
Deus obsequiando-lhe sua p¾Írte 

Ao fazer reclamações, reforma$, ~u. mu• .. , ..... 

:mais nobre, a oblação de sua hit.e• 
ligencia. 

A .. retira.dá do ext:rcito franca de. 
Sirla to1 ~cg,uua uc uma .,.,.,.: ue 
pe1·segu1ções aos catolicos do L1ri• 
ente .a.d.Cu.10• l.JS \IU,.a.h'--'·"'v.- e: ,:H.4'4'-''-'S 

das igrejas anglicanas e eistcmat.i 
cas :10 ..... g .. ·i.U lV.a. -l.l! ..., .. uy ..... u. ....... J.l ... e 

divu•.gadOs peia unprens..i rn.is a Ú
tu ..... ç~u U\JS (.. .... Lv,.l1wVS 1h1 'tf • .'.',u..aa ~i• 
ria foi, no entantoª o,v1da<1a se !,.cm 
que estes eS cjam 'sc.,frenúo cvnti• 
:iuam.::1te a p~rs'.!guição do fa.i:a.
tismo mussulman'O. 

Os co!egios e hosp:tais erigidoã 
pelos catolicos !,'\:)ram c<>niiscadoa 
em Damasco, e os prelados tiveram. 
de sofrer insulteis nas ruas da cida• 
dade,' Durante secul'os os catO!icOI 
-v: ;eram proteg :dos pela França; em 
cor.sequencia, boje em dia -são ide:i• 
tiücad0s pelos mussu:m·mo., .:om • 
regime de ocupação francesa, Os 
missi0nari0 latinos estão exposto 
de u mmcdo particular a esses in• 
sultos sendo .id0g c'omo bimigo ra 
c:ais dos maometanos, 

O íar.atismo cego cros pagãos de
ram margem a 'incidentes gravisSi• 
mos. Por exempl0,, um hospital di
r;gidos por re:igiosas e dedicado aos 
enfermos da lepra, foi fechado ba 
pouco; as irmãs tiveram que aban 
clonar a obra e os · leprOsos foram 
dispersos. ComQ resultado disto, 
Os e:1fermos c·onstituem agora um 
per._.,;,, p~bifoo. 

Notou-se um.â· téndl-ncà entre OI 
eatolicos da· Sifla de >imigrar pa'l'a 
o .Libano. mas p:iuitQs pre(erem pe:-
marnecer em s'uà: .terra. Dizem que 
podem ser bons ar:cibes e h0n5 cria• 
ião, s~gtmdo eles, a emigraçiO 
traria co:-isigo a. destruiçã~ de sua 

nacior.alidade, · 

EnqUanto a jriptiertcia latina . ne 
Extremo Ç)rie:ite éstâ g~rálmente 
em decadncia em virtu'de da França 
ltalia e Espanha ter.em passado a 
ser potencia rle segunda ordem, a 
propaganda russa entre o~ ara bes 
estâ corsegui~cio pleno exito. A in-
fluencia do S'Oviet 'creste ineessan
temente entre ós rtiaOm~tanós, dança de' endereço, queira 'enviâr~iloS o ende. 

reço cómvlPto ~onf orme acha~se impresso · na 

margem do seu jornal, inclusivé ô A. seguido 

de um numero, afim de, tomarmos providen· 

cias ur1,tent~. 

Representa~ão e-m Porto Alegre - R. G~ S11I 
Achn-se a representação nesta eldade_. a earro cio Sr. 

Bastimpbilo Costa. Rua Gonçalves Lede,. n.0 . 278. Partenon. 
para tomada e reforma de assinaturas e . venda avulsa. 

. ___________ ...; __ ..,;. _________________________________________ _ 
NOVA ET VETERA 

Da borduna comunista ao curare sociatsta 
no prtmeJJ'$> oa.so haja. a agravante 
do homicf~io. 

Trata.-sp, a.P,en~ . · de uma · esco
lha de mE/ios; O com1.1nismo, do tipo 
bolchevistf!,, procura iicelerar o ad
vento da ~ooializaçii,o. dos bens de 
consumo ,e. dos meioi; de produçãc. .. 
por meio · dà a.gitaçi,i.o das massas 
e dos proni11icla~entos revolucio
narios, ln~9 logo- 4a do cabo e mu
dando da· noite para o dia oe re
gimes po1Jt1co1:1 e as instituições so
ciais, como 'foi feito na Russia e 
estâ sendo realizado nos paises do 
Baltico e· 4ema.1s territorios colo• ' 
cados sol> .l(l influencia sovietica. 
Segundo os, ·teorieo13 do socialismo 
não é est~~ porem. o processo mais 
pratico e e!!caa ·para ·ª implanta
cão da nqvà "orde~", proletarla. e 
tanto isto ê ~rdade que lhe dão o 
nome de !IOCi~Usmo utopico, 

A suma das sumas do socta11B· 
mo. o soeJaUs~o de l)om tom, ain• 
da que nem semt,re receba o nome 
de socialli;imo. passando a ser sim
plesmente e;iqµerdismo, os ociallsmo 
mais vizinb9 das suas i'ontes "orto
doxas". qúe· oé Iniciado!! vão encon
trar em :Marx ou mais moderna· 
mente em Harold Láskl apesar de 
visar .. eorz,ii, to~o ::oe!aUsmo :l eo• 
letivização da vida social e a abo
llção da prqi,riedáde i>rivada nã.
se vale. <te 'ordtnario desses pro
cessos atamancados Qfle . caracter!, . 
zam os b,citocudos do · Partido · Co
muniata. 

" " o 

O bolchevismo não àeve. portan
. to, ser confundido ct>m o soclaliP
mo "cientffil!o" de Marx embor: 
seu 1>ro~t,)8 ma'.'\'ÍTnàfü1ta "ejP 
identico çle certo ~nck ti sociall· 
,:a cão dos' meios de "roduçâo 1>re- . ·l · 
~~-'n ~n~ ~"~'l"'Í.-. Karl Ma.rx, porem. 

não desejava · ·que se chegMSe á 
sonhada coletivização por · um ato 
de vóntade, pelos golpes de mão 
das celulaS. l"eVoJucionarias mas 
queria· que tal. resultado fosse al
ciançado como · fruto maduro que 
so · destacasse -sem esforço da ar
vore do. capltàlismo. Pela evolu
ção fatal dos · fatos economicoa, : a 
proprla burguesja d_everia gerar 
seus germes destruidores, não fi
cando easa destruJção a cargo ·de 
Lenine com sua. guarda pretoriana 
e sua polieia-polltiea. A evolução 
da sociedade pela luta de classes, 
polo _dinamismo ipterno dos feno
menos sociais vistos através do ma• 
teriallsmo hlstolieo. tais como o 
desenvolvimento . natural da mais
valia e a coneentragão dos capitais. 
acarretaria fatalmente a soeializa
tão dos meios de· produção e o con
sequente à.dvento !r1·esistivel do 
paraizo socialista. 

• • • 
O rotulo não pertence â essen• 

ela da.,s, coi13as. E sendo a luta pela 
implantação do totalitarismo socia
lista uma · luta. · de: varias frentes. 
lUe alicia coml:Íàte·ntes em todos os 
quadrantes ideologicos, das hostes 
~squerdjstas â Babel liberal e â 
pseudo-reação totalltaria-direitista, 
p .. -ir11. não nos referirmoe á m:;\S{'n 
·monima e incon~éiente, que vive 
em disponibilidade e â. mercê dos 
·l.ventureiros· e demagogos, bem po- , 
<lemos compree?Jder o fim unitario 
-visado'" por toda essa campanha de 
mlstifleação socialista. aberta ou 
dÍsfati;ada'., quer venha envolvida 
em roupagens .. anti-clericais, quer 
acenando '.cóní. simpatia para os ea
tolicÓs e por vezes até usando, â 
>;!Uisa .de pel,e de ovelha a "Rerum 
-:ovarµm" e '•a "Quadragesimo 

nno". 
•••• 

· Para · o tmtolfoo; · porem, -tal. ma-· 
nobra do estraiegiãmo tota.lita.rio 

não devia, constituir .um problema, 
tal a clareza -com que a Igreja tem 
se manifestado não apenas em re• , 
lação· ao comunismo. mas tambem 
ãs variadas formas de, so_cialismo, 
mesmo as mitigadas. Catolicismo e 
socialismo são termos ·contradito
rios. ·se os catoUcos, porta~to. bem 
conhecessem as qiretrlzes da Igreja 
sobre a questão soo!'\al_ os con!usio
n!stas estariam hoje presando no 
deserto. 

Mais do que a· audacai dos sec
tarios. e$sa tgnorancia dos · catoli• 
cos e, pior ainda. uma crescente in• 
docilidade em relação aos ensina-
mentos da Igreja e â voz de seu 
Soberano Pontifica ê que são res
ponsavels pelos . estragos causacloF 
pela peste socialista no organlsmc 
social. ' · 

Perdida a fé nos verdadeiros r"'· . 
cursos de salvação social. que · sã, 
em primeiro lugar os recursos .d*' 
fundo moral e religioso 'perdido. de 
vtsta o verdadeiro salvador. o 
mundo terã forçosamE'nte -que re
correr a outros "salvadpres~. E. ao 
enfraquecimento do verdadeiro es
pirito de Fé vemos i,egulr-se uma 
completa falta de perspieacia e de 
tino politlco no povo ao ponto. clP. 
nem ~eQuer saber a · hum::nidnõc 
tirar proveito ele suas amargas ex• 
perienélas destas ultimas decadas'. 

• • • 
O caso do faefrn10 o- ão nazlszmt" 

por exemplo. é de uma eloquenchi 
contundente e estã a clamar ~on
tra a ingenuldad<' com aue o povr 
embarca nes,;,es movimentos cl• 
p_seudo-r.,acãr tota ltlaria -dlreltli,f
A humanMac1e deixou de lail•' 
esforco nec-eRsarlr A. fà.c-t1Ma·c1e ,. 
l"acfOCh'.)ar, Patll apeT'l'lF: lrrt>ffetf<fa
mente passar. a ácredita,r nós "sl,;~ 
!';ans" habllmE'nt.,. f;,rfailos pelo~ 

mentores dessa campanha em fa
Tor da lmptant.aç&o do totabl.arille 
:mo soclalista. 

ÁSsim, pÔt exemplq,_ ç . fascimao 
se enraizou na lta!ia. sobre.tudo 
graças ao seu "slogan" de .l11ta con• 
tra o bolchevismo que Lentava do
minar a penlntiula. 

Entret.a.nto, poucoa anos depoia 
da marcha sobre Roma, a 211 do 
junho d~' '193i,"' qué:i" d1zia Pio XI 
para alertar a coilsdiênêia catolica 
contrlj, essa mistificação? 

"Nã.o .podemos biõs, Igreja Rell• 
gião, fieis catollcos l e não ápenas 
Nós) ser gratos a quem depois de 
haver repelldo · o socialismo ·8 a 
maçonada, Nossos·· inln.iigos decla.· 
ra.dos te não avtina,; ~oÍS<losJ; os · 
readmiüu ta1'gamente; como todos 
vêm e dep1ora·m~. e .. , tà.:;··:ma1s fortes 
e perigosos e noélvos quantv mau, 
disSJm u1a..tos e . amua por mma fa• 
vureciuus pela· nova divisa·· • 

Como vemos por este trecho da 
Enclcllea ".Non a.bbiamo b1sogno ", 
r'lo Xl consictera a ao,;ào das torçu 
secretas e'···o programa. socialista na 
italia fàscistà ril<f.lt! perigosos e no
civos que o próprio soc1alismo ree 
voluclonartu _qu~ nàs 'vespera.s do 
mlcio da era ··oiu·ssoliniâria 1ançava 

· engenheiros e coutra~mestres noe 
fornos da fabrica Fiat em rurun. 
E isto em razão da d!ssim ulação 
usada. 

Na luta contra o comuni~mo, não 
prescindamos, portanto, dessa ar
gucia. de que nos ~ã exemplo, o 
Pontiííce da Ação Catolica. repe
lindo toda ação social e politica 

. que embora faça pra,;:a Je suas 

1
. · boás e pacificas intenções, na rea

lidade, por seu programa e pelos 
rumos ideulogicos de seus chefee, 
nos conduza ao mesmo totalltaris• 
mo sôciàlista. embora por outras 

. vered~s. 
Evitemos a arapuca tanto da 

"revolução" Q.uanto _da ••evolução" 
<ociaUsta. Usemos a limalha do 
•0m sensc catollco para descobrir 
• .Jrigem çom\lm dessa atração 
·ttagnetica que leva a humanidade 

.a.o imperio. do omnlarca totillltano 
s_onhado . pelo. espirito das. treva& 
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CAPIT At E _TRABALHO Nossa Sen~ora ~a Salete :osinúa a verdadeira ~cvoçãÕ 
.JULJA DE P'REITAS~s "_unum Mcetlsa.rium.,: - a. '\'leia pe,. MEIBEI•ES :M: fl. .. , . 
ABLU , mtertot. • • • • As-sentemos n~ verdade: Para. guir O bem"' ..... Dont::tO 'ado ,etet 

Jà se tornou tugar~lfttt'M ae ftUG Neste seculo de néo-barbarlsmo de.sfrutar os bens prometidbB por nhamos: Sei:n ...... ~-da :Dãb •. 
• Sabemos ser a conversão dos nc• N S ho é n ,,,-.- ... ~ o homem do secUlp XX endeusou ern que a crise moral criou essa re- ., · · e::i ~a, prec:so Ornemos "' salvação. Quem peca injuria a uém 

a materia~ ;· Cii~: <'eiêtto,::: <1.ll~m de de e:,plonagem vulgarmente, cad< • "5 0 escopo primaria da ce- n<;>~ cOncie~cia da verdadeira cOtt quebra os laçoo de amor que ~ 
ignota qu~ ~ tàtldica. i;iiêuêiõ•'.Re• chamada de "qúlnta-colun!smo", lcSle Apariç'"o de N.à S.ª da Sa- triçao, 0 ma,s belo ornato de que a criatura. ao Criado. Pode reata-
fortna protestante êlo sei,ãltí XVI, nota-se um aJarmantc sintoma do lete Por eles vete cOpi~so pranto e 5<: ~ossa_ aparelhar a aln_la. A con... lOs tOrna:--se necessã.ria a tepa,açãoiJ> 
rompendo o lago tt'ué unia os fieis "lnfillraçii.o H do vlrus materlal!~a~ proclama tão sentid'd.s quei..xas. No:, tnçao s11:-cera te~u a virtude de que, conforme a dóutrib,à. dá Igrejài 

. ao _P,apa,do ;, proclàmà.J:ldô o- di· , dor em toda. a parte, a.\é mesmo na sa· Ser.hora pede uma mu<la:iça de trai1,sf?:r01ar a arid~~ e dureza do a~etua. a penitencia, . Fazei pe-
reito do livre exame. inaugur-0u a, e:<iplrltualldade de muitos eato!icos. nosso interior, uma cOnversào ~ c0 raçao cm flex:b1hdade o:icanta- mte:icia porque a.proXim,11,-se O ref• 
anarquia moral e ·social ein 11ue so Tratá~se de um "quinta. coluna" es- bem pelo ;i.bandono do mal. Tal doa, .fazendo nele germinar ube,r- no d,Os ceue5, cl&nava s. JOãt, Bâtillf 
vem debatendo o mundo inódêritô? p!r!tuàl: ~ o comodismo f-esultan- mU<lança denom;na-SlO contrição' ou tosOs frutos. ,Qual o ~ampo anteS es ~- (Mateus, 3, 2) :E>orque.·'eãti ~ 

Emancipada à. razão dá. tê, 't'é- te das !01-mas sempre crescentes ae dor iaterna da a;ma que inciuc O tenh1 e a~e:10s_o frutifica agora em ximo o à<lventé> de Jésüs Qist6 q• 
11t1ltou, como exigia. a prot,rlã lôgi- bem estai-, oferécÚlà.s pelo Progres- 0 d i O ª 'O P e e ad O e O me t 1 d o e exuberar:,cia, _visto nele abrir sulcos cleseja hOspedár-se é6 -em Bfmàii 
ca essa. moral púramtinúi civil, so, comodismo esse que, laní;afülo proposito de não mais pecar para O fundos a lanuna da dor o s-cr orva- puras. Fazei penitér.tcla, ·insüité -~ 
adota.da pelo Liberâllsmo dlssol- os osplrltos na apatia,, e ae; vonta- futui·o. Imado pela. lagrjma da penitencia. trc lagrimas a S. VU'gem. ltà · Sa• 
ventê, Isto ê, transformou-se o intc- des :ili!, inercia em !'àéo elo aràuo De que maneira insinua N·" S-ª De sem;ihft~te comparação refui lete •. Ela fala a tOda pôr toaôél ·~ 
resse em fundamento da, tno'ta.t ...... . trabalho lntétlor, expl)ca perfu!ta- da Salcte ª Contrição? ~ Admite- ga_ ~ exce1enc1a d,,_ verdadeira. cot:- oecoosaria a pe~itencia-. Ém qúàt• 
como se isso não si~ifü:âiiãê à ne- Úlente à lênUâão com qüb Sé pro- se que o inte:riur se reilete ao ex- tnçao, co!nprovada, aliás, p'or fei quer cristãô sincero aeve ~ja't: 
ga~o âa mésmà l\ltórâl ••• E o ln- Cei!Ba o pi•ogresào espiritual assim terior, niaxiine quando O i-entml'l:n- tos mai:av,!1i<>sns ·:ia vida dos san- a flor da oottrição, iniêfo é1à cem.,& 
dividuallsmo,.gtosi!éÍ'tó, __ ag\gànti!,ào, como á. súá. pàrallzação céimpleta to é por demais intenso. E' 0 que te';. _Pois q"-,n~s terreno estéril e são, ainda que s6_umà ~ _'teiiffà 
pesou sobre a Humanldadé étue te- em alguns casos. Por outro lado; a bem, c:aro der.ota N.o. S.ª da Salete. ate infect? a prmcipio não e,'CUbe- Oíendido a Deus, Sê ~ d~t6Eâ 
hold4' ~ -~él(lf.oe di~lnos. sé lnc:ipaclo:irle dos bêns de-.<;te mundo 3?la- nãb pod~ e:ico~rir a angustia· ~am depois cm frutos odoríferos! ainda em nO.s-so peito éssà flót, pe..,-
:~tv~n!ó :;) :::~!tt:g!ii': :: :;;t,;:~'iá: :6rf~~e0 i~eU~~~~'to. ge~t~ ;~CeSe~~,~::iz~~S;. 2 ~ .. ~~~ ""f;,:°~ê ;~: J:º;t;~l'~~~- :~t''.~ü C~i~~,,~}0;& ';~~ i:::,~~ S~ ~~i}3fj~:.~;¾_?~!!êà ~::: 
pauperismo. essa !nsat!sfài;:ãõ , qtie eõmo vinga• da ptofética de Si111eão. Punge-lhe · d? C'O:ittrição. De tão serio arrepen- <io coração b:ilde ·nasceii'l fà1 'SÓ!'. 

Parà,,aanar tantà8 é tão revoltan- 1 dotá !nexoravel da ordem espirl- dor aguda, não de falta própria do d1m_c? o brotou agua salutar que 05 Que elo. 0 regue êOm. lãgrimás 't,füê 
tes Injustiças. e éi!tabelecer 08 meloa tuat desprezá.da pelas ámblçl5es ma• que nem sombra possue, mas de pur1f1cou de toda a máculà -'-- Daqui d . . . . . _ . , , : 
capazes de realizar ó mat.o:r equlli- terla!s desmedidas, tornou-se fonte culpa·s de filhos que ela gerou em a verdade da Escritura: "que a im- _ ~me para c

0 _n jtintf!:meifi• 
brio social posslvel,, deu-~os a Pró- das perturbai;ões sociais. da Juta de arduos labores. Pe:1aliza-se de fi• piedad,e não prejudicar·á a\J pecador :i:m e~a c~oran::os,_ ~- ass~ a.'Pà-
videncla dlvtna. 0 genio d;, Pa.t,a classe, .·da desori;anlzaçã.o geral que lhos culpados que não deploram as deSde que renuncie O mal para se- 1º5 a cu PEIS e nt'>S'S& atmá e 
formam utn ma.glstral · ttàtado dê sõtre ô munào ci:>ntémporaneo... proprlàs faltas, nem as recotiheccm lhe co:isolemtis ô ainOtOSO édt8çã0, 

~!º~~.,.,--11~:~ :: ::a~:!~~: ble~t,::~u::tt: :~~::º ~a~lt:r: e :n!~s:j::::t:~am~al. efeito ªª "~r1·enlafl [a-~ Dijn· ufr1·na'r1·jl ~ Mar·a·-,.-·,-e---.. -,L---.-~n-1·1-_.u··· r·a· ·1·. ~i ;sociologia ""'."'.'. -adàt,tou ãs neceâsldà.• o 'Trabalho não sendo uma ques- impet.itencia é o que golpeia o co- U ,,, tt 
· ·des dos ulttmos· tempos as normas tão apertas economica, e sim uma ração da Mãe da Salete. A falta de 

. - , âocial.s contidas nos ensinamentos questão moràl, e religiosa é ev!den contr1i;ãó é estado lastimoso, em 
,_ divinos do lilvante1hó., ·ã.ss(m, ta-- te ·tiue eem á reforma cios indivl- que sobre não se considerar O mal 

sendo com sabêdortà. lnspir.á,4a dê êluoll será 1i-l'r'larsa ltonla !aiar-so pr·aticado, con i:lua-se a viver tran 
- , um autentico Vlgario de .têstls éris em "Solidarlédac'lé sóclat·união na- quil'o como se Deus não existira. 

to. Ini'éü~meni:e, poreni outros me- éloilài, ou Paz internacional." Disposição perversa de que re~ml-
. todos· suritriim :.Í,rétendendo BO'- Sim pórque eiomente no esforço · tam co:isequencias tristíssimas de 

.: : ,lucionar. o .. pro_~Iema .. ,existente en- genen~so, continuo, e por vezese he- inco:1testaveis extravias morais cá 
tre o Capital e o Trábalho, visando rolcó; · do trabàlhó pela nossa santt- na terra e queda fatal n·o inferno 

·· 1Bufócar pã.ra sempre o éàpltallsmo ficMãõ pessoal encóntratemoe a por toda a eternidade '--'- COmpreen 
opressor. Ê stÍtglu. o coíetlvismo, maxlmà s-atàütlà de que nossos âtos dm0s agor~ hielhor, o séntidó do ehº 
mais opressor ainda, tirando ao ho- alétn ie agraclavéis a Déus e uteis rar da S .. Virgem que já de ar.te-
mem atê:-~ prerrogativas· de pes- a nósJnésmos, serão realmente pro- mão conhece o de,sas róso resultá-
soa huttianil., :para,transfortnà•le em ficuoa: ào tão decantado quão de- do da iP1pédtencia. Essa tambem 
. tnei'a~J!~-~-.. <;'le enegrénài;em na. turt,âdô "Bem comum". a razfío pór que gara:11e m_elh·ora~ 
iniensà. mã4ü1\'ia,-Eã'tâtá.1.::c. Aél~ti!rlt portanto para a -vida em todá a iinba se os hoiner:s se 

\l'emõs põts; qüe ti amór aô ,11 êteMl~;' üm 'precioso· e tncorruptt- d>nvertérem e abanci·õnarem depfà-
:inétal .. é·:aós, 'b8'n!F terten~ endéu- vel ê~pltal -=- seja, há brevidade -vadôs bter.tos. Uma vez àrrepen-
soti o Capltai, enquanto que o ódio do tefüt,o, o hosso Trabalho por j didOs, ·logo esquece Deus as faltas 

" fi, burgUezla ~ a révóltá, contra tõda excelêhc'ia. . • c'ometitlas cOmo o prova com a ami 
·aufórlâade :e-nde\lsott,"b Tt'ábã.U10. ,_, · zadc e copia de .bens mesmo mate-
Para o Prliü.éji.'ó,· viver ê sinonhnô Sàii'°fus, Agosto . de liH-ll. riais ~ne nós oferéce. . . 
dê à.dé!Uir!t• · rl~iteZé.s: para ó ilegUn· ,<:: · '' ~

QUALIDADE 1 
do trabalhar ê. , Mndlçã.ô esseftclai 
de· vld'.a. s·é '"é, capltailsino eg6iatra 
despreza: a iri1sérla. do pobre, o co
munismo despotico ultraja a· digni
dade dõ homém. . • 'rti4ó isso li, 
mala que sabido'; pelo' menos é de
-ver dos. catoltéos o éaberêm muito 
bem. · · · 

Não é entretanto, sob este pris-
.,11la que queremos tecer a.Ígtimrui 
coni!ldêrações sobre assunto de ta~ 
manha atue.Udàdé, e sim sob o 
t1eu aspeéto mais · protúndàmente 
importante: _,_ no indlvtã.uattsmô 
~ homem endeusou à füâtérlà por 
ta.Ver d,esptE!zad<'> o uiiteó éapitàl 

.-e!'dadélrã/ i~é'ftb{~\Vêí: · = a 'íttdã 
etema. ••. 'Nó Mlettvlsmó õ íí:ômêfil 
endéusoú ó Ttà.bâlhô, ' âãnàô4hê 
uma f~lção pui:ã,ntênte füáté'r!àl, 
tttiHtaria, por haver déeprézà.dõ nã.õ 
196 o Ca:pttàl ésplrltii:al h'!as, tam-

. bem. 'o méfri: dê':iutqüiH~tô, qtté ê o 
Tràbalhó qUâitfiéàdô t:,ót Jéi;Us dé 

g 

1 
os MELllôRES PRtÇOS 

E A MELHOR 
PRESUNTO e FRIOS VINHOS FINOS, FRUTAS, 
BISCOUTOS e BOMBONS - G:lllNEROS ALIMENTlClOS 1 

EMPóRIO MONTENE~RO 
RUA AUGUSTA, 1559 (Esq. R. Luiz {Joelho) - l<~one: 7-0035 

MERCEARIA AVENIOA 
AV. BRIG. LUIZ ANTONIO, 2098 mm frrnte à Igreja 

tmàéuladá éónéetçâo> = Foné~ 7-5453 

UNtóôs DA 

"BAND'.EIRANTE" 

1 
1 
1 
~ 

Jnoicador Profissional 
ADVOGADOS MEDICOS 

Dr. Viêente Mdillo 
haça da sê.' 23 .... 2.8 anclàt ..., 

8$ 216. 

Dr. Francisce P. Réimão 
HeUmeister 

Bua S. Bento. 224 ... i.0 ànqr -
SaJa 3 - TeL: 2•1Mt..;.. S. PaulCJ 

Dr. Carlos Morais 
de Andrade 

Rua Benjll~im Cónstant, 23 ..:. · 
1.0 and. - s Ui - Téí.: 3-188'-

Amador Cm-..a do Prado 
. ÊNOE~HÊIRO ÀRQl'l'Í'ÊTO 
&!t.tüff"*"" ~n~~ . ~!Pl!oit

~óô iútàôépjÜ.i . 
,,. Lili. 8àüM. .. - '- h'rilé 1 

Dr. Vicente de Paulo 
Melillo 

-GERAL 
CónsttltorlM · Róa Aureliano 

CõtJttnho n.0 too 
Das 13 ás l'l be>ras 

Dr. Camargo Andrãde , 
DO:t:N'ÇAS DE SENHORAS 

PARTOS -- OPERÀÇOES 
Da Benet. Portuguesa. dá Ma:et

ilidadf' dé s. tanio 
Cons.: R. Sen. ~Feijó n.0 205 .... 
Tel.: 2-2741 - Das 14 ~ 18 b5 

Sàbadô: Das to ás i2 boias. 
Reis.: R. &iãél d.P &nos. t51 .. 

Têi.: 7 .. 4593 . 

---------- ---
fRtCOS e 
AN~MICOI 

. TàMEM 

11n~1 -ereesa~,, 
''SILVEIRA" ........... 

~tande - T 6nft-, 

Dr. e . .. 
e.estmo Bourroul 

Res.: Lgo S Paulo, 8 ..... Tel. 

2-2622 ..;.. Cons.: Rua i de Abril 

n. 0 235 ..... Das 2 a~ ó nora,5 

Dr. Reynaldo Neves 
Figueiredo . de 

~ SA~lt,.fOUiO S';.'.'A Câ':A;.ln-JA 
êIRURGIA DA~ VIAS BILIARE~ 

Co11s.: R. Marconi. 84 - 3.0 aau. 
... Tel.: 4·8717 - Das 14 às 16 bs 
ltesid.: Av. ·Pacaembu. Ul44 • 

:rei.: 5-2625 

HOM·EOPATIA 
Dr~ Artur Rezende Filho 

Mécliéó nomeopata da e. A J 
da Sórôéa-blínà. Diretor cliniéc 
elo Ambutatorto Homeouatieó do 
~1armo . -,- éons. · R Sen f eiJó 
ll5 --- Tet. · 2 ·08311 _ Kes.: 8-647 

'Uareàr nora das 3 às 6 bo-
ràs pelo- te!etone: 2-0839. ~ 

. A "'O. D. M. L." pecle-:rios dL 
VUlga,r; 

]:-1_,LTO! (James): Nio estamos 1 
sós. "Górto Alegre, Cr1cbo 1940. 
250 page). Romance de amüi'. ::Jin 
medico . casado se eompa<1ece de 
uma jovem cliente pól>re. oimva. ' 
t.2.a_-se com ela e tenta protege. 
la_. 'l'emp,o depois, a. E:s,'.losa do me. 
WC(, é enconti·ada · mor ;a ra,;go 
1?0rque elé e :1 elientrc são nÍuigita'
uo,, como autores, pn:·;os juigad.:is e 
cc1:denado~. 

Ci:!t:êa: Peio qt!é aêtm.a. ~ 
dito, o wmànee { s~~ miii. 
ped:,o e perigE)SO ' i>âr6 á ~ 
çáQ do CSPiflto e da ca.ràOOl-. 

eot,ação: i>~lhàvet • je:. 
ral e permitido só para àdütf.ó« .de 
cri:terio foi1nado. . , 

HURIE <SYDNEY>: Á Simhor\~. 
Misterio. . (Pótte . Alegr.é Qló~ 
1937, 260 pgs,> ~manee 'p~tãií 
de aventuras, no qúá.I se Jlàhoám às: 
v_c,issitudes de lima jovém q~ ·se 
faz detetive e pór isso tentá ~ 
no Sérviç0 Secreto. E!ii segwda; 
descobre umá éónspl.rá,çf..à mtê~ 
éionàl, éUjo 'éhefé. élit 'préndii. êri
tlca: o uvro éontem mu:tãs '6:ê& 
femir.s, imprecaçôés e cãnééit.ôis. ta.. 
Wtstas. Moràimente, dtl!,éreve_ 
amores illcitos e ~ dé êiünfes 
ou vaixões .·eXa,Itadas, :: 4e permêló
com cenas. de .. ~~ -e jogá,~!l, 
que ó tornàm · fort.eme4tc . p~ri~ô 
vara a boo mo~ e 00!,i;~~~: ~ 
taçãõ: í>ésaébnse!Mvel ~ .·#mil .~· 

Cr.tlca: Todo o cont1:udo do ro . 
ir ance baseia-se uum falso tonJ~i-
V> m, amvr conJJ!!à,l Alem :i~sc 'l 
enrNLo. ó est.io t :... éJt: ."h.ós Jâé, 
protestantes tornando ademais o 
i'ómâ1~ce bastante 'suspeito e peri
goso. Cotação: Desaconselhavel em 
geral. permitido · para aaültos de 
cr. teria. formado. 

CORREIA DUTRA rJja): Navio 
Sfm porto, (Rio, José ()lim;:,io, 
1943, 266 í>g·s- > contos d1verMs. in
teressantes e variados,. Avcmturas 
de crianças de r'ua, e cieScriçã0 viva 
das ·v,e,~»1cuoe~ e incntiras amo. 
rosati de uma- adolescente leitora 
de romances e atingida por 11m 
~ande complexo de inferioriua
de. 

Cr tica: Salvo o conto intit:ula. 
do "Questão de dignidade", no 
qual a aut,)ra procura justificar a 
infidelidade conjugal,- os . dema.i,; 
são em geral, indiferer.tes embora . 
frm1tn póueó nstr\ítlvos. , 

Gotaçã-0: Mais para adultos de 
criLrio f,_ nriaao, do que para ado. 
kscentes tm geral. 

MAUROIS (André): Os silenclos 
do Coronel Bram b'1e, <Port.ó P..le
gr0 r. õóo. 1944. 170·. ,,gs, ,. 

Rofuãhce fuórà! e divlc:, bastante 
!mpafoial. girando. em· torno dà 
pessoa d~ üm hero da · grande ! 
guerrà de 1914, Tràtà .de .séu as- · 
simto, localizandoao. d'entro 'de um 
ambiente militarizado O romànce 
entretanto não está, :sentei de le
vlandad<'s <' anedotas amoros;J,S de 
tsahnr duvidoso. 

Critica: éons&guintefuénte. nãó 
''.r., t·üf é w'in educa. . 

Cõtação :· besàconse11i'!Vel: em g<i,. 
ral. i, tA10i-~vel SÓ para àdUJt:JS de 
t's~irl•A rulto. 

ANDREWS <C. E.): Os lnócen. 
te,,; ite p.,.;,. í""'~ Civilização Braa. 
sileli·a. 1933. 223 pgs.) 

R.o=<>nce hisVJ'ic-o. Sé1;ie de 
nan·atlvw sobr~ a vida da cl_asse 
D('r]"(' dP P 0 ris (',~m suas misérla3 
morais ·e materiais. O autór de
f.,,.,nº n té 0 e ele "UP a nossa fé éa_ 
tólica é uma urdMuta de superst' -
cões Há d<'.•rrl<'õ,;c tl'-' cenas de 
bt.s.fond e amores. ilicltos; 

scménte pernútldó .. à:_ i' .. cfültoS ~ 
criterio bem formado. . 

LAGVlA ü>: ..... Amr- e ·reâte-i 
ia. (São Paulo, 1 y~l. 232 pgs.) 
Romance de àiiiór. História &! ífüi 
prir.dpé que, :iã;õ sendo cortespón~ 
di<io no seu atnór, entrá pár:i . úm 
convento. À con ra-gosto deixà•Ó 
para aceitar a cOÍ'oa :rêa! que lhe ê 
ferecida. Depois de uh1 gôvet11<> 
bcnevole:1.t e justo é · "dépôW>-- No 
ex.l!Ó, pàrá ó1:de fogê, éliéOntt,a•se 
eo ma jovem que amava. Çasa-se 
com ela ê feliz. 

C1U11CA: -'-- O àütol' défilóftstrà 
tef um falso cónéé1tô de võcâçãó 
relig.osa; túOtlVó pÕfqué . süâ _ Ô~ 
falseia o es.piriOô do 1ê~tõr. Mórâl"' 
ra;menté, éntre á:ító é oõm, 

COT ÀÇAÔ : -"-- Pérniitioo a.ôs 
jovens em geral. , . , _ , . __ 

SAPPER: -"--- Knóék-ôüt. (Porto 
Alegre, Globo; i943. Ym või. ··250 
pgs.) Romancé. de avéntúrã.s pàita 
ciais. o prôtagortista é. 11m. 4'étefi~ 
ve amactor que, na exeréicio··AA · süa 
profissão, desve11dà . \l!na. sêiiê · dl! 
crimes misterios6s e prafu:Íê às iiêui. 
autores.. . · 

CRITiéA: ó ilvrô é básfâtite 
pél'igoso porque, enibói'a tiã.ó' êón«> 
tenha 'e ses claramé:hte niás, todà• 
via contem muitas imprecações e 
blasfemias alem de· cenàs de crimes 
e :rocivo sensadohâlismõ: . 'Desedü" 
ca. 

côt ACAô : Désaéôtsétliá.vel em 
gerai e só penn:tidós à 'adültôs de 
cri terio forma.do, 

. •· • • •• ____ ,.,..,_·-..,..1o,---...... ~--·e..,· --.;;,·•-.·t..,lAIU>!iro·N..1· 

l 
' 

EMPRtZA AUTO-VIAÇÃO . 

P~~!o ·,= s~nto~ Ltdaé 
Cr.$ 20,00 

Onibns diariamente de hora em hora entre São Pàüio-Santoil 

SANTOS .. ti.. PAVLÔ .. 
Rua de Comérck> N.• ~ Rú êõnêéiçiô M8 

LX'"'llXl'X:XX~ZX~ll~-zp~~ 



..e, Paulo, 8 ae Setembro ae 1946 - - ~ ~-- -c:C\ ,.-:::.i - - ·-·-------------

Santos homenageou Irmãs framiseanas ~o Cotação je Maria o povo de 
o cardial Cerejeira 

, SANTOS, 6 - O ,povo de 
Santos t,rib1,1tou entusiasticas 
hóme.ttagens ao Cardeal Pa
triarca d~ Lisboa, D. }Ian11el 
Gonçalves C~r<.>jeira, durante 
sua visita a cidade, no dia de 
9ntem.. 

O ilustre purpurado, que via· 
jou por estrada de rodagem, 
veiu acompanhado do.s srs. ma
jor Pedro Ribeiro Filho, repre
sei1ta:ute do interventor feder-

o Escudo 

1 

al; monsenhor Carneiro de }Ies
quita. secretario de Sua .Emi· 
,ueuda; roou,-enhor Rolim Lo1,1· 

. reiro, representado d. Carlos 
Cramelo de \. ascoucelos l[ota: 
dr. Soares Brandão, dce-conil-ul 
de Portugal e .Joaquim )ionte
iro, pres'dente da Casa de Por- · 
tugal em São Paulo. 

O chefe da [greja portngnesa 
foi recebido á entrada da cida· 
de pelo bispo dioces,ano , -prefe-

do 
Eucarístico 

Co,gresso 
Prov.ncial 

·~scurlo '#azu··'1· cor-- . ...... rr~nri,,1"',, r,sn O".Jl'Y', ~ \,,1 , 1..&..l jj\. l '4"-~ '-,AI. \,.,1. • J, ... ;,.. ......, .. 

O motivo prmcipal é o PEIXE em ouro, encima
êlo pelo cesto de pães, tambem em Juro. O peixe é, 
por e:&celencia, __ o símbolo da Eucaristia; e o cesto de 
pães, representa o alimen
to sobrenatural - o pão 
da vida eterna -, que a 
Eucaristia nos oferece. 

ito municipal, consul português 
e por ouuas autoridades civis e 
eçlei;;iast:cas akm çle figuras de 
evidencia n:i colítiviJade lur,a 
de Santos. 

NO PAÇO MUNWIPA 0 

Ao chEgar ao Par:o municipal, 
fente ao qual houve grande c n 
centração catoi:ca. foi S. Emi· 
nencia al\·o de -carinhosa home 
nagens. tenrlo a oanda do Corpo 
d~ Bombe:ros e:m;utado Q!:l hi· 
nosdo Brasi e Pontifico. 

No salão nobre da Pi·efeitut·a 
onde se reuniram figuras do 
mundo oficial e social, o cardeal 
~reje;i.•a foi s:i u<fado pelo 9re
feit0 Bc3gatde !30!J.\ .. eD.tl_P"9., o { 
qual. apresentando-lhe as boas 
vindas em nome da c'dade, acen
tou que visitá era muito grata 
a Santos. onde a Igreja exerce 
elevado domínio espiritual e on
de a infh1cnria portuguêse é evi
dente e nobre. 

O cardeal Cerejeira agrade
ceu rapidamente. d'zenedo do 
sen enl.'antam.ento pelo contaeto 
eoro a gent<.> santista. tão iden
tificada com a alma po1-tuguesa 
e com os princípios sublimes do 
Cristianismo. 

ru, Irmãs Francl.sc9,nl;l.S do C<ira.• 
ção de Marta acabam de rei:eber Q 

Decreto Louvor ou seja, a tão es
perada aprovadio pontificin. de sua 
ca1J.grcg::1.ção. 

Ne.'3tas colunas, .noticiamos em 
M:alo p. p. as Bo<,las de · Prata d9, 
SantQ Padre .!.?19 X.!! ~b1J111~si;i illg
prtmeira, Pr9filllll\.O p~rpet\lª ;rie$Íe 
Instituto R<;>l!gloso. ;F<:>I então o 
nado "Piam c,;mgregat!onem ain· 
plisslmls verbis laufü\rc atque com• 
mendare". 

Foi em 30 de Novemebro de 19-:15 
que _Sua Santidade, em atenção ás 
come:ndaticias dos E_xmo:;;. Bispos 
das Dioceses onde trab1,Jh.am .as 
Irmãs, man<lou proced.«m a.-- uma reu 
nião qa s. CongregaçãÔ _dos ReH
gle--."'OS PQ.ra -tra,tar 19 ªSli!!,l~\O, Ap~.S 
madúo e,s9,,m,ç. çs irn9ti: çar9,l,ds 
~ E:"m9s Blt1pos e <:9n:t~l¾l:r~ 9P· 
tJJ-Vam peln. aprovaç~o d'il eongre• 
gaçõ.o Franciscana do .c9ràçil.o dl;l 
lliaria e de suas ConstiWif}õe.;1. Em 
vista desse parecer o Santo Padre, 
a 2 de Dezeml,)N p; v. li.ouve -~)or 
t,e,n ~;1,prç,-c:"+tr o. Çong.r~p,~ç~Q F.~m!
nJn:o, ,J9 Cor8.Ç9,Q \Íe ·;v1~pt . .,1 reco
mendando-1;1,. assim cç,m a palavra 
de elogios. 

A Congregação o~ goverJ}a,;l!l
D'e.l?- H. Ma\ire AngeHna Maria d!l 
l;lagrada Façe, Sµperlora G«ã!ral, co
memorou jubl19$amente o ~ato no 
dia 22 de agosto p. p. festa Utur~i
ce do Imaculado Coraçií.o de Ma.-
ria! · 

'.l'EOR .00 D:&Cnw.«> J;>E 
l-Q{)VOR 

:E' <,lo $Qgulnti;, tew o Pecteto <ae 
Louvor (Decretum L!l,udis} ~ que 
nos reportamos: ., 

O ftm 1r,1peçl.M é q1Jft a.s Irmãs 
~4~~ ®- educa~ e lnStruçào da 
juyentJ,tde. ,em esçolas e eolegtos, e 
~demais · prestm a..slstncia com 
obras de cà.ridade a toda classe de 
J)e&iQ84. 

A super:ora Geral da sobredita 
CQUIP'egaç¾_ o ~ ço;nselhe.tras, 
tfpb4<> eny41-do · jW)t;u.ltnte um 
i;ixtmptªr ®,$ . consttt\,1Ç~$ li,() ss. 
$e.nbor UO!iW PIO, p0r Divina Pro. 
v.il!encia, p.a,pa XII, dirigiram sua., 
hum:td9:;; 3,11pUca,e, corol;).Oradas 
wr ca.rtas de r~enaação dos 
s~. Or41Qartos. para que se dtg. 

' nasse olhar com part1rular ea.rt• 
nho pela. Congregação e. com a 
a-qt,op.d;we apost.ol~ aprovar-lhe 
as çonstit~çõe~. 

· E SM &mtldade. na audienc:a. 
de 2 à.e. Dez.ombro do ano de 1941>, 
c:QnoécllQ.a ao E,tino. Muns, 1,. I. 
Jla$~iic;,. ~~J'"fl119 {if.. ~ 
~Çi<) d.OI! it9JIJl~ em 
a~.nção 4s ~ ,omendaticia.si 
(!aqueles Ordinarios · Diocesanos, e 
ouv'do o parecer dos Exmos. e 
:&cvms0: l:'il-<1res Ce.rdiais da so, 
bre41W. (»~gii,ção. os quata na 
reunião de 30 lie Nitvembro. no pa. 
1tW~ .\fí1-t~Q, 4.-x't~. ~,mi,c,aq,;: 
com ~iUg~oc·a 'A , q~e,-UJ,~. çilg.Nu~, 
~ louvar . .cotit 1>a1avra11· grande
mente elogi~s e, rec,;mendar· . a 
pia Q9ngJ'fjllç!iO de VO~ Simples, 
sob o governo de uma SUpertora 
Get'al ~le1~ por seis anQ!I. ao mes
mo tertmo oue benil!'llami>nte a.t>rO
vat;>\\ ~ C9nfhmw por sete a.n.01 
•'.ad experitnPn+um~·- SUR<! constL 
tujç<ies, contidas t'IO exemplar en• 
'ria.do •. cujo ~~,.~. __ C!m<>E'rv& 
no arquivo- .clll.,,nies~,$1l1Q'8,<1a t <>n
gretrad,o, ~ i>eio. · · t,resent.é · d~to. 
iant.o &s pta Contt,,~I'.>. como as. 
SU!lS 0'10j:t.lt\li~Ôft>. escr~ ~m tt.a,.. 
1i11,1w. f"çajn a,,rovà1',.,s e con1'1rma. 
(19$. salvá a· turlsdtção d<>'l 'Bl<ll)')S, · 
ço1_t1 precelt~ os ~os ca. 
none:,i. ·.-

])ado em Roma.. Secreta.rta . c1II 
Sa!!'l'ada: <"Ot\~c:fio. dos ~t"1lgll>,,, 
ll()S. -no -dte..--~c.t. 1\lli) ,-(lc1ml'.·: 

.. t~ At,.1Q!.tkIA~0.~_~1!f&. 
feito- .. •< o : _: . ., ' '._ .. 

Uma flor de lis e cin 
co estrelas de pra ta. cir 
cundam o motivo princi. · 
pal. A flor de lis repre 
$êilta a Catedral de Cam
_pinas ;,_ Séde do Congres.
so -, cujo Orago é a 
linaculada Conceição; as 
cinco estrelas são os Congressos regiona.s prepara~<;:>~ 
rios: Piracicaba. Amparo, Pirassununga, Mog1-11ir.m 
e Rio Claro. 

. MT.SSA NA CATEDRAL, 

Deixando o Paç~· ~ll~~eipal, 
quanr'lo_ á !lairla. se r(>novararn 
as manifei1tac>õe~ a Sua Emi· 
nenvia o C'ardeal Cfrej~ira di· 
riu;in-se á C'atedral, em cujo 
altar mor celebrou mis!<a solene, 
mnito concorrirla. Prna compa
nhia do ~~-º B. C'. formon na 
praça fronte·ra ao templo. ten
do ninda a r>o1·nnr·ar>ão mnlliral 
1fosRP batalhão ex<:>cnhHlo o hi
no na<'ional fi el<:>vação do San:· 
tíssimo Sacramento. 

"No ano l'!e Se:nn.or, de --1900. n41, 

cl\lade de PlrMicab:i_ na..Ai-i.i\itdio
ce!le de Sã,;, Paulo. no $~\l. o R~v 
Pe. Luiz Mari_a d~ s; fi~e, da 
Ordem dos Fradea Menoiés Capµe 
chinhos. çom 9 . auillio cf~' Ant9nlo 
M9.rtins de l\'.Ia~o. Nltl:iiu algu· 

l 
mas d. onzelas com o fbn d_f s_e e~~-r

. citarem em obras de Ç1:1,i,J~ad~. 
AumentadQ dia a dia ó' tnm1~ 

1 das associadas . e abrtrÍdç,.... alguo 
m~ <?Mas, o lll,tmo ;' o~in~o. aos 

•l• Fr. L;- JJ. -~ - ~ 
W'<t" • . 
As·:,~· ..... .,....a .... s-, .. --d-a_: ____ g1_uar_da_ 

·:·,u._... . 
O escudo se assenta sobre um gladio de prata. 

colocado em pala e envolvido de hast~s de trigo em 
ouro. O gladio, que é o simb~lo de Sao ~aulo Apos.. 
tolo, representa o Estado de Sao P~ulo;-v1~to; como o 
Congresso de Campinas é PROVINCIAL, 1. e, de to-
das as Dioceses do Estado. 

Uffl 8is10 enlena1o eatre urnl!Sln1e~ 
te na "Sardinian Chapel, Lin• 
coln's Inn Field". Depois . ~ 1 
Missa como existia a proib,çao 

A reorganização 
atividades . . , 

das 

(Contlnuacã.o da ult. pagina) 

,Os restos c:e um dos mais san
ost Bispos ca.tolicos da Ingla
terra foràm tra,nsladados ao . ce
auterio par()(luial, onde est1venm enterra.dos durante . 165 
anos, .. afim de ~er~m depositados 
:na capela de São Oregorio da 
catedral de WestminSter. Dessa 
maneira, o Blspo Challoner, a 
quem ~ catolicos ingleses ?êrn 
uma divida tão grande, veio c:es
cansar entre seu povo. 

A reintegração se verlfiCQU 
privadamente na presença do 

. càrdeal GriffinS e da mai~r 
parte dos Bispos, tendo s~do di· 
ta, ha · poucos dias, a MJ.SSa ~o 
Espltito santo para a eonversao 
da Inglatêrra e para o progresso 
da Beatificação do Bispo Chal-
loner. · . 

0 careeal Griifin manifestou 
·SWf.S esperanças de que "e.Sta 
fells tranalàdação do corpo do 
Bi3P<' Challoner" ·originará um 
:intétesse riovo pela vida e pelas 
obras do Bispo. 

Durante a guerra o Cardeal 
lllnshiéy.: começou as ne~ocia
çõões para essa transladaçao. As 
negociações foram terminadas 
:PQt' s. Em. o Cardeal Griffin. Na 
sémàna Santa de 1945 o Arce
ruspado publicou um_ d~?reto~· e~ 
<fi:la se dizl? .. que a rn.rn,L:i ,:.?., .. 
ret eori:3entiâ· : praz<'1rosa nn 
tr-àhsla.dacão do corno. que a 
-Home Offieé" dava licenca pa
da quando cessàssPm ss lrnstm
-48.des e qµe · Q Bispo ele Oxford 
concedia a· faétilclàde necessaria 
para. ssa transladação .. 

Ha, pouco tempo se puseram 
elJl pratica -~ essas pennis
sões, sendo levados os restos pa
ra Westminster, onde se reuniu 
quase toda à hierarquia catolica 

de p;egar em inglês, reunia os 
fieis na "Hip Tavern''. eali pre
gava e ensinava o catecismo, en
quanto os fieis sentados, tmhlm 1 
um copo de cerveja na sua fren
te. Assim desp'.stavam á policia. 

Essa "Hip Tavern" exis,e ain
da· em uma das paredes ha uma 
lapide cuja inscrição az em sua 
primeira parte: «Esta taverna 
foi fundada em 1549. Durante a 
proscrição da religião catolica 
se utilizava como refugio dos sa
cerdotes, e aqui se secelbravam 
secretamente os serviços rellglo-
sos". 

o Bio;;po Challoner morreu a 
10 de janeiro de 1781, em Hol
born, Gloucestes Street. · Morreu 
repentinamente depois de uma 
refeição. Tinha noventa anos. 

Um Briant Barret, an.igo 
amigo seu, pediu que o corpo 
fosse sepultado em seu tumulo 
familiar de Milton. Ali esteve 
enterrado no cemiterio da Igre
ja, construiC:a no seculo XIV. 

recon!>truldo e se espera usar dele 
Coffill escrltorio paar o semanario 
"M.chael" e quatro Publicações 
mensa:I,. ( dois para jovens e dois 
para m,,i:as> aUe se lnicia.râtl den. 
tro em breve, Está-se estabelecen
do agora servl~o,; prnt!cos para 
aiuda a<><t r,ofu,,.hd,'\S. con.,u-1t.as so
bre a ed'flcaeão e reparação de 
centros para a 1uvPntude. i::,itas dl' 
leitura para menlnoo. "ealão de 
costura". etc. 

A tarefa das Organizações ® 
Juventude fo: e>,,,>licada na Mensa.
gem de Ano Novo cto Dr. Maassen 
i::0s dirigentes laicos. no qual escre
veu: "Temoa que orgamzar um no
vo COl'J)'.> de cruzados .• dara dirl
gido aos pervertidos. . • não por 
meto de grandes pr<>t>agan(ias . ~ 
Plan<>s exalta-dos. sinão por sofri. 
mentós h('roic0g e por a.toa sUen
ciosos e incessantes dE misericor
dia.... por nossa disposição a t.lrar 
montanhas dos escombros tanto no 
sPnttdo literal como f\gura,do OS 
escr,mbros da,. a1:ma.s. tud,., o que 
tci.,tefa roto e pisado nas íntellgen
cias e nos corações de nosso~ vi. 
zlnhoa. deve ser t'rado para prepa
rar O caminho vara Ele -que quer 
vir ·aos seus". ·-----------

1 
' 

1 
1 

l 
1 

A SIFILIS E' UMA MOLESTIA CRONICA E 
EXIGE UM TRATAMENTO CRONICO 

' A Siii!...G .,._ co::.l:.~ciõ.a. popu.lr~rmcEt-;:; como llr:i.purcza do 
sangue - e .,ma duença rebelde, exigindo um tratamento 
energico sob direção médica que dever_á ser _continuado em
bora hajam desaparecido os principais sint~mas: Cancro 
venereo, reumatismo, erupções e _feridas da pele, dores de 
cllbeça, perda de peso, f<"aqueza., etc. 

da Ingl;;,.terra. 

~- ::ramento _perpetuo como Sacer
ãotecatolico. 

Dizia Missa nos mais variados 

é um valioso auxiliar do médico no tratamento curativo <ltli 
8ifíhs em suas variadas e graves manifestações. 

"GALENOGAL" é um auxiliar no tratamento da.- --Sifilis. 
E' de uma assimila-ção completa e de uma toieranc;a -perie:ta. 

· · (N~ 155 E C) 

o . Bispo Challoner trabalhou 
em LonCres, e durante quarenta 1 

ánós, ~qmo. Bfspo, esteve eonti= \ 
nuamente em face do cncarce

~ de ~ a maior par• ...,........,...,.......,._,_ ___________________ _ 

,. 

11. de Maio de 11115, erlfj~ a -Con• 
gregação de direito ,çlioçe~ano. !XIM 
o titulo de Franciscáno :terceiro:. 
Regulares. 

Finalmente. o Exmo. Ordtnarto 
de Campinas_ a cuja diocese per
tencia. a cidade de Pira.cfoaba. deu 
·ó -decreio fórma.1 de ereção em 1928 
e as Irmãs receberam o nosao que 
atê agora tem FrattcllleanM 4-o Oo
ração de Marta. 

Que eijta Congregação se d1tun• 
fundiu pelo Bras!i · e que eeaa Ir
mãs trabitlham com g-11lnde vanta
gem para a Sociedade crts~. cons• 
ta dM carias comentad!c1u · dos 

. Bmpç,:;i _dos loga.:i-es OJ.lP-'11 existe~ 
c.af:!a8 de Con~eg-ações. 

O fim geri\ das Franciscanas do 
C<>raçã.:> de Maria é a santlf'cação 
elas Irmãs . pela ob$ervancla na vi,. 
da peiieit;a.mente comum, do.s ti-~ 
votos l:!limples, de ob:idtt-ncia. c~t.1-
clad e pobreza. conforme a- Pro,. 
priaa Oonstit\f ÇÕe$. 

. .A guarda tl.11~ do Vatiea,. 
· no uiw. a.iàbardas. Por ordem 
reçente do Pon:tiee. os eficazee 
.foi.ia modernos dós guardas pa· 

· latinos, de Sua -~àntidade, ff> 
ràm substituidos pór armQl/l de 
antcoarga que foram usadas em 
1840 e que ha meio se<"Ulo esti
veram. depo11itàdas em Uni 't>nD• 

to do Vaticano. Se as tropas 
do Pontifiee tiveram um cara
ter 01ilitar, boje-~ acham df>So 
militar~das •. Ç.~da, ,a,,r,q,ia __ .. de 
an~rga, tão o~lqada , Já'. qu~ 
~ria perigoso· fazer fogo cou 
ela, exige a colaboração d1> doil 
gua.rd_as palatinos uma pari 
ea.t,r.e1W4l. -e pútro_..;pa~ .4J~pa--
rá-Ia. . . · . · : · . 

A Bélgica rec eu 
alemão, um general 

A Belgica acaba de homeuaieàr wn gni.nde ~. · Trata-~ 
do capelão militar .Montsenhor oranunan. que açompanhou ·os exer
citos alemães do norte da Fran~ e (la Belgica. 

O Sr. Capelão Militar esteve recentemente na Belglca para sei 

te.lltemunba no processo Ü>s inet.ndi$1'10s de Bteen.donek, aprovei• 
tando e.sta oportunidade, para dàr 1:1oticias ás familias que perde-
ram alguns <le ª~us membros nos campos de _co~centração. .. 

Mons. Gra1IW1an narrou então 9Qmo &s c<:>~dênadqs/ passavam a 
sua ultiua noite --nesta terra. Mons. Oranunan fornecia aos conde
nados, papel e .caneta, e fazia chegar esta correspondencia ás fa
milias. Proporçionava, tambem, outras a.ten~~. consolos, doces. 
bel>ip.as, al~ntos, ao mesmo t1?mPo que PS preparava_ para a morte. 

Contou Mons. Oramman que aqueles herois enfrentavam mui• 
tas vezeS a morte cantando, nunca pen:xi.itindo que se:lhe.s veúlssem 
o.-. olhos. • 

Prestando depoimento em Mallnes, sobre os homens encarre
gados das torturas e crueldades praticadas · em Breendonck, forta• 
leza situada nos arredores de · Ambêres, onde mor>:eram inumeros 
ea.tolicos, Mons. Gramman narrou o nervosismo de qde ficavam 
possulc."os os condenados, ao· verem ~s seu.a executQtes c:Uscutirem 
os metodos da exeêúção. · 

Queixou-se de que muitas vezes não tlnha tempo suficiente 
para preparar os condenados ã morte; tendo declarado que foi • 
governador Falkenbausen quem o proibiu d.e continuar wisistindO 
aos presos, 

Assistido por quatro Sacerdotes,. q1,1e o ~panharam durante 
a gu~tra, Mons. Oramman celebrou no dia. 'Z. ~ abril eo corre\1:;e 
uno, na Igreja de Nossa senhorà (las Vltorlas, em surraglo das 
almas.das :vitinias da: "gestapo". Logo---após- a Santa Missa Úm& 

• multidão ri .. ,.atolicos, dl,rlgida pelo :magnifico reitor da universl• 
àade <ie Lofiain, ,-reaeiitou ae\W cw:n,pr.1meii~ ao rpallde ea.PelãA 
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Carta do Santo Padre no jubileu da 
C br a das Vocaçõ.es Sacerdotai; l ~e R JO)a 

~... . .•. - . . -:· ·.. . . ' :.-_j \; 

"A Obra das Vocaçõts Sacerdctais de Roma tc111ou solidamente .~u 

Em 19-U as ilhas Bawàii fo- troa - o ·stº I.ouis- eon~· 
râm con~tituiuas em Dioeese { q-ue abriga L400 alunos.· A@ ,., -

sufragada de·. São Fra1,1c:~o da 1 paroquiás são 48 e boas est.a
California sendo no•eado .. prJ- . ções missionarias. Os.mstitli~ 
meniro , Bispo S. E.J..eia. M.oms. feili.iinnos são, as irDlãs de PM!' 
Sweeney º pus, de S. José de· Carondo-

A Diocese eomp~4e oito let, ·c1a ,.9rdem -"f.~ra ·i'.raA. 
ilhas: Hawaii, Kasl.ul,awe, .~auj, ciscana: de Siracusa· e as ~. 
Lanai M.olokai, Oaliu, : &a vai e nic:111W1 ,de ~ -. Knoll. . 
Núhau. A capital.· JJ.onolulu' VISIT-A · DO · DELEGAOO, 
acha-se na ilha . de Oahll e· é a · · • APOSTÓLICO · - .. 
sede do Bispado. · _ · , Em fi.DS· de Abril, o. Delega4o 

'· Apostolico nos Estad~ Ulli~ 
As Bawaii são a:, U~.~ s v- • · u ,. •-1 .. - .nc 

' o .ll&A,CJao -~-- .J:UIMe- . _. 
isoladas do mundo. arJ.m,~do-se . cognani,_ _. y~lto;u . ~ ui~ 
a 2595 milhas marit\uias do àfim d~ :presidir as comem~ra; 
mais proumo poJJt.o do. ·conti· ções ~:_.honra.-.do. P~. D~ião 
lllE'Dte,. isto é, ~«>- Fl>aQC~ • pol!'. oc.Qsiãe ~ priJw.úro ~Jlte-
A paizagem das ilhas é. bastan· uario do inicio da evan~ 
te pitoresea e o d~i.U constan- · ção. - . 
temente tempera<JÔ~ Como é Na ilha de :Matd f4lli ~ 1~,,at-- entre as obras hoje em maior evidencia na Urbe" 

A 29 de junho de 1921 era dição jamais apagaida- no clero 
desta Alma Cidalle. d<" zelo hu
·milde·-e operante,·. est? Óbra. 

quado ( em num<>.r~ •. qualidaile e 

sabido, elas foram o paleo ® do O "(!ell,tenario da fé", is~ é, 
,fato belico que oeasionou a en- a chege4a em 1~ dos primei-
trada dos EstadQS UQidos na ros Sâce4Õtes ''éstaveis, que 

:rnonic:amente ereta na Cidade 
Etema a "OP<!ra delle Vocazio- . 
ili Eccle,'1ia.~ticlie", p,ara o re
crutamento de vocaçõés sacer-
dota)s para a DiocefW de Roma. 
Nestes tá anos ,.e vida, a Oura 
contou com grandes sustentacu
los. l'lltre · os quàis fo1·çoso é 
salientar -0 ent.io l 'tndial Euge-
1110 Pare!l', . genero. o contri
buinte da Oura não apenas em 
anxilios materiais, mas soure
f\:do com seus conselhos. opor
tunos. llma joia clent:re os dis
cmsos e panegíricos do at,.al 
Papa, é certamente sua contri
buição a~ t~i.düó 4e .orações em 

· prol da Obra, em -1932; na Igre· 
ja de Trinità dei M onti: eJlcer
rando o tl·idno a 31 de jàneiro. 
o Cardial Pa<'elli proditzia uma 
pe<:a piedosa e profunda que im
presslonou vivamente. 

Ele,·ado á Cateul'a de Pedro, 
logo nos all.Jore.s de Seu Ponti
ficado indulgenciou a ardente 
oração com que perorara sua 
exortação -de 1932. E continua 
sempre demonstrando especial 
carinho por aque:e que é "o 
eampo mais vital da missão 
evangelica da Igreja no mundo 
ou almas", como o atesta a. 
fundação. a 4 de novemhro de 
1941, da Obra l'>ontificia · das 
V ocaçôt>s Sacerdotais, com a fa. 
euldade de agregar associatões 
similares de todo o mundo. 

"S. Emcia. o Cardial Vigario 
(di-lo J. Rinaldi no OSSERYA
TORE ROMANO) conta-nos 
sempre que entre os pensamen
tos mais assíduos e vivos na 
mente do Papa, entre os afetos 

· mais ardentes e profundos de 
Seu coração, estão o pensamen
to e o afeto pela Obra das V o

eações ". 
Eis porque, na data jubilar 

da Obra das Vocações de Sua 
Diocese de Roma, o atual Pon
tifice não podia deixar de estar 
presente com a carta paternal 
que a seguir traduzimos do ori
ginal italiano publicado no 
O~SERV ATORE RO,{A.NO de 
27 de junho ultimo. ------Ao No~so Veneravel Irmão o 
Carilial Fran<'isco )farchetti 
Selvaggiani. Bbpo de Fra,cati, 
Nosso Vignrio Geral. 

PIUS PP. Xll 
Veneravel Irmão-. 
Saudação e Benção Aposto

lica. 
A Obra das Y ocações Sacer

Jotais de Roma, á qual ligou 
;eu nome :N'osso Predecessor 
:Bt>nto XV de santa memoria, 
vê o XXV aniversario de sua 
fundação trans<'orrer num est~
do de vitalidade tão feliz, que 
não· queremos deixar · passar 
aem Xossa palavra de bom au
gurio uma data sobre a qual re· 
pousa Xósso pt>nsamento com. 
as mais consoladoras recorda
f&!s e as mais alegres esperan· ... 

lSaaeida em eora~ões, 9Q1?er• 
a.ta depoRitui«.>a de WIIA U.-

correspondia a: úm . ànsêió que • 
as neeessi<lades espirituais da 
e o ~<'asso recrutament-0 saeer
<'l'esç<.>nte p~pnlac;ão da Cidade 
ciotal 1orna:vam mais agudo e 
urgente .. enquanto de_ todas as 

· íormac,:ão \ ás novas ei\tencias 
do pem;amento e· da vid~, . da fé 
e da .Piedade; é talvez · a mais 
ardente colaboração áquele 
apostolado hierarquico que o 
lakato catolico ·se honra de 
apoiar e no quàl a . Igrejà iem 
justo motivo de confiar. : 

. parw- ·se· acendia ·e afervorava 
o auspicioso ., trabalho .da _res
tauração de tud'ó' em Cristo. 

, Auguramos qúe sintàm. o de
>:,verc :fmpêhlôso •· Msta eoJàbora-1 

. ja,·e nã.o.são indiferei:tte1:1,a s~us 
sofrimentos.. a shas neéessi<la
d~s. á . sua vida, a st1as transeen" 
dentes- aspirações. Deve ser um 
apelo podéroso ao .torpor dos 
eristãos a palavrà mel11ncoliert 
de· J~ufil aiJltlÍ:l !ít,j~ de '.tão (10' 
}OrciSa íttl'la}idádC! ·U ,A: 'liiêSSê é: 
gtándê.' é. l)OUCOS dS· t>per11Hós: 
pêdi .. porfanto · · M Senhor da 

Despertado~ os. aniIÍ,los. é :mo
bilitàdas todas as energias sob 

messe .qtlê mande õperàrios !i 
S*:t~~"a .. ··: ·. , . ,· 

'À. auplka ard~nfê âo Pai ·c1as ' 
infseri<'ordias unida ' â "ativida
de 'solerte e ~ · saeriffoio dédi
càdo. deverá bojl'· com um 'ritmo 

o impulso destes concientes roi
nistrós da Igreja, tornou-se lo
go :manifesto peios. auxmos ob· 
tidos. é· pe}oi . frutos . soli<:.itl
mentó <'Olhidos, que tal inicias 
tiva tinha por si o favor de 
I)eus. Ê a coopera~ão sabia e 
harnionioga da, Ôràção e da · 
ação. õem c~o .®,.asiÉ}{HlJ'O.µ,,o :: 
bóm éxito·; 'ê ~ Ob:r,-a .. das-.Yoca- 1 

çõeg Sacerdotais, já por. Nós, · 
noutra O<':tsião publicamente 
ilustra-da e encorajada, tomou 
solidamente seu lugar entre as 
obras · boje em maior evidencia 
na Urbe. Os frutos com que ela 
corresponJe á expectaüva, não 
podem deixar de confortar para 

.. mais intenso. assegurar á Obra 
das Vocações Sacerdotais seu 
pleno desenvolvimento. · e perpe
tuar assim em · Nossa· ôi1eta 
R~ma um Clero qu€': nlio fique 
atrás_ de D€'nhum outrô ~m nu
mero é em zêlo de "ministros do 

o trabalho os- dedicados promo
tores, e para a . obra de au~ilio 
os fieis que sentiram tão . vivo 
interesse pelo pr~bleµi?,, ~ -vo.
cações e podem hoje alegrar-se 
de· ter bem servido á Igreja DO 

campo roais vital de .sua ,missão 
evangelica no mundo das al· 
mas. A uns e outros se ·dirige 
nosso paterna.l reconhecimento. 

Mas, junto com este encomio 
vá tambem Nossa palavra calo
rosa, de exortação á oração, ao 
trabalho e ao sacrificio . em fa .. 
vor de uma Obra cuja naturezn 
não prtkisa ser meÍbor expli
cada, e çujas finalidades . ·~. -
con fu n dêtµ · ·com IUI- da' 'Prop::i/' -. 
ganda da. Fé e da difusiio ·da. 
boa nova:num mundo que deve 
ser recon<luzido a Cristo. Pro
curar por todos os meios dar 
Ministros do Senhor á 1greja, 
enquanto. no extravio geral se 
sente mais que nunca à:neees- · 
sidade de ·. urn sa-cerdoc.fo -àde- -

• Evangel~o e do Altar. · 

• _ Ç.orµ_ este voto que é .. tambem 
o de Jesus, Pastor dos pastores. 
Nós invocamos . sobre- ij - Obra 
das Vocações Saceoootais uma 
nova efusão de. g~ ao Espí
rito Santo,. a. cuja -sombra flo
resce.. -

E a ti, Nosso· Veneravel Ir
mão que maia' que . nfoguem 
participas · de nóssos cuidados 
pela Cidade Eterna~ assim. co
mo aos dirigentés da: Obra áá" 
de<Iicadas·~ladoras ei q'Qà~toi{ . 
de qualquer· modo promovem 
sua vida e rendimerito; damos 
de coração a confortadora Beii· 
ção Apostolicn. · 
. Dado- em Roma,:Junto de Sã~ 

Pedro. a 12 de junho. de 1946, 
:. oi~vo ano de ·Jlósso · ·,Po~tifi-
' cadq. 

n · .. reoruanizacão · das · ativi~adés _da 
Juventnde Catolica na·· n1einanha 

A reorga~i~.,ção <!~.s atividades 
ela Juventude catollca na A.lema. 
nha sob a djrcçf;o ec!é.-s:astica de · 
s. F.,...-:c·a n.,: Albért .3tohr, Btspo 
de Mailiz, com a responsabilidade 
executiva a cargo de Mons. Lud. 
wig Wolker O Johannts Maassen. 
é indubitavelmente um dos esforços 
mais prometedores r,s tremendo. 
obra de reeducação do povo ale
m5o. 

A Hie:-arqu!a Alemã encarregou 
... ,. Mona. Wolker de organi:r,ar o es
critorio principal nacional no anti. 
go mosteiro Cirlerciense de Al
trnbE'rg. ,i-oximo êe Colonia. Ao 
mesmo tempo tem que servir co
mo As~istE>nte Espiritual nas Or. 
g:mlzações de Jovens, enquanto· aue 
1\lf""~· ~ 0 nnann Kleus (a quem. o 
santo Padre o papa Pio XI l:liri. 
v1,, " famM,; ••.11,.,-"""'l""ffl á JUVen.,, 
t'lld4t 0atollca .A.lemã" na· Pascoa <lA .. ~= ..... -..oo1aç(,·~ 

saberão que: eua C!l'183 é .ii _n()S$a ">, 
é o Ass1Stente Espiritual para os 
grupos de mOças. O representante 
àos lideres la.1coo é O Dr. Joha.n-
nes · Maassen, que • él"a· e<Ut:ot do 
semaanr:o da JuvenWd\r ·catolica. 
..D.e Tunge Front", posteriOrmen-
te denomillado "Michael". 0 qual 
tinha uma circulação maior_ do.,. que , .. 
300.0()0 exemplares. qúando a Oês:. - -
tàp0 o . suspendeu êiD !aneiro ; ., pe .; . 
1936. Um Conselho de lideres-' 1 de -
mai~ OU · menos 15 jovens' se "Stâ 
forma.n..do Para servir até .Que as 
eleições possam ser · ~s na 
diocese; os dois grandes . edificl<>i, . em 
I)Uesseldorf. que. servli!m, conio ee
critt.>rios pr ncipais nacionais da 
A830Ciàção catollca âe Jovet1$ e da 
1c<iso!'lação de MoÇ$8. tor.am·. des
t;,uJ .M ......,rem W!l deles .PQde ser ,c~ua-.-,~~ 

guerra- A· superfléie d,o Arqui- acharâlll já iniciada a evangeli-
pelago é de 6449 !Pilhas quadra· zação por obra do :TAeloeo cate 
das e tem uma ~pulação de quista. Helfo Koaeloa, morte 
500.000' "'biilbitantes. - dividida naquele aµo,,e que deixara como 
entre caucasiéos. Qipc;>nieos e hei-anca· aos M.issiowu-ios 4.004) 
raças indígena.~ e ~fatie-às. · · cateeumenos~ . 

Esi;ses territorios entraram na A' Missa .Pontificial do :;oe-
bistoria com a $U@ ~eseó'!)erta legado Apostoli!» assistjram 
pelo eapitão Coo~ em 1.778. , . 10.000 ~oas e. falou o Biapo 

O numero de .c:atolieo~ ... em, . Mons.. S'\\·eeney; o Delegado 
Honolulu' é ap~oiim1;1damente- ·; presidiu uma reunião de Sacer
de 200.000 trabalham na dio- :doteã e. Capelães mUitares. Im
cese os missionar:os de Picpu~:- -possibilitado de . ir. aos lugares 
e alguns SacerêJ.otes indigenas· . · de: her-0isino ,<,lo, Pe •. Dami4i<>, 
por êles formados. os missio- Mq~:,: :C~ct>.gn;an} endereçott:júnâ 
nàrios de Mary ~noll e os Ir- carta , aoiL habitantes · de· Moloo-
mâos de Santa Maria, sendo k:Ü. ',Voitan:clô )( liónolulu; ré-
que estes ocupam em l)articulàr cebeu: caiorõsà 3colbida ,da .1)0"' 
da educação e ~m .~ entre ou- ··· , (Coiicl~e na.,-:..• ~); :~ . . . . : ; . ~ .. .-:ft .. }~. -

. ,: 
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Françisco Monteiro Machadl.l 

l I Palavras de Um Santo sobre outro: Santo 
Segundo a. "Synopse do CeDBO 

Demogra.fico de 1940 ''. re<!ente
mente publica.da., ~ que constituo 
valioso docu~ento oficial, em 
4:1.236.316 habitantes que tem o 
Brasil,. 39 .177. 880 se declararam 
-catollcos, apostolicos romanos. 

Os estigmas de São Francisco 

A-0 lado dessa imponente maio
ria, - ocupa papel secundarlo o pe-
queno numero de "cristãos.'' não 
catolicos: 1.074.857 protestantes e 
37 :953 greco-cismaticos ou russo
chlmaticos. 

Os 011tros constituem o simpl0s 
total de 945 .625 habiL'Ultes. .... 

Evidentemente, esta noticia não 
!;>Ode deixar de causar jubilo. Não 
:,;,o.que ela a.cres~ente qualquer 
coilla. ao valor intrinseco da Reli
gião Catoliéa, pois que este valor 
s6 lhe vem de Deus, e uma Reli
gião não é coisa que se sujeite ao 
juizo do sutragio universal. Ma:. 
po.que assim se prova que, graças 
a Deus a 12nida.de religiosa de 
11ouo pàfs, radica.da na unica e ver
dadeira Fé, ê incontesta.vcl. Dai 
provém um inestimavel beneficio 
para a. salvação eterna das almas, e 
uma. grande: gloria. extrinseca par-a 
Deus, Nosso Senhor. E é qu<> es
Mncialmente mais se deve estimar 
:no fato. Dai tambem decorre uma 
grande vantagem para nosso . pa.ís, 
que conserva. sua unidade, e os ele
mentos espirituais indlspensavei3 
para. que se construa algum dia 
âqui uma. civilização genuinamente 
cristã Por estes motivos wdos, ca~ 
da u~ deles conhecido e apreci:iclo 
1,egundo a hierarquia em que deve 
ser posto. C.amos gra_ça.s a ·neus . e 
a Nossa. Senhora Apifreciclà, Rainha 
do Brasil, pelo belo quadro que 
estas cifras- indicam. 

. . . 
Por certo, os catolicos zelosos sa -

berão aproveitar-se destas cifras, 
p:i.ra fazer valer no Brasil os direi-

(Conclue na 2."' pagina) 

Tranncorre nesta. semana a 
festa i: turgica dos estigmas de 
São Francisco. 

~ossos leitores terão prazer 
em ler, a este proposito, algu
mas <:ons:t..l,~rac:ões de S. Boa
ventura, solJre o grande Patriar
ca a cuja Ord!'m pertenceu. 

_Doi::; anos antf's de entregar 
o espil'i to a Deus o levou a Di
vina Providencia. depois de mui
tos e variados trabalhos a um 
sitio em:nente e retirado que se 
chama Monte Ah·erne. 

Tinha ele com~do ai, se· 
gundo o seu costume, a jejuar a. 
quaresma em honra do Arcanjo 
São Miguel, e, tendo recebido 
com ma:or abundancia do que 
lhe costumava suceder -a doçura 
da contemplação celeste, e ven
do-se abrazado em mais ardente 
chama elos desejos celestiais, 
~omci;ou a sentir eom mais Íll· 
tensidade os dons do influxo di
vino. Erguia·se ás alturas, não 
paI'a ser oprimi<lo da gloria, 
como curioso cs11ua1Jrinhac.Jor 
da ~\fajcstadc, mas como serro 
fiel e prU<lcute, iurnstigando a· 
vontade de Deus, para se con
formar inteiramente com elà, 
como c1·n o seu mais arclC'nte de
sçjo, Foi-lhe pois im,pirado pe
Io.Espil'ito Santo q1ic ao abrir~
lino de Ernngelho lhe havia 
de sei· revelado por Cristo o que ' 
sb nele e rlel<' seria mais agta: 
davel á Deus. 1 

Fazendo pois pr-imeiramen (e 

fervorosa oração tomou do al
tar o sagrado livro dos E,·an
gclhos e em nome da Santil:!.':1-

do Revéstiu-se 
Ptimeiro Congr'tsso 

•'-s· . - • .,,:·i'.;··· •' ...... 
:S. Francisco recebe do Papá a ·a}frovação 

- s.1 T:rinàa<le o ~na;ndou, abrir ao. tàdo ·a àdsi~ \1.qs' atQs ;d~ sua 
SCU companheiro, YaÍ'ãÓ m11ito -· Yida, assim O devia igualar tam. -

· · · ' bem nag afliçf>es e dores da · piedoso e AAnto ... T<::, SlH.'C'rlendo 
mundo. E, por maior que fosse· 

das trê~ yezes que o abriu de- paixã_ó antes de passar d~ste 
para:r-sp-lhe sempre a paixão de já a fraqueza do seu _corpo pela . 

Cristo eu tendeu o inspirado va- - muita austeridade da vida pre- -
-rão que, assim como tinha im!- te1·ita e pelo continuo _peso da 

-· ma 1or 
Eucaristicô 

êxito o 
Provincial 

---- -------------,--·---
ENCERRARAM-SE DOMINGO ULTIMO AS SOLENIDADES EUCARiSTICAS DE CAMPINAS 

PRESENTES OS SENHORES CARDIAIS DE LISBOA E DE SÃO PAULO E VARIOS 
SENHORES BISPOS - A MISSA PONTIFICAL E A PROCISSÃO TRIUNFAL EUCARISTICA 

Campinas viveu momentos ines- ,

1 
-·-. -· ctlieciveis nos dias do 1. ° Congresso 

J·eronimo Bagg!o e MonR. lllmlllo 
José S:.ülm; Diacono Conego Laza· 
ro Mustchelo e Subd!acono Conego 
José Nardim. · 

çadores da Força Policial e o Re
gimento 17 R. C. de Pirassununga 
com seus clarins e depo)s o Tiro de 
Uuerra c o colcgio. 

ve a cargo do Padre Antonio Maria.
no da Sllva Camargo que t~do pre• 

· viu e dispõs com gosto. 

Cruz do Senhor, de maneira ne· 
nhuma se sentiu· ateuaJo, a11-
tes com maior· r.go1.- -se animou 
para 'padecer o martfrió; · por
'tue se ~teara nele um incenJio 
ine.xt.nguivel _de amor pelo bom 
Jesus em- lampadas de fogo e 
<le chamas que n.lo havia agua 
que pudesse apagar um a.mor 
tão a.rden té. 

Sentindo-se pois elevar a.t.é 
Deus pelos seraficos ardgre& 
<lo· desejo e transforlúa11.do-se 
por virtude de Uillá d'ooo 
compaixão naquele que por er 
resso de _caridade quis ser cruci
ficado, sucedeu que uma 'manhã 
pela festa da Exaltação da San
ta Cruz, estando ele a oràr Wl 
encosta do ~oute, viu um - Se
rafim com seis azas tão a.rden~ 
tes como esplendida..-. descer da. 
alturas do 'ceu, e iendo che"ado 

. b . 
em rap1do vôo a um ponto d@ 
espaço prorimo ao sitio· ent que. 
s~ achava o homem de _ Deus., 
a.pal'eceu-lhe entre as azas a 'iD13 
gem de um hopiem crucifiéad~ . 

j ·comas mãos e os pés-estendid~ 
' a modo de cruz e nela preg• 
,, dos. Duas das aza.s erguiam-se 
:",'ppr sobre à, ~beça,_da ,imagem, 
. -~ du~ do melo e&tavam aber
.. tas. como que para voàr, e ~ 

:as. o~trâs dua.s envolvia todo it CO.l.1>91/ ' · . - --
Fi~9Ú ··mw.t.o espantado eom 

esta 1"isão, e no seu coração seu.~ 
ti u u.µi ·m_ixto de dor e ·de praz.er. 
Al~~a va--.se o gracioso aspecto 
com que se estava vendo contem 
plado por Cristo na. figura de 
um Serafim, mas a crucifixã@ 
traspassava,lhe a alma ·com a. 
espada. de uma compaixão dolo
rosa.. Estava todo embevecido 
na. vista de tão misteriosa visão, 
sabendo que o sofriment.o da 
paixão de modo nenhum se com
padecia .c0 m a imortalidade de 
lllll. espírito aerafico; e o que 

ao fim de tudo entende_u, porque 
_ o Senhor lhe revelou, · foi qu, 
mn,a t.a.l visão tinha sido afere 
cida .aos seu.s olhos, pela Divini. 
~videncià. ·para que ·o amigo 
de Cristo ficasse prevenido de 
que não era pelo martirio da. 
carne, mas sim pelo abrazamen
to do espirita, que ele se havia 
de· tra.n:sfórmar t.odo na ima
gem de Cristo crucifixado. 

C-om o desaparecimento da. 

· Eucaristieo Provincial de s. P,rnlo, 
-- Aos primeiros momentos do din 
S p. p., domingo, ultimo dia do 
Congresso a cidade assistiu a cm
~lgante comunhão de.· 20.000 ho
mens, na praça do Congresso, na 
missa celebrada [i. meia miite por 
D. José Carlos de Aguirre, Bispo ele 
Sorocaba. 
A 'MISSA "PON'J.'1FICAL DE EN

CERRAMENTO 
A Missa Pontifical de encerra

mento do Congresso celebrada pe
lo Cardeal D. Carlos Carmelo de 
Yasconcelos Mota., constiLuiu um 
dos mais belos atos do granJ.e cer• 

Viam-se .no A ltar-:'11onumcnlo D 
Senhores Dispos ela Provincia Ecle
siastica de S. Paulo, 3 Vigariofl Cn-· 
pitulares, representantes de diver
sas clioceses do Brasil, altas auto
ridades e outras pessoas .gradas. 
PUOCISSAO 'l'RlUXE'AL ECC.\· 

IUSTICA 
Desüe as 14 horas, a população 

camplne!ra e os milhares de pere
grinos reunidos na cidade, come
çaram n. movimentar-se para a pro
cissiio triunfal eucarlstica da encer• 
ramcnto do Congresso. 

A prociFi>ão pro:;:segui:-i r.om as 
irmandades, associa,:ões religiosas, 
Congregações l\Iarianas, Cireulos 
Opérarios e uma banda de musica. 
J,;ntão, começaram a desfilar as nu
merosas iI<'lhas de Maria das diver
sas Pias Uniões da dioceses, o A
postolado da Oração e a Liga de 
São José acompanhado de tres co
ros-ele anjos (de azul branco e rosa) 
com llrios nas mãos, Seguiam-se 
os cruzadlnhos em grande numero 
e as organizações da Ação Catoli
ea. 

Deixand9 as avenidas, a procis
s:io .entrou pela rua Concei~ão ofe• 
recendo visão deslumbrante: aque
h imensa massa de fl<'.Hs que se es
tendia por toda aquela rua. até a 
Praça do Congresso, toda ela ilu
minada. Arcos de triunfo enfeita
dos de flores, outros 'com legendas, 
mais ainda contribuiam para. o bri
lho do cortejo. 

A entrada na Praça, foi o San• 
tíssimo Sacramento aplaudido pro
longadamente, enquanto a multidão 
agitava bandeiras, veus e lenços e 
flores, Tocavam festivamente os 
sinos enquanto do alto da Catedral 
cala uma verdadenra chuva. de pe
talas de rosas, quando o SSmo. Sa
cra·niento foi conduzido a.o seu Tro
no no alta1:-monumento onde se via. 
tambem a imagem de N. S. Apare
cida, padroeira do Congresso. 

1 
visão ficou um IJ1aravilhoso a.r-

l 
dor no coração do santo e im
pressa na' sua ·carne a imagem 
não menos maravilhosa dos si-
nais, porque logo nas mãos e 
nos pés lhe começaram a apare
cer os sinais dos cravos, como 
pouco antes os tinha visto na
quela imagem do· homem cruci
ficado. Com efeito, as mãos e os 
pés pareciam · atravessados ao 

tame de fé. , 
Tendo Sua Eminencia. se para

mentado na Igreja do Rosario, on
de já se encontravam os Senhores 
:Bispos, Cabidos, Clero, seminarios, 
a Irmandade do Santisslmo, r,s ~ 

hor-<1-S e 15, saiu o cortejo daquela 
Igreja e, pela rua Regente Feijo, 
atingiu a praç:a do Congresso onde 
uma grande-multidão saudou o em! 
nente Purpurado, que estava acom
panhado pela corte cardinalicla e 
de pequenos pagemi ricamente ves· 
tidos. 

No Altar Monumento encontra-
..ano..sv .t.ruJ..ap .2S' -P»?~?>Ü2'lP&.s- )ocoJ.s

alem. dos seminaristas maiores ào 
:Cplranga. teologos ·salesianos e se
:tnlnarista.s estigmá.tinos 

O Cardeal-Arcebispo 
0

na celebra- -
~o élo solene Pontlficlal. teve co, 
mo Presbitero-asslstente .Monse
eei:ahor Lul: Gonzaga de Moura 
oca• ~ientu aG aoUo liioDI!. 

A's 15 horas e poucos minutos as 
associações e colegios que inte,.ra-
1·iam o imponente cortejo, tomaram 
posição nos lugare que lhes haviam 
s!clo adrede designados. 

A's 16 horas, precisamente, Sua 
Cmincncia D. Manuel Gonçalves 
Cerejeira, Cardeal-Patriarca de Lls· 
boa, deixava a Igreja matriz do 
Cambui e ajoelhava-se no carro 
triunfal em que pelo espaço de uma 
hora e meia, tempo que durou a 
grande procissão conduziu, cm ar
tistica custodia o· Santisslmo Sacra
mento. 

Aquela llora começou a se mos 
ver o prcstito, saindo da Av. Silva 
Teles e tomando a A. Julio ::.\:Iesqui
ta. Uma cruz processional, logo se
guida pelo batalhão do Coleglo Dio
ce~ano abria o cortejo. Vinha a se
guir o Ginasio Diocesano Santa Ma• 
rla. 

Seautam-ae o s.0 Ba.talhâo de ca-

Atraz estava.m as Ordens Tercei
ras do Carmo e Irmandade do San
tiss!mo. Depois os grupos de Reli
giosas, completando o impon0r,tc 
desfile cerca de 300 seminaristns, 
15Q Sacerdotes, 9 Bi~pos e o Car
deal, Dom Carlos Carmelo de Va,-;
concelos :Mota revestido da sua ca
pa. magna cardinalic!a acompanha
do de sua corte e finalmente o car
ro triunfal onde o Cardeal D. :VIa
nuel GonçalvC>s Cerejeira: Patr~arca 
de Lisboa conduzia o Santiissimo Sa
cramento, acompanhado pela gua·r

da Nobre. da Adoração Perpetua e 
seguido por algumas corporações 
musicais o· avultada mole de povo. 

Logo após o carro triunfal_ vi
nham o dr. Antonio Cintra Gurdi
nho, secretario da ltazenda repre
sentando o sr interventor Macedo 
Soares, o gov~rnador da cidadE> e 
alta.a autoridades olvls e milltn·res. 

A organi.za('âo 4a prooiJilli.g eate• 

A seguir o coro do SenÍina.rio 
Central do. Iplrangà executou os 
canticos apropriados á. benção euca 
i·isticasa, que foi oficiada pelo Emo. 
Cardeal Cerejeira, que deu a ben
ção com a custodia sobre uma muJ
tidão de 50. 000 pessoas que se com 
primia. na. Praça e ruas adjacentes • 

Rezadas as orações depois da 
Benção após longos aplausos o 
Emo. r. Cardeal D. Carlos Carme
lo de Vasconcelos Mota proferiu as 
palavras de encerramento do 1,11 

Congresso Eucaristlco Provlnclal. 

· mcio pelos cravos. aparece~do 
as càbeças destes nas palmas 
das mãos e no peito dos pég 
e os bicos_ do lado oposto, e as 
cabeças dos cravos eram redon
clas e pPetas e os bicos compri
do1,1, revirados e como qne r•eba
ti<los, e que parecia que, sain
do-lhe da carne, a ultrapaBO.
vam. Até o lado direito do cor
po estava coberto de uma cica
triz vermelha, como se tivesse 

._ sido .ferido por uma lança, e 
muitas ve1..es eR('orria dela san

gue sagrado que lhe bumed• 
cla o habito e aa bragas. 
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io,; clel. Igreja. E teem razão. s~ 
hoje em dia só se dá importancla 
âs maiorias -e ás massas, devemos 
demonstrar que no Brasil, ainda 
que fosse sô por este cr!terio, te
x·iamos todos os direitos. · Mas, ao 
fazer uso deste argumento nos ca
tolicos não devemos deixar· de mos
trar que este argumento f valido 
enquanto dirigido a adoradores do 
idolo-mas.a, i;nas falso para. nós. 
Porque os direitos da Igreja, em 131 
mesmo conshierados, cont!nua.ria.tn 
a ser o que são, ainda que os :re
sultados estatisticos fossem bem 
outros E' mero corolarlo do que 
acima ·acabamos <:le afino.ar. 

,:· multo auspiciosa a noticia de 
que, -depois da guerra, está. toman
do novo incremento, no mundo in
teiro, o apostolado das Congrega
ções Marianas. Segundo noticia do 
Quebec, se realizará prux!mamente 
ali um imenso Congresso Mariano 
Mundial ao qual devem compare
cer 100.000 pessoas, tendo sido di
rigido,; convites a todos os Bispos 
do Mundo, para serem hospedes de 
;twíii-a dos cungressistn.s, 

.• !" • 

,- s,egundo teleirainas p1·ocedontes 
ele Roma e publicados pela im
prensà di;ria, _ estã.o: sendo realizo.
elas na Capital da Crlstandado duas 
assembleias da maior importancia, 
e Capitulo Geral da Companhi& de 
.J~us, e o da Ordem de São Do
mingos, a.i:nbos para a eleição dos 
;respectivos Superiores Gerais. 

Tomando em conside1-a.çã.o tudo 
4uanto estas duas Ordens fora.m -e· 
Mi.o para a Santa Igreja de Deus, 
• muito acon.selha.vel que rezemos 
nestes dias a Nossa. Senhora, para 
11ue ilumine a escolha. dos cii.gna
rerios que vão ocupar es.sa.s altas 
~,,~es., em dia$. ~ ó.w.ce.iá, ~ -~~-

- -
· :Escrevemos no;je nosso ai:ilgo ··de 

tundo sobre o caso dos "squaters'' 
mgleses, -ª respeito do qual acen
nui.mos alguns aspectos doutrina
rios ma.is essenciais. Nesta. nota, 
u1eremos abor(lar o aspecto polí
tico do tema. E este se cifra em 
que se o sr. Attlee tivesse agido 
eoU:. intenção de favorecer o co
Jnunismo veladamente, teria feito 
precisamente o que fez. 

O
- t l I COMENTANDO ..• _ s «squa ters» e a mora l -,;~..;~ 
Os jornais têm pubúcàdo amplo noticiario anúrrnal que a Inglaterra atravessa. Ninguem ' . OS partidarl.os do divorcio ~ 

b t d 
· " tt ·" d vmc~o são declamadores incorri_ 

so re as urmas e squp. ers , ou esempre- tem o direito, em crises como, esta, de promo- glveio. os seus argumentos llM 
gados londrinos que se instalaram em certos ver tropelias, invadir predios e lesar bens l>ão a1-gumeJ;ltos, s::.o interj~çoe;;; 
edifícios reeeutemente desocupaa.os pelo gove1·- alheios, para não suportar o que é suportável nervosas. "al:lsl", ·"obs" "á..aP' 
no. Este verdadeiro acont~c!Jnento potitico- Acresce que ha muitos "squatters" que vi~ '"cili0Iw á feli.c:i.dAde", t.- 0 resto é 
soolal tem u.mt.. repércussão mundial, que se vem em condições realmente insuportaveJS, ou ~·-:.· 

1

. um murmur10 co.ru:uso, em que se 
faz sentir no Brasil precisamente no momento do ponto de vista higienico, ou, 0 qu~ inlen- perc.:oe O ronro.aar pri,m,.tivo d@ 
em que a aplicação da nova lei sobre locacões sarnente mais grave, _i;lo moral. Claro - ta (,ue imprus0s baniaros; A i:.ua. má.is al• 
mantem ace 

n ; te 1 \· , " ·· ta .. 'J:G,uç3 .. o f....,5- VJ1J. certo c~_ri:..,""?. ct~, 
S'> ..,. ,n 'resse putJ&lúO, 11or ~uoo 11uc us aw,1.rn:h!!ltos clls_nonivcis uevexia.n;. dr:s 1nar-se ~ =À " f' · · d h bºt - A ~ ·orop8 .. gs.u-0.a, on,•e a.apreciam du:i..;. 

se rc ira a crISe e a 1 açoes. ss,m, a solu- ele 1n·eferencia a estes, e não aos que já e:;tão crü.uu·as de maus ooies. com os si• 
ção que se der <\O caso londrino servirá, a.. nos- sofrivelmente instalados. _ na.is evidentes de do.mças incon. 
sos pensadores e juristas como indice das ten- Precisada assim a (!uestão, devemos respon- fossave1s, envolvlCias oor uma cor-
dencias contemporaneas acerca da propriedade d1·r. que, em principio, a ocupação dos predios l'ente. E' assun qu.e éle8 concebem 
imovel urbana, e poderá exercer funda infiuen- , ~z1os, pelos "squatters" que não tivessem ou- o casamento. 
eia na evolução filosofico-social de nossa men- tro meio de subsistir honestamente, era justi- Entretanto, Os fatos mststem em 
talidade. Será, pois, conveniente· que o "Legio- ficavel. o direito a um alojamento com condi- não lhes dar r::izão. Ainda recente. 
nario" enuncia. o ponto de vista catolico sobre a çõe,; mínimas de habitabilidade fisica e moral mente, 0 Serv.ço Nacional do Re. c:cmse·ament.:> baixou rua!s 1lÍll eoo 
questão. é um corola.rio do direito á vida. e no caso de municado, tran.'>!llitindo ri.ovos - re-

Para isto, antes d.e tudo, eonvem uma ra- colisão entre o direito á vida dos "squatters" e sultadoo do censo de 1.940 • .Ai ve-
pido. "mise ao pômt•• di> preblem.a. O prolon- · o direito á propriedade da Duqueza ou de qual- mos a composiçã.o <1!l ix>pUlJl.ção 
gado botttbardeio de_ Londres provocou a des- c1uer outra pessoa, prima o direito á vida. Pena lra.silelra _ quanto ao estado ci~ 
trúição de nnmêi-osos· imovehi, dos qÜais a maior é que o governo britanico não tivesse providen- E' a. seguinte: solte.;os, 27 .177 .242; 
parte ainda não foi reconstruida. Assim, ha ciado a tempo e á hora esta ocupação, evitando czsados l 2 .236.2t6; separados, de$• 
muito tempo já., uue grande massa. de familias IJIW tomasse detesta veis ares de ilegalidade de- t,uitacLos e divorciados -67 .183; viu.. 
vive sem_· teto, ·sob a proteção das acomodações magogica a realização ele uma medida aue é vos. 1.

722 .oi9
; cS

tado conjugal não · iieclarado 33.615. 
provisorias que o .governo brita.nico lhes tem 1>l'l'feitamcnte compatível com os prin'<ipios da Eis ai a realidade- Para •••• -~ 
Podido proporcionar: abrigos ant1-aereos aban- ord(J!! e civilização cristã. 12,236.256 pessoas qua vivem. e,m. 
dopdos,. barracas, tudo tem servido para as · Ainda assim, haveria uma restrição a fazer. sociedade matrimonial, _ sabendo 
alojàr. ·Reéentêinênte, o goveriió começou a IJeverium ser exceptuados da ocupação os edi- não SÓ apoiar.se reciproeamente_ 
desocupar varios dos edificios particulares em · ridos em ciue a presença de habitantes sem ma,, tambem suportar -se rec1:i;lr9-
q";,e,. durante .ª guerra, _inSta~ra a 1gumas des- cultura pudesse 'tcarretar danos irreparaveL, cru:nente os defeitos, eom a devl. 
S&;> .. mconta.ve1S reparyçoes efenreras, que pulu- para obras de valor artístico ou historico con- da dose de espírito de sacr1ficio 
Iafam a titulo d.e serviços auxiliarei, ua delesa sideravel. Não é só de pão que víve o homem, sein ª qual nada 

é ;:>OSSiVel n~~ 
nacióllal, e perdei-ari:l com_ ·a páz a süa r~zao de não é .só de alojamentos que vive um país. A ~~~i, n:t~~~. ff:1:,1~~ 
sel'~ Vm. deles é o_ f~os<> edu:icio de aparta- · tradição é O proprio sübstractum da alma cole· desqu tatlos e divorciados. E alnda 
m~tos de luxo, p~J,"tencen~e á dÜquéza de Bed• tiva de um povo, e por isto mesmo OS monu- é Preciso deduzir -dai os C9.SCJ$ em 
f9~ Mas ba outros, como casernas, escolas mentos e objetos que e.orporiticam a tradição que a. separ::içã.0 ou o desquite ~ 
etp:,. 9-ue ~bem v~J:11 s~:rí_do desocupados pelo devem ser preservados á custa até mesmo dos impunham como neees~_dade, pol3 
gpvern9: __ Seria _ noi;~l que, logo depois de nmiot-ei;, sacrificios. algumas vezes infolizméllte _aa&ril. 
a:~ando~.d~_s pelos __ ~ej:v~ços de guérra, e:.ses ecii- • " <• acontece. E é precise alem do 
fiel.os fossem restltuidos ao ___ uso civil, para com- Justificada assim, em tese, e com as necesº mo.Is cons:derar que ha. muitô$ Cl.U#, 

l 
r · t i · - - , embora mal sucedicl,'.:'s no ma.trb:n<i-> 

pensar a fa ta de alojamentos que aieta, não só sa ias res r çoes, a ocup.açao, so nos resta mos- nio, nem p.:>r :sso acham que O di:.. º~- partieuláres, _ ~às iunmeraveis ins.itmçoes trar como essa oeupação·~e,,c ser. vorcio a vinculo seria a s<>lilçãQ.. 
privadas de suas sedes a. despeito da utilidade Lembremos antes de tudo e mars nada, que Assim. 0 dlvorc:o vlrla beneficiar 
p~blica de_ seus fins. c!'mo ',J de ,nsino, reli- el~ é ess_<;ncialmente provi~oria. Os ocupantes um numero menor do t1ue o a.c1ina, 
gião, 'lal'idade. et~- Inexplicuvelmentc, porem, nao adquirem sobre o pretiio direito algum. E mr,.,cionado. _ 
o .governo trabalhista:. Dll\nteve por muito tem- 0 governo deve prcvil"eneiar com todas as for- como eSta situação é âl!etente 
_po esses edif,icios_ -_rirorosalllente_ vazios, 0 que ças um remedio urgente para a crise de habi- àa que os divorcistas oostú~ 
criou no espifito publico uma explicavel irr.ta- tação, de sorte que os predios possam ser resti- Pintar! A dar ouvido., ás lamür

1
~ 

ção Na.t_ Ul'abnente, ess_ a irritação foi má.is in- tuid~s a scns legítimos proprietarios logo que dlr-se ia que as familias são ~ p I tulos, onde se ouvem gemer todas 
tensa entre as fam~s a . que_ falta habitação. ossive • as qúeixas. onde grassa o d~~pé<-
Aproveitand~ a. modorra -_de um domingo lon- O direito dos proprietarios a seus bens, em- ro e germinam tQdas ~.s l,nfel1~1dl3<-
drliio em que forte qhüva mantinha ermas as bor_~ preterido ao clireito á viela que têm os ctes Se não vier o ~edio do di-

ruas, nwnerosas _ fàmlllas de "sqü.átt:ers", sob a "squattei-s" nem por isto desapareceu. Conti- -vorc!o a vtncnu.o, as )~1:àá. , ~ 
chefia de dirigentés ç9munu;;tas, ocuparam in- nun sagrado e intangível. Os proprietarios transformarão em monturos, e . as.. 
telramente um predio, se não me enga:µo _0 da têm direito :1 mna indenização condig·na, que elm. em nome da moral (!?) é prl\l-
Dúqueza de Bedford. _ · O governo trabalhista os com1>ense do prejuízo que sofrem. De que ciso evitar este aPodrecirilento ~ 
reuuiu-se, protestou, discutiu ••• _ e mandou pu- forma será paga essa indenização? Ha muitos ra. que toda. a sociedad.e nao vê-
blicar um con'niiiicado. O cohti'aste entre o "squa_ters" que têm posses, e só não residem em nha abai.~o. No entanto, no Brasil l b't - f t · 'tl'no. só ha_ 67.183 "separados, des. 
palavreado tonitroanté. do .,_govei·no, e a sua nc- ia 1 açao cou or avel porque não a encontram: ciu!tRdó- e a·vorcl!'!,dos''; _ contad"'4 
g·J.igencia manifesta --~o ,Prevenh· a repetição d~·, é claro que devem pagar aluguei dcntr·o da ine- um n. um. e nem toos querem o di.. 
tais fatos, tem sido evidente. Sem maior resls- dieta de suas possibilidades or~,amentarias. · Os vorcio. \. famll1'. br2~ilci1·:i., grà• 
tencia, enquanto o governo continua a protes- "squaters" que não ganham o suficiente para ç::is a neus. continua fiel á.s suas 
ta_r, os comunistas vão instalando novos "loca- custear o aluguel, têm o direito de exigir de trr-d!QÕ<'s eri<>t!ís, e a·naa f'a.be pra-
ta:-rios" _ em outros e 'oiàis outros. predios des- seus empregadores um salario suficiente pai-a tirar os arduos deveres inerentes 
habitados. Só li u:ina noticia que falasse em que poss,im !lagar o preço da locação: um ho- ú vida me.trimonial. Os seus detra-
"forte policiamento": referia,,-se á propriedade mem valido e trabalhador tem o dil"cito a não tc-rc~. os at1e deeejc.m ~ 811ª rut~:i-
partfoular do "p· reuiier", sr. C1ement Attlce, ~iver_ de. _favo_ r_. _Haverá muitos, sem duvida, que º' amoleci,ios nos pra

7
eres e m. e b I d d c,,pazee de- sacrif'clos, para quéln 

p:,;opriedade de campo que ele não ocupa no nao em possi 11 fl e alguma de pagar ahitueis. 12 _:;36.2,6 de prs,;,oas austeras e 
J1iomento, mas que, a.inda assim, foi energica- O g·ovcrno deverá pagar por eles. E' difícil es- climas sã.') uma acus::v,;ú.o perene e 
meµte resguardada contra possíveis investidas tab~lecer de que mane.ira esse uagamento se intoleravrl. calem a boca. e ~e con. 
d,c:,s. "squa.tters" que haviam ocupado um imovel fara, estando a Inglaterra f'm s:tuaçfio finan- "",.,~aro de que ·sll.o ti~ infim11, mi~ 
vizinho; Quanto ao máis, até o momento 1>rc- N·ira tão m:i. O certo, porem, é que, na medid:i.. norla. 
S*1nte continua. -·~;ónd"a fflá.s.:-"ocupações". Nos em que isto niio comprometa essencialmente a 
primeiros dias, _os.-,proprios- ·agentes de policia · salvação das finança., nacionais, o pro11r:e:a:. 
auxiliaram os "squatters" :a se instalar. Não rio ele imoveis tem c!ireito a pagamento de 
parece que o gabinete_ trabalhista esteja dis- ifltleniza<:ão. E isto ainda mesmo que, pela des-
posto a agir daqui por ~ia-nte com maior vigor. gtaça dos tempos atuais, a inclenização gover-
'tudo indica; pois;-qu~: a -q_nda "ocupacionistá" namental só l)ossa ser feit::i. sob :1. forma de ti-
continuuá. O que pensar disto? - '.rêm razão .-tulos vencíveis dentro de 10 ou 20 anos acres-
os "squatteni"? ciclos elos respectivos juros. ' · 

,., ~' ,~ Afirmamos sem rebuç_os o direito dos "squa-

s. · - T t · - · ters", a ocuparem os predios vagos, e com isto 
un e nao. - - ra a.-se, manifestamente de 

~ c~lisão de pirei~s. E' evidente que os 'pro~ teremos causado extranhesa a muito leitor 
pr1etar1os dos unoveis ocupados têm direito a Af!rma!110s com igual energia o direito do pro: 
tais _imoveis. E' evidente tambem, que segundo priet:uw,. a todas estas indenizações, e não !c-
u lei natural toda a pessoa t~m -direito a al.:i- mos receio de acrescentar formalmente O se-
jamento su.pol'tavel~"ê- éompativel com as exi- guinü:: o r1ne não _for is!o é ronho. -
gencias da moral. -D.~da.-,a colisão. destes direi
tos, qual deles deve_ pr~iya.lecer? E cm quü 
eondiçõe;s? - -

Lembremos, antes ·de tudo, que, ao que 1>a
rece; a. situaçâó do~ "squatters" é muito .Jrs
igual. ~ Para uns, p~de o ~overno preparar aco
mo~açoes suportaveis. Sao alojamentos p•·ovi
sor1os, acanhados, com todos· os inconvenientes 
de pequenas habitações feitas em serie de ma
deira, mas ~~fim são alojamentos em q~e se vi
ve sem preJu1zo para a saude nem para a mo
~al •• E' claro que, ainda ·que estes alojamentos 
Justificassem reclamações em tempos normais, 
o.evem ser suportados em virtude da situação 

* PLiNIO CORRf:}.._ 

O nome da Duquesa de Bedfo1·d entra aí co
mo um elemento passi9nal de primeira. ordem. 
Com efeito, se a demofilia ou arlior do povo· é 
ll~l bt'~l, a d_emagogice, O ig·ualitarismo -petfr1v 
le1r~, mt1·ans1gentc, irritadiço, é um erro. E' 
mais elo, que um el'ro: é um crime. E quasi 
se1~11>re e tambem uma verdadeira e odiosa 
J)SlC0Se. 

E' preciso explicar bem claramcnfo a esses 
srs. - que tem seus congcneres no Brasil _ 
oue uma ·ouquesa tambem tem direitos tam
bem é uma criatura humana, tambem' p~dc 

(Conclue na 7.ª pag·iua) 

DE ·oLIVEIRA 

CIRCULO OPERA1ti0 DE 
PONTA GROSSA 

Visando dar maior C:esenvol• 
vimcnto á sua açãó soei~l, o 
Circulo Operaria de Ponta Gros
sa reorganizou-se ~einple .. 
mPnte. 

Varias medicos, farmaeeuti
cos. advogadf,s e dentistas pr~ ... 
ttflcaram -'SE' a conceder abà.tl ... 

merttos senslve.L<i nag consultas: 
dos circulistas. , · ·· 

E· DEVER DE TQDOS: 
os:_ CATOLICO,S 

Primeiro erro: atiçou a cobiça 
pubUca, màntendo inocupados mui• 
'&OS predtos, -em lugar de os resti
wir. aos proprietarios, ou de in
U'()duzir em ditos predios os "sriua
ters" mais necessitados, negocian
élo compensações com os donos dos 
iJ;noveis 

Segundo erro: a "SCOtland Yard" 
a melhor policia, do mundo: ire ~
Eá feito ver por certo, a .rr1taÇao 
-que a desocupação dos predios cau
•va: o sr;_ Atlee não re enc1>men. 
,d.ou com ist..Q, de)Xan~<, os predios 

l r·-c-a=1n7>=1·1·c=o·snnuíxm 1 

-.:riía:1 poJ,i.chtdOs, · A-falta de preven
c:lo - govemá.niênfu.l" fol -tàn-ta; que 
liluit.oo gua.x:cias cly:S auxilla.ram _o 
,,ovo a se restr.beleaer llC.'9 predio.,, 
1111.poudo quo o fa.::!am vor ordem 
·h'ga.1. 

l'erceiro erro: . depeis de inicia
• ~ ocupação de a.1gUnS predl.os, o 
- .A,.tJ.ee manteve vasios todoe os 
'llt, '~~ ~ ~ ~~. 

-~ Co,mprem ex.clusiva~ente suas jóia s e seus _ presentes m, conlil.-cida 
~ ,, _ J O A LHA R,I A .. ,,e 

1 CASA C""~STRO â RUA li DE NOVEMBRO N.o H - ! ; : . Qfl(JNAS : .: :, 
r _ 1&qwna da Rw, Anchteta) : : : PROPRIAS ...• 
1::971'T)!7S'IZTZZ IX tm 

relóiios 
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. · Filial de São Paulo - Rua Al~gria, 300 
LoJa, Vendas a Varejo - Rua Jo.sé Bonifáci0, 308 

021.o aniversário ~a mnrte do rc.Jor~an 
r . Pe. Adalberto de Paula Nunes, S. D. S-

No dia 8- de setembro a Congre · 
~cão do p:v1no Salv:J.doi:- comenw~ Pr·ova. Nem o mais leve movi-
:ta_ -uma grande data, aue d1z res-· 1 menta de revolta interior, de re. 
~erto a. seu Vel. FUndador. Nesse puloo ao callee de sof>:-:.tnentos lhe -~'ª· os. Padres ~alv~toriano.s fcste- ;r~nsparecia em sua fisionomia 

_O_ipn :ai.ais uni aruversar_o do feliz e .. cn:pre sercDa e calma. Nenhuma 
~to passamen~o do. seu Pai espi- <!urixa contra a santíssima vonta-
:r~tuip, o ~ervo de Deus Pc. Fran c:e ele Deus. contra a c'.ivina Pi:-ovl-
c:sco _ Maria da Cruz Jordan, cujo C',r·nc.a, que for:i., ali:ís; a bussoia 
P_r<>cesso informativo sobre a heroi. e·, toda a sua vida, r::-liglosa e a 
cidade de suas virtudes já se acha Pedra fundamental sobre a qual 
_bem adiantado. descansava tod-0 0 edifício de sua 
.. :r,;i:este ano vemos passar O ')S O obra de suas instltuiçõ~ e de seus 
~versa.rio de su? ditosa 1110;i:,, t:r_aba1ho:o aposc;o1joo:f. suas pala.. 
ocor-lda. no Hospital das Irmã da \las _ou .fras~ p1·edlletas. que Pro-

_<;la_I'l.d:8,de <l;e 'I'.a!ers perto de Fri- nunc arn ccnLinuamente no leito 
)"fl!.:o <Smça), no. dia da. Nativi- de d-'.)r, bem revelam a res!gnaçã,o 
.. ~e- da. Mãe de De1..1s do ano de pr~funda ?e ~a alma com o que 0 
~18. · Pa1 do Ceu lne 0 fereclJ_ diârlamen-
. Com o fito de tornar cada vez t.., e provar.-,_ a mais !!imitada con-

mii,is · conhecidos dos =r~ts alguns fian~a q_u0. depositava na provl_ 
l)Ormenores de tão memoravel mor_ ,1_encia chv!na: "O bom Dc>us há de 
te. vamos trazer a lume a!o:wnas a.lUdar.nos•·: ·'como Deus é bom!"· 
P~tlcular:dades mais importantes --- "com0 Deus au!se1·"; - "Deus 
.s:tos_ seus ult;mos dla.s de vida, con... é tão bom nara comigo!": _ "não 
:,;paute o "dlario" delxadú pelo nos- devemos opor-nos ao ·,am!nh0 de 
::;o saudoso segundo -Superior Geral D0 1.l"' e e111baraça.1· s21;s planos", 
l'e. Pancrâcio Pfeiffe!·. Espei·amo~ etc .. c~rta vez interrogado co-
que oS ?}OSSOS 1e:tores do "LEGIO- mo la ;>acsando oom suas dores, fez 
;tf.A;R,IO , tirem algum proveito es- :il segui.,.,t::> observacã-o. "Hole mL 
~túa/ com a le_itura de tão santa r.j,~.s 11orE-s: são menas do que ro. 
~Orté !_lo Senl-lor. mm t>nt,.m,._ F'ôra est..<i a sua uni-
. Desde ti,bril de 1918 0 serVo de ca "queixa''! 

~us se recolhera ao leito por or. 
~em ,moo.lca. sua saude. que fôra 
"!empre ,delicada, já est:lva bem aba. 
~dá. em consequench d2 aconte-
0'pi~tó. que o atingiram bem de 
ei1.eJo. Em maio do me~mo ano de 
1~'13. o est.ado de sua s:mde se agra. vara tá<'> senslv~lmente c\Ue se Pó. 
derla. esperar o desfecho final a 
QU<>louer hora. N,_ dia. 27 do mesmo 
~ês, __ o. Sant0 Padre,. o Papa Bento 
XV, seu. O!!,rtlcular amigo_ lhe en. 
V.iara. a Bencáo Anoi;toJic"'. N'o dia 
is~'nte. _nor conselho médico, foi
lr.r _ arlm:nf"tr"rto o Sacramento da 
Extrema~Uneão. 
. ·o Serv,-. dP ;>eus aind:i oorle StL 

Perar -a cri,;e a.. maio Em Ju,,ho 
a· 1'P1'.t:inl'I:,: Õ"t"nÇa }ho mtr.are, tanto 
~ll O?"'l'lnl•m.,. dePll,tn:,e.-ado o.ue 

Por mais cruciais qu~ fossem seus 
sofrimento, f!s!cos jamais Perdeu 
contato com Deus Nvsso Senl1or. 
Estava sempre na 1)resença de 
Deus. com.o vivera <a;;mpi-e e ,;e 
acostumara. a andar s;ob a vista de 
Deus. Dizia constantemente: 
"M'.-eu Jesus. eu Vos arr,o"; - "l"iat 1 
voiuntas De\ faça.se a vontade de 

1
,. 

Deu,;". E jaculator!as mais que o 
p1111Jrnm na prc~cnc:a divina Até o 
ul•!m-'> mom<>nto d~ sua vida. foi 
tim bom soldado. v!g!hr,te e aten. 
to para nu,;; o ínlm·g? comum nij,o 
r atac~sse de surpres;, e o derro
ta.~se. P.oi- isso . .,e haNtuou a pro
r,unclar um:,, fra~e l:At:n:ot. que $e 
lh"' t"rnou familiar: "NOLO PEC. 
CA-r.iE". não quer-o Pecar, 

titn. Jh,- foi m"'!s t>'½<e;ve· a ('elebT"!,. Vivendo cont'.nuadame:tite na 
ç~" rl" "'"~tq m'<1<;<1 no dia 25 de presença de Deus. dela não se ste-
junho. NP- mesmo dia tambem parand0 nem mesmo pc!oo sofri-
!he foi vedarla a Í-Pcitac:'ic- do hre- mcnt'.:'s ma's ati-oze;, e repugnan-
-.·i:=•rio. 1',.,,,..,..nortar'!JJ para o Hos- te~ i natureza. unindo.se cada vez 
'l)ih1.] de volhn" e de inv0 h-Jo"' rle n°ais aos planos da J;vina P1·ovi-
'1'1:fre,s. rlir;~iiln ne-Jas i,hnº""""8 dencla, g-uardando todo o candor 
Irmã"" C:P C'lrinRde. o Pu.,.,,,~dor dos d(, su'.l alma pe!0 santo tem!Jr de 
Salvator'ano~ ai veio !l. fal,,cer em Deu<". o Fundador dos Salvatorla-
odor d" .,,.,...,..,.,de no dia 8 ue se. 1,cs tf>ve a lllorte d,.,, _;u,tos. e no 
teir,h,.o di> 1918. ('éu foi receber o galardií.o de suas 

Ap 0 sar ilP SQll'> ;n,,.,nt.es e Cl"ll- virtude,, de seus trabalhos apos-
clantes i::ofrim.,,.,+.os flr-,ic"s e mo- toJirc>e, justi-,mPnte no dia pm ~ue 
rPjs.· o -p.o. ,Tord<m dPU a se-u,;, f'- a I 0 -:reia fe~t<lia a N!l.t'vidade ela 
lhó,; E';,,-,l-4+,•n!s t' R wr1~~ -nós " .,,.,,s Vl,-g.om Tma<'nlodn E T'PSS<> mesmo 
'1:-éi_t> ,.;:"Tr.r.1(') do "bom sofrier" · rí~ o Pe r,0 -:;inr,1.,co l'vr ,.a ·-,.., .... e 

1 
.. , 1 , • ~ , -· . • . u, t - \.!b 

"'~ g~ era P.en~ e:;,, waa "' Jordan r,ascia para a ctern!C.'1d"'-
. - . ·--- ·-

A,,,.~ - Viar.ão 
Para a~ suas viaf?em, dp Braganca à Capfta1 e vice-versa str
vam·se dos confnrtaveis onibul\' da 8:MPRESA AUTO· 

VlACAC BRAGANCA - C percursc é feité em três horas 
PAR'.1.'IDAS DE BRAGANCA. PARTIDAS DE SAC PA-ULC 
D~a~ uteis: 7.0C e lõ.11',· do- O•af utets· 6.4b e 15 45 do-
m:ipgo~ e ferlactos· 7 4f> -e 18. mingos e fer1aoo~ 6.4b é 14.15 
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Sim, o incredulo · mundo de 'I 
hcjc ser.te 3, ausencia de Df'•l<; A au· s· ·e"' n-c··: .,·a:, t 
Ha um vacuo profundo no pobre . i 

homem moderno sacudidQ pelas . 
kmpesta~es da descrença e por · 

isto queº mundo jamais viu em de De·u:s· 
sua historia: O ATEISMO OR- . -·~ . 

ça; aspira e tende pa?a o sobrec 
natural como· · uma necessidade 
da natureza. E' neces~ict2.cte trn
períosa. Já se viu povo na fa
ce da terra sem culto, sem algu -
ma crença? E' q fato contra o 
qual não ha ~gum.ento. Já 
QUATREFAGES o Cf.llebre natu-GANIZADO. A natureza porem _ ,,: 

reclama e chora e sente a nos- ·------------..... ~--· ralista não enoontróu· para a 
tulgia· do Infinito. Conta-nos o ilustrado Pe. homem: definiÇ\i,o mais exata e completa que o 
DESMET em sua obra "O BOM SENSO DA FÉ" · distinguisse perfeita1nente e.e qualqu~r especie 
a visita que em. 1787, <>m pleno furor do Enci- animai' que esta: "0 HOMEM E' UM ANIMAL 

clopedismo, FONTANES fizera. a CARLOS BON- RELiéJ.ioso. SO' A RELIGIAO DISTINGUE o 
NET em Genebra, a patria de ROUSSEAU. HOMEM- DE UM MODO ABSOLUTO E INIMI-
Mostrava-se BONNET alarmado com O progres-,- TAVEL· DE TODO ANIMAL. Ora a tendencia 
so das superstições entre os filosofos. FONTA- para .él'er leva-nos poís ou á verdaé'.e óu á su-

persti~ã'o. Daí a observação de PASCAL: -
NES observou-lhe: "MEU AMIGO, O MUNDO 

"OU ÇRENÇA OU CRENDICE''. Quem rejeita 
. SOFRE DA AUSENCIA DE ,DEUS QUE LHE TI.~ 

RARAM E AQUELE V ASIO QUE LHE FICOU a verdadeira Fé não sai desta alternativa: ou 
SO' DEUS o PODERA' ENCHER, SI DEUS NAO cre tudo até o absurdo, ou não cre em coisa al-
FOR REINTEGRADO NOS HOMENS- FIQUE guma. Já CICERO dizia. não haver gente mai4 
BEM C~RTO DISTO _ ACABARAO ELES DI- supersticiosa qdÍ Ol1 filosofos: PHILOSOPHI, 
VINií~ANDO AS FORÇAS DA NATUREZA E SE C,REDULA GEN~l Hoje t;;i,mbcm os espíritos 
PRECIPITARAO NO MAIS GROSSEIRO POLI- mais crcdulos são em geral os que menos cren-
TEISMO. A HUMANIDADE NUNCA ESTM TÀQ. -- · ,ça, tEli:p.. Zombam da Religião, e. aceitam a su-
DISPS)STA A CRER EM TUDO COMO QÚA:N.:. . !ll'rstiçao. Os íilosofos do seculo XVIII, os. ho-

D 
. ·· . · mens da· Enciclopedia, os. arautos da increduli-

0 NAO CREEM NADA. Não é o. que presen,;_ 
ciamos e sentimos neste mundo abalado' o con~ elude moC:crna, os zombadores que. com VOL-
fuso no qual, como uo dizer de BOSSUET, TAIRE juraram panlr da terra a Igreja e os 
TUDO E' DEUS EXCETO o PROPRIO DEUS?" dogmas com o sarcasmo e em nome da ciencia, 

Divinizam-se a força bruta .e a energia, à 
carne e o sa:ngue. Nunca se viu tant~ 'dC:Scren

ça e nunca se viram tambem campear de:·modo 

Lào desenfreado, até o rid.iculo mais cstupidas e 

e rvcseiras superstições. 

CRENÇA OU CRE:NDIC.E 

_der:im provas de uma fé robusta .•• na supersti-
ção! LA:METRIE zombava de Deus e acreditava 

Assim falou PASCAL: "ou crença ou <:ren-. 

dice". O homem não pode ficar sem uma cren-

n~s f~'iticeiras. HOBBES tinha pavor da1J al-
1r:as do outro mundo. O MARQUEZ D'ARGENS 
vivia :impressionado. com o nµmero treze. E 
longe ~iria si vos fosse citar as ºcuriosas crénci.i
cés dôs sabios filosofos zombadores de Cristo. 
Afinal) tuC:o se resuµie na afirmação de VOLTAI~ 
RE: - E' p~qso CRER EM TUDO EXCETO 
NO QUJ:!: CRERAM NOSSOS ANTEPASSADOS . 
Dl:l,í j~tificada a pa,lavra genial do genio dr 
PF;Nf:lE'ES: "OU CRENÇA OU CRENDICE ... ' 

Mo n s. ASC·ANlO B·R A N DÃO * 
liberdade de culto 

I"TRODUÇAG 

Eptre as quatro liberdad~s preco
nizadas na Cana do Atlantico co
mo colunas· mestras da Nova Or
dem, que ha de ti·azer ao mundo 
uma era de paz e de prosper:-ldacle 
figura a lil>erdadc de culto. ' 

A lil>enlade de culto parece ser 
um"' das aspira<;õcs n1aximas dos 
nossos di"'"· Bm todas :ui· revolu
~ÕCt, ~ociaü,, tal\'c~. QUL' té1~1 aba
lado a:; nações nos dois seculos pre. 
cedentes. encontramo-la como uma 
das principais 1·eiviudicações. Quan
tas vezes. porem. tem servido dC 
bccr,delra a,) mais de~<>nvolto secta· 
rismo. e ele pretexto para as mais 
injustas opressões! Não é de estra
nhar que tenha sido tambem objeto 
das mais acirradas controverstas 
nos n1eius religiosos, celebrada por 
uns coino fator de cngrandecin1t'n
to individual e pro·,;peridaue publi
ca. condena.da por outros como cla
morosa imoralidade e fonte de tnu
rneros males sociais A Carta do 
Atlantrco veio mais Un'la ve~ po1•0'em 

./ 

·. PAULO BANNWARTH s. J. 
(Diretor da Feqeração ~ Congregações Marianas de S. Paulo) 

desse desidératum.: a !alta de no•· 
çõ.es el!,&.tas e de pr}_licipjos certos 

tem levado muitos ;, interpretações 
~rr~n~ii e ~ apJica.~ões erradas e 
iamentaveline11te prejudiciais. A luz 
da razij,o natural e da sã filosofia 
presidirá. a este exame. Como po· 
rem os nossos leitores em sua gran
de maioria, aderem • visceralmente 
ao credo catolico, daremos em bre• 
ve aditamento a doutrina da Igreja 
que. neste ponto como em todo o 
mais, respeita os ditames da razão 
e nela assenta as suas n1als eleva
dµ.s, concepções. 

l,fflERDADE DFJ CULTO 1'1 

mente e com. bastante evidencia 

·. Ponu- . em Bragan~: Ponte err Sãc · ºau!c · 
PR,{1ÇA, RAt'l LEMH N.C 10 BAR E;STREI.A - Rua Mauti 

l'ELl!:FoNr 109 n.' 630 - TELEFONE i-6905 
·toco este Ideal da l!berda~e d.e ,· 
culto .. Não serâ ocioso examinarmos 

LIBERDADE DE RE14GIAO 

Confunde-se geralrnent~' a 11-ber
dado de culto com a liberdade nc 
religião: praticamente não ha in · 
conveniente alg-Úm nisto. Pela pa
lavra religião ·entendemos os lac;n~ 
do réconhec.in-,ento e aClLtament<• 
que unem o homem fJ. dlvlndad•'· 
Lii.cos rnoràls que constltuêrn vér
da.dell·oi; devetet1 nascldoi, do natu
.~ conneC1tt1ent9 de ~eui,. A r-uão 

hutti:t,na, 'eféti\-aniente, ã. vista q.este 
maravilhoso universo, espontá.ll~· 

vem a concluir na ex!stencl2!, de um. 
crladol· que é tambem o seu sobe
rano Senhor e, fim supreJ:110. Com. 
insofismavel clareza e inquebi·anta
vel insistencia esta mesma razão, 
aponta aCI homem as obrigações de• 
correntes desta condição de criatu-, 
ra em face de Deus. O conjcmto 
destas verdades e destes deveres é 
o que chamamos religião. O assen• 
timento da intel!gência âquelas e a 
livre aceitação destes, constituem o 
culto propriamente dito: não ê se• 
não o exerciclo da religião. Ta.is 
sentimentos de respeito e sujeição 
~é: forem sinceros, não pode:rao· por 
rnuito tempo ' ticar relegaé'os ::J.OS 
'-'t:iconderijos. da. alma ou confinados 
no santuarlo da consciencia: o culto 
meramente interno nem esté. de 
neordo com os reclamos da nossa 
n«tureza, nem tampouco satisfall ao 
qu0 exige de nós a dignidade do 
Ct·iador. Somos alma e corpo, e as 
f.-!ções da alma, quando forem. in··· 
tenfas, prçi!Ündas. sinceras e dma
dourlj,S,_ traduzem-se _ ne"~essa.t'Üt~ 
mente em ~tos e:icterno!!. ·E, um â., 

,_(Conc1:ae ~ 6,e. ~ o significado e o alcance moral 
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. . . ' ( Saó Lucas. · VI; 24-33 l 

.. t'aquet~ tempo, df.lJIHI Jews aos setlJll discipulos: · · 
"'N..._em pode &1erri!r a dola senhor-e,,, porque 011 ha 
de r:aJ»orreéer a 11.11& e IIDUlr: a outro, ou ha de afeiçoar_ 

. "e. a ·lllJJÍ e de11presar a entro. NAo podem servir a 
· DeWII ~ 'ao cllahelro. Por bso, vo,i digo, N_ll~ :vo~:.dê_ · 
cuidado • anatento da ..-Ida uem o veatldo· do corpo. 
Poil!I do vale mala a Tida do que O allme~to, e o 

. corpo mala do qae o -yeetldo? Ollaal para as aves do 
ceu. Elaa Dão semeiam, nem eelfam, uem aJnutnm 
nos celelroe o•..-OflSo Pai eele8te as alimenta. Não sohl 
vós maJe, do que elas? Quem dentre vós com todos 
os aeaa -ldad- pode acremceutar um a6 co..-ado á 
,.ua pro.prla utaturar E quanto ao ve.etldo, porque 
,. . .,. lnquletaüof Comilderal eomo ereBcem °" lirlos 
doa eampooi. que ..a. trabalham nem fiam. E, 110 

_entauto, .,,_ digo que nem Sialomllo, em todo o seu 
esplendor se -.eatl11 eome um deles, E, ae Deus ru,. 

alm ,i,Mte uma •- •• eampo 41ue hoje existe e 

amaàU aen lançada ào forno, flUauto mais caldado 
terá de -v6a, Joome&s ele pouca fét Portnnto não "º" 
inquieteis dlzenclos Que havemos ,de. comer ou .que 

ha-vemoa •e ltelHlr, - - que· uvemos de aos ves. 
tfrf Porque - pagtloa N preocupam eom todaa es. 
tas eolàaa, maa .,,_ Pai eel~.•U!l!lbe. que neceas~tats 
de tudo Isto. rr-rai, pola/ pdJaelro que tudo o 
:reino de·.,_ e a -. jm1~ ~;_tudo Wo -.oa será 

. ,h~ ~. ,---.. ' . ' 

(fO M E N TA R I ·O>ú· 
' ' •.· ·tll 

.Na.da ~ais s,emiet~ fo ~e. 
T.tver em tlu~~ i~~-a~a,, é,11tr&
ta.nto mal:; córpum_ etj.µ:ê PÍ3 hc>-. 
memi. Assim, ,i.' atMâri.~~ fe
bril, .a que gef.ilmejite se' entre
ga a humlj.nldade na éónqulsta 
de posições ou bem estar leva-

" nos' a crer· qÚe' i!eu• destino tse 

Deus, nãô't~ proprfo tlé filhos 
do Pai Ceréi!te, a!ar1ar-se ISófte- . 
gamente:':tor ttido quitt1fo sç·· 
evapora ·:no "evolar dos tempos. 

A_ DIREÇÃO. CENTRAL·_ 
DA A.ÇÃO CATOLICA . . 

. ITALIANA 
í: .·, ,. 

. ~.2l,,d~ . .f~ç, ee reuniu peJa..p:ri· 
melra· ,v~ ~-,P:O:Va Comi~ão :E;I>Jsco..:., 
.pal P?I1,1, )l;- :J;1t;:t dit'.c.ção ~. -Ação : 
catollca ,Italiaba. E'· Pres.dente o.· 
~nµp.o, Cardial Adeodato PiazZa. 
Patrlarc,a de Veneza, e tem como 
outr,~ .. µi~1>r0s .. os Exm,os. Arce. 
bispos de., aJ3ri, {M0It1;, M'.mmi), 
Reggto Calabr.la. (Moru,. Lanza.) e 
Genova. (-Mons. S'.rü, e os Exmos. 
Bispos de l'arma . (Mon;;, Coll), 
Bergatno ._ (fyto~. BeJnareggi);· e 
',i'eramb _(Mol)S, . Gillll- Grentjgnl). 
Ei• se:cretiJ:i-4> 4a Oonussão Episco
pal Mona. Urbanl. 

A àtlterior Com'.ssão Episcopal 
era presidida pelo Em. Cardial 
I,avitrano (então, Arcebispo de Pa
lermo, atualmente em Roma como. 
Prefeito da s. Congregação dos 
Re1ig:ooos), e dos Càrdiais Boett.o 
(falecido em prtncipios do corrente 
a.no) e Piazza. Era secretariada 
pelo EXmo. BisPo de Parma, Mons. 
Colli ,Essa Comissão fôra nomeada 
pela atual Papa no 1n:cio do seu 
Pontificado, e agora substitui.da, 
dada. a morte do cardlal Boetto e 
as novas atribuições do Qa.rd. la-. 
vitrano. 

.-·•.s·ç1ENTIÍ'IC:AMENTI · 

Intenção de · Setembro . do 
Ap,ostolado da Oração·· 

. ~ :. '! ', .! .~.--; ·!.·?:( 

--PARA ·QuE os Ricos E os GRANDEs:uSEM-• 
DOS BENS _ TERRENOS CONFORME A 

DOUTRINA- DE CRISTO" 
Ha · uma. dout.rtna. de Cristo sobte 

o uso dos bens terrenos Onde se 
Ulcont.ra. ela e o que ela noe diz? 

Sim.. Cr .sto se ex:te,·nou. e bem 
,,~ · sobre ~ta · ma.teria,. 
'Sua do.utrma re!erente a.os . bens 
t.errenos e o uso que deles se de
ve fa2.er encontramo.la em Mateus 
li), 23-3(), Marcoe .10, 23-31 e Lu
cas 18, 24-30, 

Ocasião $e ofereceu ao divJ.no i 
Mestre, Para · ta.ia.r soore ag r1que. · 
zas do munc10, quando foi procu
rado por um <11,,,uni,o jovem. que o 
c:onswt.ou áoore o que <1evl8. .ta,zer 
»ara ellC!)lltra.r no rc.no dos eew,,. 
Este, tkl ao cumprimento dos seus 
&everea, observauor que era elos 
mandamento.:;_ <ia lei u.e Deus, tr.1S
te ficou .e ee retirou, quan(io de 
Jesus ou:v1a. o conselllú de, para. 
c:lleg~ ,a ~!eição, vender os seus 
.bena e· <IA-los a.os pobres 

o·con.sélho de NOtl&> sênhor de 
,certcf provmha do Perlgo que Via, 
qUal Inerente ·a. gra.ndes posses, de o 
rico, apegando-se aos bens tette. 
:nos, perder os . bens et,emoe. 

As riquezas do mundo trazem. de 
fato, grande perigo - para quem a,s . 
possue. e , delae não sabe dispo:r 
como a justiça. e a. caridade o exi-. 
~ . .-.· ,, ' 

bo doo céus,. Isto serã -1)0S!liftl 
só Pela graçâ de , DeUs,, polS •111 
J)eus tudo é poosivel ". 

A doutrina de Nosso senhor \9!to 
bre a.s, riquezae do mundo. não dei
xa nada a désejar quanto á clar- . 
za e positividade • .t\'3 riquezas dO 
mundo levam o homem a netas de
positar toda a sua. conttança. As 
riquezas. Os bens do mundo absor• 
vem-lhe todo o Interesse; afastam.. 
no cada vez mais de neus; tomam
no indiferente a tudo que é rellgio- -
so; alheiam completamente a sus 
atenção as cousas esp:rituais; são 
um constante incitamento. a -:da.'r 
plena satisfação ás suas paixões. 
Enfim: com as riqueza;; do mundlt 
o homem conetróe sua casa. de t,e,,... 
real f<'lfcldade: nela se sent-e bem 
e, plepamente satisfeito. dispensa.· tu. 
do o mais. deixàndo "Pal'a os anjos 
e y,ara os tico.tleos o céu e o t.a! 
reino de Deus" (Expresslo dum 
filosofo lmpio alemão do .·*1I}o 
pas~Mo). . . 
, P()(le haver '.lnfe11c1aade ~
Omn.i>reendemos ago"1> em toda -e 
sua rudeza o conceito de Nosso se
nhor: "Ai dos ricos! Quão dlfleil •· 
nãn lhes será ··entrar .no 'Céu! Ma.li ·- · 
i'ac'Yé ·f11.zer um camelo -passar pelo·,· 
fundo de · uma a,rulha do que· ttr.l - ,. 
Tlco E'lltrar no céu". 

· enclausura denµoo dos llmite.s 
. do tempo. : .. 
.: .. São -os set"Vid<IN&. do deus do. 

':IJinheiro, .·ôs -fiets•.ae :Mamon a 

o holl1e'lh nasceu' pàta' â 'E--• . : 
temida.de, Tenha pois, sempre 
diante dos olhos este seu de-~ti
no eterno. Faça com que ·ele 
informe toda sua atividade, Só 
àssim poderá. dar á. suà. vida . 
uma orientagão una,, orgà:riiza:.::i 
da e segura. No que concerne ás 
cousas dwerra, trate-as ' em
ordem--·~'Eternldade. . _Cuide. 
dela.s sem esfomo -excessivo·,. 
exalis.tivo, absótv.ent~~-L;_LÍijlitê·' . 
se ao ê'u~riment6_dQ.q11é sµ'as < 
posslbi!idàdes permitirem · sem 
jamais esquecer ·º "quant\m't", 

·_ \-5:SUASflRID~-

Em que consiste este perigo? Pr1-
~ro no · apego ·que se tem aos 
bens terrenos, a. ponto· de neles se 
eoncentrar · toda · a at.mção, todo o 
interesse. No meio desta.-=; preocu
Paoões continuas lugar não ha, e 
d.itlcUtnente pode haver, para as 
necessidades da alma, conduzila á. 
perfeição cr:stã. O rico tanto se 
dedica, á sua fortuna. e aos seus ne
S()clos que pode chegar a se desin
teressar Por completo das co~ 
espirituais e com isto perder o céu. 

E são· tantos e tantos, que se dei- · 
:xam agrilhoar pelas cadeias de· 
ouro! Tantos e tantos são os que se 
prostram adorando o bezerro de 
ouro, E' uma ; dansa. maca.bra. que 
oooervamos ~ .n~ cilas se rea
lizar em redõr qéstç jdi;)lp satani_co . 

.A est-a divindade .. o· hommn i;-.;,. 
e!".flea ' sua fé, ' -stià :rel'.glão ·seu. 
cara.ter; m1a· honestidade, tudo en- · 
fim. Escrav0 do dinheiro. o ho. 
mem cái nos laços do demomo: 
não mais quer saber de Deus e,.· 
dando . despi;ezo aos Mandamentos 
da lei de. Deus, entra em confi!to. 

· · 'CU;Sa soberania,'· ·tudo se sacrifl· 
éa: trabalhos, sofrimentos, pra-.. 
zeres, a pró'()'ria 'vida. Mas não 
é · s6 avareza· · que .assim , tira
niza o homem e .fa·lo esquecer 
sua. vida eterna. Ha multas ou
tras preocupaçl:ies que de tal 
maneira absorvem os cuidados 
humanos, de tal sorte oa db· 
minam que jã. Tive?J) os ho• 
mens circunscritos âs. estreite• 

. 3:MS _ dos limites do te~po. 
Tudo isso .ê :vi-yer. de il.u1:1ões. 
.Criado para. · a Eternidade 

tem o homem a por«;ão de sua 
mstencla que se passa no .t.em• 
po condicionada â vida futura._ 
que se estenderã. pelos seculos sem fim • Os anos terrenos são 
meto para a consecução do Rei
no dos céus a que o Senhor o 
destinou; 
tlLos catolfcos que erêm em 
hom·em, não é proprio de crls

. Eis, ·pois, que não convem ao 

A respeito desse assunto, o Rev" 
imo. Pe, Newton Pimenta, SVD, pro-
•unclou uma oportuna e substan• 
,dosa conferencia, na festa das Mis
tões, recentemente reaJizada em 
juiz de Fora. 

Recebemos o fasciculo em que o · 
Centro Mlsslonario por meio da be
'lemerita editora· "Lar Catolico" 
Uvulgou o brilhante trabaJho do 
~or. 

O .conferencista inicia seu tra~ 
mlho relatando como o tnesquecl• . 
~el Pe. Arnaldo Janssen, ouvindo 
9 obedecendo â ordem de Nósso Se• 
ahor Jesus Cristo "Ide e ensinai", 
.undou a· Congregação do Verbo 
'Hvtrio no dia 8 de Setembro de 
. '875. festa da Natividade de Nossa 
penhora, Congregação essa eminen
,emente missionaria. Se bem que o 
Pe. Janssen tivesse cuidado quase 
;xc!us1vamente de formar 1\Ifssões 
m té~s pagãs, enviou alguns mis

!onarloii â Argen.tinl!,, e ao:Equador, 
pam .cuidar- -da ~ida :,espiritual de 
a,ml,:rnnt<1s ,alemães ,e ,-russos. 

A l<egulr o conferencista relata 
ti vinil>; iios dois primeiros misslo
nrlos ao Bras:il, os quais so esta
lM>le<>f'?"'<m no Estado de · Espirito 
hnk. Com a not!cla, 'no entanto, : 
IIIQ h,P.U<'<i'oi'IIÍk> da comissão leiga no~ 

· que deve ao apostolado erri bc
~neficio de seus irm~os. · 

Não tema lhe venha -ai faltar 
o necessario. Confie· ã. -; Provi
dencia Ela que ve13te- tão. fuag
nlflc~ente as avésinha,C;,do 
campo cuidarâ erit'' ,S~US d.~s!i;
nios amorosos, qu~ tenha 0J1q
mem o que.. melhor- lhe coni}is
ser á sua sa.nt1#cll.<;1ão. · · · 

Como fecho fique- este pensa
mento do Pe Chaussade sobre a 
Provtde~~Ía: • •o momento pre• 
sénte é como o embaixador que 
declara a ordem de Deus. Toda 
a nossa sabedoria estâ em co
nhecer está. ordem do momento 
que passa.." 

meada pelo Govem:ci :pái-ií, · i:t : civil!~ · 
zação dos indtos Bot,Uc~c;19.;t 9 -~ev:. ' 
mo. Pe. Paulo GrUber,: J3V1),, 'l)artiu 

: para o Valo. do Rio Doce para .ten• 
tar a cristianização .. dos selvicolas. 
Com a volta da tentativa do- Gover
no de colonlsar os indios, -esses fu· 
ipram · é o trabalho do piedoso mis
sionario não .pode continuar. 

O labor mlssionario, porem, eon~ 
t:inuou entre os !ndios Coroados, e 
foi premiado .com · a conversão do.· 
:numerosos selvagens. A Congrega,~ 
ção manteve .tambem mfssõe; entre 
Ol!I habitantes· da .Fóz do Iguaçu e 
entre os japoneses de Registro. 

O Pe. Pimenta SVD narra a se
guir o aparecimento em 1912 do 
jornal "Lar Catolico", o qual re• 
cebeu nos primeiros anos de sua 
publicação o nome de "Bussula" e 
depois "Sacrario de Amor", at6 que 
passou finalmente a· se chamar. 
"Lar Catolieo".· O importante orgão 
da imprensa catolica na.cional f,:,l · .. · 
em 1924 ampliaçlo · <!9m.- um -.su;1rle- ., 
mento mensal, ·" A- Estrela.-. .da;s 
Missões". 

O orador encerm. SU(l. .Palestra. 
discorrendo sobre o apost1Jlado d:.ic 

Congregaç;ão !oi:mando a mocidad'-' 
brasileiro cm ·colegios e ·escolas;· 
ensino. 

-~-----------~---~---------------,--~········----·-, 
Rf:r,resenta~ãe em P~rto Alegre - R. G~ Sul 
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• Poma,fa .eet'àtlva São Seba~· 
tlâo combate clel')tltlcamente 
tcidá · C! . qualouer afe<'c;ão ruta
ne;i, eomo, sejam: Feridas em 
u-eral. U!reras. ·Chaga&· anU. 

· i::-as; Ec-.zemas. Erisipela. 11'.l'let. 
·r,.s. ·.: Ra<'has -·nos pêe · e · DOII 
seios . E$p1nhas. · Hemortoldeti. 
Queimaduras. Erupções, Pica.. 
das de mosqultoe e lneectos 
venf!nôl'OII. 

FESTA 
DE 

DE S; LUIZ 
GONZAGA· 

Realizou..:se cOm grande bri• 
lho e 011tusiasmo em 1.0 de Se• 

témbro . corrente, domingÔ no 
·C.ol_egio São Luiz,. a <festa de 
São I,.úi 211, ,ÇO;izi.ig.a,. t>adl'.oejro 
<1P colegio. Com grande. afluen• .· 
eia de a•!ur.ios. e respetivas fa ..... , · 
milias. -realizaram-se· -varias so .. ,'·. · · 
lei:iidacfos ' para-militares. a.s 
quais obedeceram o seguinte 
programa: 

, Formação do Bata,!hão -
_. 1-Jastcamento da Bandeira Na

ci'ona.1. · · 
11fissa tàmpál resachi. por s~ 
Eincia. D. Carlos .Carmelo <lo 
\rascO:icelos Mota, DD.: Car• 
<leal de S. Paulo. ·-

Oferccimen•0 e Queima das 
suplicas à Sã-o Lui2 GOnzaga, 

Saudação a S. Emcia. 
It'stalação da Oficialidade do · 

Batalhão do Colegio deste a:ió 
presidida por s. · Emcia, · 

Significação do ato: Discur• 
so do oficial Paulo Sa!im Maluf 
sub-comandante do Batat,hão • 

Entrega das Espadas e posse 
d'os novos Oficiais. 

E:itrega das .Bandeiras do 
na talhão. 

As palavras de Nosso senhor não 
deixam a menor duvida. a este res
peito; "Quão d:flcil é ·para os ri
cos,: - diz E}e, - entrar no reino 
ele Deual" - (Me. 10. 23. Mt. 19, ' 
23. Luc. 18. 24). Os apostólos 
compreenderam bem o sentido da 
apressão, e tão imPressionadoo, 
para não d,izer, horrorizados fica.. 
ram. que formularam a pergunta, 
~em então ·a.inda· se poderia ga
rantl-r da. sua salvação. "Quem é 
entãQ,. quem .. ficará salvo?" <14t. 1,9.., - , I 
25, Luc. 18. 26. Me. 10, 23). , 

º. Divino Mestre, percebendo 9 1 
espanto dos seu!à discipulos, passou 

tambem eoni 38 le'.s ~ turafs; tor-. 
na-s~ inim_ig0 do. proxlmo. 

o odio das classes ele que hoje 
somos testemunhas', 'é' ~. fruto amal~ . 
diçoado 'do mau üso <las ·rlqnezas: 
f a. conseqUenc!a da idolatria ·:rnO' 
é!erna. que se manifesta na 1nsacia:- . 
hilidade do homem bruto, caçador 
do ouro, desrespeitador dos direi.., . 
tores, .que am~!tr!l~ram .~. -~;i;U. 
Dt'US, da re!igiao; da fé e da mo--ral. ' ' ,, ' ' ,, ' 

A Sagrada Escritura. eonsider111 -· a m:1JStrar.lhe que o perigo eXisté' _ 
· de fato: "Filh'nhos, em verdade 
·voe digo: muito dific!l é a entrada 
no reino de neus para aqueles. que· 
:põem toda a sua. confiança no dt
Jlheiro". Três vezes repete ele esta 
asserção, para depois concluir: 

um verdadeiro m'lagre um rlcó sem · 
Pecado, ·u~ abastado desapêgado. 
sem ambição .e.. 0.sein maldade,, , . 
"'Bema.venturado.J>.,. rico que foi 
achado sem niancha. e que não 
correu atraido pelo ouro. nem pas . 

· .. Digo.vos mais: E' mais fac'l um, 
eamelo pll,!IS!l,r pelo fundo de uma 

. :agulha, que um rico entrar no rei-

a eua esperança no dinheiro, nem -
· nos tesouros. -Onde está ele. e nós . 
o louvaremos? Por<tue fez cOU8al!I ·· 

DR. DURVAL PRADO ·1 
. Mmlleô Oetn..ISTA 

Rua Senador Paulo Egtdio U 
.. ·1.· ,._:nct; : saras· s12 . u - l'
(Esq. da )tua José Bonifácio) 
~~- H.;JQ ãs t'l.30. b.oras. 
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O Melhor Ensino -
- Pelo Menor P.!"eçdi 

mara.'Vilhosas em sua Vida". (Str. 
:!1.9). 

o mau tJl!.I() dà,i' riaueza.s, a. ~ ·, 
ao d"nheiro. a. ga.naeta, a ·eXl)lora,c, · 
ção · torpe e ctiminosa é ·nm dos · 
grandes· .males: .. do noss0 · tempo. trJ. · · 
<:á o maior. E':•um dos tristes fa .. · · 
tores. que amarguram e· amargtL 
ram o Saqraqo coraeão de Jesue, 
tornatldo ~n11tit, Perdido mesmo t,o.. 
do O sàerificfo da Slt<t \"'da 8 Õ9, . 
mort,- na Crtiz. Referindo-se ás· 
riquezas, á" suas- consequencias . ca. '. 
tastróficas. Jesüs vê só uma salva,., : 
ção: a in-aça de Deua· 

Para neus· nada é impossiveL nem 
um c11me1o f1>zer pa-.s:u pelo fundo 
õe uma agulha. (Mat. 19-26), ... 

Cn.-.t.<>nnn =ni esta, po.ssibntda. 
àe, (impossibi:ijdade ll:U-S. .:l)Õp ·~. 
Tl1Pn"1) 0 ,\nf'StOJ,,i!-, . !'(> animOtJ & 
formular esta intAmção merisal.: " 

1 

"Para que o,, · ricos ~ os granaes ' 
usem dos bens ten-enos con!orm~ · : 

. a doutrina de Cristo". · 

Pe, João n. .Lciuna.mt, 'S; ·V. ·n, 

·~) ll·-:';__.,.__ ~...-,+ • •• • Y'"'i.i_:f f j' f Y-.,~~yv----i-~,.;;.....,;'_ ..,a:D:z:l'i 
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São Paulo - Santos Ltda . 
Cr.$ 20,00 

Dnihas diariamente de bora em bora entre São Paal~Sant«t 

,. Desfile final pela a,·. Patr'· 
lista em c<ir.tinencia ás autori-, .· 
da,,:;es sprcsent-es. · · 
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o nazismo e outros· rectmes 
totalitarios viveram em -
ambiente em que· imperava 

eomo senhor absoluto o tato con .. 
csumado. A coiG& tinha que ser M• mm e acabou-se a historia, De nada. 
· Ta.liam a.rsumentos e a.pelos ao di• 
reito, â justiça., ao bom-senso, 8:º 
decoro. Os fuehrers; duces e demais 
tuxa.was eram logo guindados â 
categoria, de homens providencia.ia 
e ã.i daqueles que ousassem discor
dar desse consenso unanime' "pla
nificado,.. pela propaganda oficial. 
Tudo, por definição tinha que es
tar'· certo, por partir de onde par
tia. E assim, com. a cumplicidade e 
a colab.ora.ção de uma elite de inte
lectuais, de cientistas, de artistas. 
de tuncionarios publicos, de cons
picuos membros das classes cha• 
madas conservadoras, se realizou a 
maior e mais infame obra de de• 
formação de mentalidades de que 
ha noticia na historia se excetuar
Jttoi, o exemplo da Russla.. que aJiãs 
:não & exceção por so tratar do 
:mesmo espinto totalita.rlo, a.penas 
~m sinal troca.do. 

-~ .. 
Vemos a continuação dessa at· 

mosfera de fato consumado no mo
ão como é atualmente encarado o 
problema do socialismo e do comu• 
nismo. O esquerdismo é um fato 
consumado, alguma coisa que ne
cessariamente tem quo acontecer 
no .mundo politico e social, Talvez 
possamos conjurar o perigo do co
munismo, mas . para isso deverão 
ser feitas largas concessões ao so
cialismo. Por outras palavras,. o 
preço do afastamento do esp~nta· 
lho do bólchevls~o será.· o· proprio 
bolchevismo -com ' outra coloração .•• 

. :Repetê-se aqui a. velha anedota do 
Jrioçó · que possufa • a,mpla · Uberdáde 
do escolher a noiva,: desde Que ela 
tosse · a filha do compadre . do fu
turo· sogro,. 

Na feira das soluções para o pro
lllema. politico e social do mundo 
moderno ha mercadorias de todos 
n-tip~e,11 9~~ ~- _d!')s40 a. extre~ 

VETE.R4 -IU
NOVA.ET 

ma questão de 
esquerda a.t6 e. ~má direftL v~
ria a forma, porem, o paÍad8.f, so:,. 
clalista é sempre o ·mesmo.· Os es
piritos tur~uleritos e blUo$os aJi ~n'~ 
contra.rã.o a solu()âo revolucionaria 
o bolchevista,, Os pacificos e.·abúli;.. 
cos preferi~ seguir a corrente fa
bfana, que é partidaria dos· meto
dos suasorios condensados na ex
pressão "by ballot instead ,ef by 
bullet". 

.* .. ? .~ 

Jâ a.fi~amos, porem, por varias 
vezes e voltamos a insistir que a 
nocividade do comunismo não so 
acha tanto nos meios violentos que 
emprega., mas sobretudo no fato do 
ser sua doutrina· intrinsecamente 
perversa, engà.nadora, e destinada 
ã perdição dos homens. Mudasse o 
comunismo de tatica, deixasse o 
processo da revolução para procu
rar implantar-se · pela evolução, e 
nem por isso passaria a ser mais 
aceltaveI. Os venenos mais perigo
sos são justamente aqueles facil
mente confundivels com Inocentes 
alimentos benilflcos á saude. Nin• 
guem, a menos que possua ua1 gos
to completá.mente deP,ravado, deli
berada e con1;1çienteme.nte ingerirá 
um _ líquido sabidamente venenoso 
e de p.;_ladar Íntragavel •.. Do mesmo 
modo, .as formas . atenuadas· do SO• 

cialismo siio mais. peri~os~ que .o 
cóm_unfsm9. porque aquelas conse• 
guem iludir- a ,!?JuJta gente .Que não 
se deixaria. levar ftelos grosseiros 
sofismas fl~te _ul~lmo. 

Mais pe:rfgosa.s são ainda as for
mas esquj'li.'disuµi ·que·. nem. sequer 
aparecem éomo'tais, Dizia o·f'lnado 
Mussolini que:a a.cão precede·a teo. 
ria. Pois lia muftó11 e11querdistas da 
mesma opiqfao <10 e~.ducé. Prefe· 
rem delta,i- mãoe á- obra e realizar 
todo um J:>ro~a. -~º-~ett;}izf!<<:;~9~.-

socialistas, sem dar o nome· aos 
' bois e disperisa.ndo o aparato· da 
· definição· de principias. A està 
corrente pertence, por exemplo, slr 
William Beverl!}ge com · o seu co

.. :nhecfd-o. plano do· Prevldencla So- · 
cial. 

..... 
Mas a palma, nesta corrente, 

·. pertence ao nunca assaz citado Sr • 
. · Haroldo Là.ski, o incrivel professor 
::da Faeuldàde de Cienctas· Econo• 
lmicas de Londres e guia intelec
i'tual do Partido· Trabalhista brita
;:njco. 

Como os maus exemplos em ge
ral frutlí!cà.m, veja.moa como o Sr. 
Laaki procura levar a· Inglaterra 
ao comunismo pelo processo fabla• 
no, apesar de todos os seus protes
tos de estar apenas fazendo "De• 
mocracla planificada,.. 

..... 
Dois metodos · recomenda. o li~er 

fabiano para a mudança das· ins
tituições politicas· e sociais ·da Gr-:i. 
1) Valer-se da oportunidade do 
Bretanha no sentido socialista: -
está.do de :guerra _para o estabele
clmento de medidas coletivistas 'que 
em epoca -de- paz· provocariam reil.
ção _e rep1,1lsa. ·2) A conquista do 
poder. politfoo tJelo Partido Traba
lhista. Els· su·as··· proprias · palavras: 

"Não \Jretendo por um mome?,tO 
sequer negar .O cara.ter urgente:·do 
uma mudança profunda nas rela• 
ções: produtivas· em nossa socieda
de: pelo contrario, te_nho i11slstiq.o 
em· que é condição necessária, para 
a. expansão da esfera do bem•é_s.t:ar 
mente serái provavel a conserva.• . 
a base, portanto, sobre- a· quaJ•:ao-- .. 
ção· de um governq democr:i.!ico na. , 

:_ .. In~la.te__r~ ~ U>llllem sustento. 

mentor 
La.skl? 

hltelectual a-. 

1 · ·-· da democratização do poder eeo-

1 

"Não podemos esperar o esltc» 

c O ··o .r·a_ç·a o· nomico se.aqueles que possuem e 

''
. · _ , :. controlam --a· .propriedade, especial-

mente\ na· erà das corporações gi-
que a menos que · esta · profunda · gantes, se àchani em posição de 
mudança se opere com um volume adquirir privi!egios especiais ou de 
de aprovação suficiente. para que atuar de maneira arbitraria. il' 
uma violenta reslstenéla ao·'mesmo dlf_icil ver como podemos evitar o 
pareça ã classe governante uma desenvolvimento de tais fatos, a. 
cartada.· ilegitima, · ·é' provavel, em· meneia que ··os instrumentos vitaie 
'nossas clrcunstanc_ias,' .que seja de produção sejam da comunidade 
tambem: µm· jogo ilegitimo, por e estejam controlados por ela como 
parte dos trabalhadores. Disto re- um todo diretamente a seu serviço" 
tiro duas consequencias: ...:;. a pri- Para fisso propõe o Sr. Laskl ó 
melra é que o clima mental para controle estíltal da oferta de capl .. 
toda profunda. transfónriação so- tal. e de credito, através da "naclo-
mente se·noa oferece no período em nallzação do Banco da Inglaterra, 
que a gravidade de .um perigo que- dos bancos de deposltos comuns, 
opinião ·as proibições normais do das companhias de seguro e das 
branta, ºem areas muito extensas de sociedades construtoras". Mais ain• 
privilegio; a segunda deduc;:ão ú da: _ "0 Estado deve possuir e 
que, se a oportunidade que agora contr1>lar a terra". "O Estado deve 
se nos oferece não for aproveitada, contrpla.r o comercio de Importação 
a classe operaria somente estará 
em condições de defender seu di- e exportação". O que se deduz 
reito de' levar a cabó tais tra_nsfor- 1 '·logicamente do controle pelo Es-

. tado do capital e _do credito". "De· 
mações, quando, por meios conSU· vem ser de propriedade do ·Estado, 
tucionais.· chegue· a· governar o 

e ·estar sob seu imediato controle: 
país". - o transporte (por terra, mar e 

ar) o combustivel e a energia ele
tricà. ,. 

..... 
Acrescentemos . que nada impede 

o emprego de ambos os meios. Com 
efeito; quem não- percebe como 
avançaria a, caus_a da totalltarlsmc 
socialista na· Inglà.terra., nâ even
tualidade de novo conflito· armado. 
encontrando-se no poder a Socle~ 
dade Fabiana pelos testas de ferro 
do "Partido Trabalhista? E si essa· 
nova guerra for contra a ·Russla 
soviética aí é que teremos ·um pri
mor · dÓ mistifiéá.ção da opinião 
publica ihglesa. 

• • • 
Visa o comunismo o con.trqle _es.~ 

tatal dos tnstruméritós de . pfoau::
çào e a coletivlza<:ã.o da :próprieda'--' 
de. Que pretende· o tra,balh!smo in~.-
~lês :pela voz autorizada. de ae1& 

Eis; em resumo, o que o Sr. Las• 
ki ·entende· por uma "democrncia 
p lant'itcada ~ em seu livro "n Pn.-c
.tions ''on, the. Revolution ·or ot1r ti• 
rúe", E tronlre·cendo.''os 11Pnnn,...., a 
'IUêm -servem os ·fablanos;c INlrn pn
demo~ -prever -o verdndPlro ,.,.ntl,fo 
de:;se. eufemismo, O tnt'lllt,111-n 
socialista procura se fmph,nt•r r,o 
mundo "by hook or t,y. -kw -
vàlenéló-se de todM ,u arwou. E 
para um povo ordt'lro <'l cn .. _..... 
dor como . é o. ln~lêff, nL- '- h• 
vida que os metodOfl do llr. T4Nllri 
~ão os mais eflc-. N- ~ .,_. 
detiam·'çte.ser m._ IM_.._ e 

, .. t.,éle~. ;ri~nclc,,.,.~-.,,___ lf. 

... ;;;sm:~ . .;r,a~ :*--·'"'""" .... 
;·::-~~~Í~lismo tanto sdcf sÓÍW• ,._. -~-~--~~ .· 
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A li b-é r d a d e d e . culto 
(Coucl~sti.o: '.<ia .-3_;!1,:·pa.;ioa.-) · -

:aal de siüce..'idade que nós mesillOS 
~~s: qual é. o pa( o esposo o 
~O .que ée, COÍltentà,rá, C?lll- iÍm 
~or platontco,. r4ud.o, inexpressl
quer ~: a.crediU4" na.. Sl!a. e:idl?tencla? 
v,o, .. insensivel? Réstr;~-se-ã. sc
Iir<Deyil, ''po:r{ou-~: :~te; 'que -é. o. 
âutof::-~ na.tiirêz&--fü(é!rã.,' alma o 
a.feições da a.lm~ qua.nêfi; 'fórém in--
compa.ravel munitlcencla de bene
ficlos espirltua.Ls e corpora.is não 
:rnerecérâ. ser homen~eado por nós 
pcla.s elevações da. vid_a splritual 
eomo pelas . xuberántes -maritresta
ções da vida ~orp9ra.l e_ sénsltivà? 
Será. pOSl'livei decentemet1,t1:1 e em sã 
moral regatear, com a.va,ren,a més
ctuinhez - e resérvas sacrileg~, . as 
demonstrações'· tãô liumanas, tão 
:nossas, tã.o indispensavels· a todo o 
comércio nacional? 

O CULTO P~iilOO 

Rettexlles ·ana.logas -démomitram
:nos a necessidade do culto publico 
prestado ã. divindade em nome da 
Sócledade peioá con_c!dadãos em 
eq,nSWtto ou por' pessoa. Óflc!alnien
te: deputa.da. -para. ~te fim, -o ho
mem foi ordenado por Deus' para a. 
~_ieà~. · ~-~ · ~ • ~~7:>tr~ jâ. 
constltuida, ole mesr.-io. ~ul&do por 
il'Teslstivel impulso de !l'fª na~ureza 
1"3.Ciona.l eonsUtuí-la~á- A- .naturez.a 
l!Ocial. r;c1a.ma. ~ -s~c!~dãêi~:- supõe
na. ·a· inadi&~ pi'ééfsã;o -de: ,pro.ver 
Ás -m~tlplâs "nêCéSSfd~es ·'da -vida 
~~-- 'tn~ectúiit'.:i~, ~ofar:. como 
ta;?Dbem de_ p~mµaj;-se. de_ .d.etesa 
ad~quàda. contra. todos .OI>.: ~entes 
~e d:est.uiçãe. O· =autór- --desta natu
Íléza., '.I)ewi; li :ó'.:.a.'út~r 'da. Sociedade. 
p~ 

0

}Ilor.J q~e: ~. lnfü~ie-lhe a 

esta. Sociedade, o dever de rcco
nliccer e cültua.r o seu autor por 
um ato seu, isto é, social, que pasa 
ta.nto deYerá ser ordenado pela au
tvridade e prestado por um repre
sentante credenciado. Aliás, o bem• 
estar e a mesma. subsistcnc!a da 
Sociedade exigem - dos .;overnantes 
a presta<;âo do· culto publico. Ja. 
cscievera o ·velho e divino -Platão:· 
.. Seria. mais racit· · ·:co:iititnttr'-- um·a. 
cidade nos are5 "do ~ut di~-c~~~ 
sistê-ncla e duraç5.o a tim estado 
.sem religião,,. 

Concluamos. X.io só ao indivi
duo_ mas tambem á Sociedade co~ 
mo tal incumbe a obrigação oriun
da da l~l naturai' do prestar a Deus 
o culto externo. E' crime e deso1·
dem prvfessar em particular o 
aleismó; é igualmente desorden1 e 
crime no. Estado e seus governan
tes desconllécer a Deus e sonegar
lhe o culto social. Em ambos os 
casos temos a violação de um de
ver essencial, a transgressão da. lel 
natural naqullo que tem de ma.is 
fundamcntn.1, de n,als ursentc, de 
mais sagra_do. Não existe obrigação 
~ conosco, para. com pais ou 
s_uperiores, para CO!Il a pa.tria ou a 
humanidade -que possa. sobrepujar 
oo tnesmo entrar em éontroilto com 
os deveres inelutavelmente'premen
tes para com Deus. 

TA~"TO O ATEIS-MO COMO O 
L~DIFERE:ST~:S:~IO DO ESTAJ>O 

: CSÃ'O :n.tORAIS 

lmorai' f'ateismo social, estatal; 
n~ meno;í-,Jmoral o indiferentismo 
religioso pí•ofessado pelo Estado. O 

i:t1diferen'Ôsri.1.o oficial nem se digna. ... . ,.; ... - - . . ... 
talvez neg.:i:_K,.a Deus: ignora-o, pres-. 

- -. ·,s-C·;s,·M-.,- ''/:{-' ·-..,v~l-'.~l\1-9~'-~~-.- P_r_ laOo -__ d_e -'\'Clltr_e,._ Oor de cabeça- eron_ ·--J!í,/ . · - -.-- ,. ca;·=·uó*to•; In•oiiià; C&êró /,tà-.,H, lleu~ntJ•,!°-o.-- OhaO~ 
r\ ea Jle•animo Mania de auleidlo. etc. 'l'rntl'.l~_ento11 

- cni-uutl4oa. _;_ ·s6 J.t(ir: ·._-onti'.!iU,i. lUcdlclna po•ltl'\'a àe 
eomoate .li. eau11B~ e 'aOo 'tO!& abltoma,s·. Tráfomentót: por prooe•,so11 
r~pldOll pai-a tolJa• as H-OLESTIA.S _l'N'l'i,;UNAS, ,\ERVOSA.S, JIIENT~IS 1 

e t>llrD aa da PELE"de· c·ausa interna, 

-D R • - A R A _-u J .O L O P E S 
.a.a Hal'coiil 131 - s.•· - Salas 80-l._r;._ ,pna · _.4, ª" :u,. A.011. •abado•, 
dlUI D ,ui~.;... IJ'o.11ea1 1-,2208 o 1>-6'117 ..;..;.:--llêa,: A". l"ompéla, u:o-- S, 1•, j 

cinde dele. Por a.bsv.rdas, m.1t:irl()-, 
sas ou coutra.d.1torias que sejam a.s 
opiniões publicamente propaladas 
acerca da. divindade tudo aceita 
com placente aqu!escencia, com a. 
unica restrição que não ofenda de
mais e ostensivamente os interes
ses materiais _ da, naQáo. Deverá. o 
estado na perfeita compreensão de 
si:ia. mÍssão, não só tratar da. 1_>ros
peridade material, mas promover o 
bem ·estar moral pela observa.nela. 
da. lei natural-; zela.r _ pelo bem da 
it1teii;;e:hcia que é _a verdade; faci
litar a ardua conquista da, vida fu
tura -Mas peló. séú indiferentismo 
põé . oficialmente ·em pé do igual
dade o Dous verdadeiro e a sua 
ca.rica.tura, a verdade e o erro, a 
observancia da lei natural e a sua. 
transgressão, a. justiça e o crime, a 
condição essencial da felicidade 
mesmo nesta vida o a, decadencia 
moral com todo o seu séquito de 
irrómediaveis miserlas e maselas. 
Bm suma, professar o indiferentis
mo religioso é tão imoral como 
professar o ateismo, 

I'- Que pensar então da. liberdade de 
culto apregoada · pela. Carta. do 
Atlantico? A luz de quanto ponde
ramos até aqui, ser-nos-á facil 
compendiar a doutrina certa em 
poucos principios. · 

A TOL.ERANCIA 'DOGMA.TIOA 

1. Proclamar a liberdade de 
culto no sentido de oferecer ::.os 
suditos ou recoilbooer neles o di
reito natural ou a.dquictdo de pro
fe1:1sar ou ex~rcer qualquer religião 
9u _. culto, (, ato imoral e totaJmente 
reprova.vel. Não pode _haver direito 
para. o.. erro e para o mal. - Não 
pode exLstir o direlto de ex_erccr 
publica.mente as praticas desta rell
giã.o falsa No caso vertente, reco
nhecei' o,; pretender conferir es~ 
direito seria equivalente a. conceder 
a faculdade moral de, impune
mente e até legalmente, desnaturar 
e perverter o ma.Is sagrado dos 
deveres do homem. E' absurdo. E' 
sa.crilegio. Esta liberdade não se
:ria. verdadeira liberdade (que tal 
não pode haver para o erro e o 
ma.!)- mas depravação da llberdlj,de; 
verdadeira servidão da ·alma nas 
pelas da falsidade, e talvez na ab
jecão da. impiedade. Ademais tal 
concessão, exorbitando o estado de 
sua. finalidade seria. nula e inva
lida., por constituir um flagrante 

atentado á. verda.de!ra e du.."'adoura 
prosperidade da. D.a.l.áo que se· ba,
seia,, antes de tudo. essencial e ne
cessarla.mente na. verdade, na Jus
tiça e na. lealdade para com Deus. 

Â. '.I'Q~~()~ tD~ _!!'ATQ" 

2.. Tolerar a Uherdade de culto. 
por motivos relevantes, em Vista de 
l>erui superiores ou para evl~ 
maiores maJ.es, pode ser no governo 
atu jl.U:ltificavel ou mesmo de obri.
i;;a,i;ã.o A tolerancía de fato,, que 
outro;a era suficiente para -os fins 
yísadoa não o será talvez em nos
sos ~- Dwerá neste· ciulo ser e:;- · 
w.iulda. por lei: tornar-se-á. toleran
ci.a I.egaL Aos citladãos neste caso 
a. lei confere o garante o d!re.!to 
civil á, tolerancm para poderem li
vremente exercer o seu culto, a.inda 
que falso, sem serem molestados 
por quem quer que soJa. 

3. Dizemos direito civii á- tole
ra.nc1a,, porque é bem de se notar 
que esta concessão de modo ne
nhum se ba;;;eia nlll'.ll direito natu
ral, absoluto e inviolavel, não digo 
já ao exercício livre deste culto 
falso, mas nem sequer á toleranoia, 
do livre exercício:_ se o ~o não se 
pode valer da lei natural_ para ser 
professado, tão pouco pode pará. ela. 
apelar pa1·a ser publica e impune
mente praticado, Por isto mesmo é 
de todo .falsa a opinião de que a 
tolerancia legal de uni culto lhe
coou.esta, a. p1·atíca. qu~ perante a. 
30ciedad$, ~iuE:.· no foro intimo d?.. 
conscieneia individual. Assim ain
da a garantia legal não significa 
urna protecão positiva da. lei ao 
culto, mas só de iu:rí ItlodO n~gàtivo 
uma proteQáo ao seu_ exerdció. -

Concllla.mos a. tese· sem·· e:i:iti;a.r
mos em considerações de -nt-lur~ 
p'ratiea., quais seriam a obrigação 
e a. possibilidade . de se de?cobrir 
entre tantas religiões ex!st~ntes a 
un!ca verdadeira pois, máls de uma. 
não pode ha.v~r. - 1\:1:aI!tendo~nos 
dentro dos limites pi:efixos; formu
laremos a un!ca interpretação· legi
tima. e racional que se. pode dar á 
liberdade de culto - advogada pela 
Carta do Atlantico -e será .a seguin
te: dadas as excepcionais condições 
do nosso tempo e em vista de Ül
teresses superiores, será legalmente 
estatulda e garantida. a tolérância 
do livre exercicio de qúa.lquer culto 
desde que não ofenda os. preceitos 
de honestidade mais vµlgar; 

A DOOTR!NA. DA TG~ ~. 
A J,JBJ<.R1)8J.>E .DE-~ .. 

- . ~ 

- .. --- -- -- '1 
.A. doutrina da. Igreja. ISObtO & Jl,i 

berdade de culto está eomp~~ 
de modo conciso. elaJ'O e eomP1mi 

Pio IX - Encllcllca. QUA.N~ 
nos do!e documentos seguintes. · · 
CURA.; "Pa.rt.!ndo deita. · conee~ 
en-àda. do · Eat.ado (isto é,, Q.Uf> "~ 

prosperidade do Estado e o ~ 
g,r0$.c> civil requerem absolú.tam.en-i 
to q ué a -sociedade· h-w:nàna. ise «ir--· 
ga.n_ize o governe· sm nenhum-~ 
peito;: á re.Jjglã.,o, como ·e;e eia· w 
exist.!sse, ou pelo menos sem !azli4 
diferença.' entre a verdàdeiria. e Ut
ú;Jsas >:ellstões">. pa.rtindo d~ 
colicepçã,Q errada & · E..<ita.do ~ 
~eceiam propa.la.r aqueJa. o.Pinf.iq 
á salv~- das ahnaa. que nOSl!QJ 
fal$11-, prejudicial a. Santa. Igrej& e 
pred.ecessor f. m. Gregorio XV].; 
qua.li(icou de deli.rio. isto ê_ que a; 
liberdade de consclencia. e de ewtoi 
é direito proprio de cada homem. 
que deve ser proclamado por lei e 
se deve estatuir em toda. sociedade 
bem constlt-uida.•. 

Leão XIII - Enel.clica. llinlO.&•' 
TALE DEI: - -

" A Igreja j~ga. que não é ~ 
colocar os diveri!{)s cultos no ni~ 
pé legal com a, verdadeira. . rel.1giã.Q. 
Nem por isso condena os chefes de 
t1Sta.do que, em -wista. 4e um bem. a. 
alcançar ou· de um mal a. evl~ 
toleram nll, pratica. !lUe ~ di"I 
V~SOS ç.ulw.,, ~ .., ~ ~ 
ilO Estado 71

• 

(De "$ervico So~_".- .l~o d• 
1946). ; 

NR.: Os subtl"'tul0$ :são- nosso:a. 

MILAGRE VIVO ! ...... " 
~clusão 4a. 5ª ~$"-

teme e detestá a;quele .. que lhe pire. 

sa.g!a. o merecido .-castigo, a virtµ-. 
de jamais terá médó. de quem .Ilie 
recorda a ~ompensa.. 

Apezar de todas as persegajções,, 
a.s guerras sem tregua.s, a.s miwt 
infames intrigas, as m(l.is revolta.D .. 
tes diatribes,. o. bom . padre segue o, 
eamính~ do dever, sereiio, impAvi-. 
do altivo, a. ponto de o mundo_ cor• 
rompido V-3r-se na. dura. e a.m~ 
contingência de declarar, muitt.~ a. 
contra-gosto, e por mais <iue ~o 
dõa: 

- Digitus Dei cst bic: "E" ob1ta, 
divina! _ Els um milagre vivo! ••. " 

A saudação vicentina é hoje p'Or 
decisão das - autoridades eclesias
' ticas, tambem a sau.;iação da Açã.O 
Catolica._ , 

. - Permiti-me ver ne~ta pa.rt!cipa
~-o laÜdatoria ao Chriito Se:illor 
NOS6ô. o pl"énundo dos caminhos 

o .. - ., . -d1vorc.10, 
dos do direto de repudio, c<>m a 
perspectiva de novas aventu~ 
matrimoniais, perdem aquel:i ma

leabilidade pSicologica que os tor• 
na a.pt~s ás concessões redprocasa 
1.ri4ispe..1save1s á liarm0-.!3.ia do !2r., 

-que oS tem,p:os, - confirn1ando as 
':i!revisões dos Romanos P~1tifice5, 
->~põe c3.da vez 'rlrais ap ·· Ap-(l,'lt'O· 

CONFER~NCIA 
E>O~ RtJS, 

PRONUNCIADA 
NO CENTRO 

PELO DR. 
FREDERICO 

CELIDONIO -- G-O~S GIL 
OZANAM, DE SANTOS 

··tado- qualquer,,_ a metodológia cientifica 
· Es•e é t:imbem um indício de u'Os mandá e obriga á obser.vação 
que sois predestinados a fomecá mais ampla no tempo e :10 espaço 
um c·ontin$'e:ltc dos 'ma.is numero- cio objciÔ de nossa ateução-
g()S e fieis- aos au;icilia.res leigôs . da S6 de posse dos dados assim 
icr.arquia edesia'stkâ- obt_idÇ>s ~ com ünparc1aidade obje· 

~çia. -~viú:,' o - f~~ - di1J.nt~ tiv.à. p'Ode~wos. por indúção cíen-
de um B1~~ ~ Santa li'fej;. e ti.fita.. elliizj.~(ar ~' lei, que o regein 
Jl!ivil~o· à qi,i~ nJo ~e akt?t+ ·é"q~e -préexi•tem io nosso <;Qqhe.:. 
roerece:r, e a. q1,1e s6 a g~erosjdi- ciln~oto, oió p'oderidd ·ser por ·aos 
de é a bcnevolencia .. dq& que nos a.1 t~os. 
disti:p.guirain éom .este ·eonvite, nos O alvo de nosso ç:.tudo é ag'Ora 
pOdcria aJ~IL:lçar. 0 casamento. observcuio-lo: (;(l,.l-

Postulin'tes q:ge s~os 4.., Açiõ siste élé 'a.a união de dºs.s indivi· 
Catolica. o -convite;· sum.tmente d~o.s d:e iexó ·<iif'~ente, dele résul- ·, 
b?r.ro_sº mas pleijq" ~ r~l)~~ã_b(· ta· a geração de nov11,~ vidas. 

· lida<le, cocontrou:-nos em · d1sposi· Senhores, ampliando O campo 
ções de total obediencia aos imoe· .. de nossas observações, veremos 
r-ativOs do apostolado, a que - niu- que da forma,_ mais geral e mais 
guem pode furtar:-se, n<:Sta horas ampla a diferença de sexõs existe 
prenhe de a-me11-~as á civilização na mitu:reia com uma função bi'.>lo 
Cbr~¼.- ., . . ({iea _ detern1ina dá e -que é a tran·~-
. Só atsim nos abala:-içariali.os a xrii~Sã6 da· vida para a. conservàção 

~t>&l'.~ a e.sta ~Sa ante v. da cspécie-
E.xcia. R.e.~ e wn aÚdi.toriO ta.n- O é~tudo da biO!ogia comp~r~da 
tas. vezes ~01~40 p~r QJ'adôréS n6S m'Ostia na 11,pàrente di"v.'crsida-
~s dcii.\t95 ~ ~s ~-~os• 4e· de eomportõ!J;)t:lto d~s . vuias 
~â"z~ um_ .,tp. _· oportq\li xau cs-p~i~ & dHermi~id~ -~~ ~ua for-
Jél. a.üi.dâ rece-Jtemente ~aur~o ,ie;ra.1 e iuflexivel a · rcg.tr a uniãO 

O divOrcio sendo um problem:i. d<~ s<'x·os. · 
teo!Ógi~ mot:aJ, ju,id~O. J>io!ogi- Se em algumas, como seja no 
elo e sOcial, foi etn todos os terre- cão, a união é transiroria, efemera, 
nos a:-orda,do e magis~ralm,ente yamos e:1contrar cm certos Prima• 
resolvido pelo u:lsigne autor e sa• tas a mon'Ogamia levada até á con-
~ote pil.tl'icio ti. Revmo. Pe. - tingc-ncia. da morte. 
Leonel Franc"', la Cia. <k Jesus- M<>nogamia ou p0Jiga:1ia, sim· 

l)epQis ~e- .se." :_uvro, _ p11 uco te~ta • pies apro,.:imac:;5.o <le indivíduos 
a csc1·ever -ou--di~et sob1·c o ássun- - logo <lispersu:s ou rcla1;ãó duradou-
tº, e t·ODl - si~_~eri_Jadc O Co;ue,:.ar rli, Clll lodos Os casos, a ll"ICStn,u lei 
11,G.> nele ÍómO~ buscar qua~i t..>· irllt>era., assim cxp1·esa pelo aut--,r 
i!(,s OS arg;mÍe,1to';, eiita'.istica:,, . e. 1 J(; _ •• () flivorciO" 
ciiã,ções necC$San&s, a -fim de t.rà• !' A união dôs sC:>;os CUJO fün é 
xr -a esta . reunião num~ palestra refazer· os ti aros .bel't<>s · continua• 
util. Uln conéurso aproveít&vçl aô., 1nwte ))élij mor1;c :\Us etetivos da 
corihecimenti! cio' div<>rcio ·e do que especi, é <letcnninàda na sua fOT-
ele repl'escota para nossa ci;viii· ma e duração pelas .exigén<:ias na-
sação, t uaris da prole -" 

Antes de cheg~r ~ objeto pr,'- , Retira o ilustrado autor e Rcv-
,riamente ·dito· de· tiossa confercn- ' nco. Sacerdote a ,ua deiiniçâo, :ia· 
~ n~~~ -~-é tOf~,J 'px<\cu~ar,, . dà. fll,lis, ,w~a \'+E!nos l'.Jij~ 4é $, to-

!liln conliecim6ntó, dttalh:1d<i e., a-m - 'n1H ~ ri 1'1la· $ul"l~ C<mtra O~nt(t~. 
~ da que,t.i:,;> fJ+IÚlan'J~ntal.: o a;;~~p1444 ; "l•ii1t:mi4-.4e da cc;im~ 
ptriruor:ici. ; p11ração r.4 · stmethi:.~a dàS finali-

Senhoresl Para d~~i~~o .. · âadei ". 
li a ,p;e regem. um. fenoJl$o ·µtàbelocidª assim a lei ~era1, 

para a podermos a.plicar á. _especie 
humana é mistér de.ermmar as 
necessidades da prole que no ho· 
mcm vão alem dos pred1cadc.s Hsi
cos, pois sua cOndição de ser ra.
cio:1al exige formação e desenvol
vimento i::iteectual e espiritual, a· 
liás os mais 1mvortantes e por jsSO 
m~mo de n:Íài,s penosa e lenta 
âq1,1.is1<;ãO- -
: Ségur,do Leclére, citado pélo 
Pe- Leonel Franca "o dom da 
vida, se lhe nâO acreséentain OU
trç,s ~enefidos, é, não só o mai& 
ir.~omplct0 sw..áo ai-:1da o mais pe- -
rigoso e funesto dos de>ns. A edu
cação em suas diferentes forma;; 
deve ser considerada como uma 
es,pecie de reparação geral" -

Melhôr ai:1da se expressa o sa
cerdote J eSuita ~ sem a educaçã.o, 
a geração é um ato imperfei,o, 
i:nutil e sem finalidade bi'ôlOgica,. 
Geração e educação são funções 
e<>J:li,p:ementares. ~ lei natural que 
vela_ pe1a perpetuidade da raça, 
supttituindo oS que mon•em, pel~s 
rigor urna e ootra". 
q~e :1aséém, 1mp1Se com o mesmo 

Jl: ra.cil, s~r.hOres. compreedér e 
aceitar esta interde1wende11cia. Os 
animais têm :ios impusvs dos ins
tint~ invariaveis, tudo o que ne· 
cessitam para viver a vida caracte
ris ic! da sua especic- Assim• o 
Càstor não necessita ap1·e:1der a 
construir a.s suas LOcas, nem a for
miga ou as abelhas dependem de 

:c.xperiencia ou e:isir.0 para arma
zCJ1ar em seus celeiros. 
. Já, pOrêm, o homem para adqui

rn· e trànsmitir tOda , ~ult1ir;a "~ 
plritual e moral que to~stitUém~··o 
P:trim0:1io acumulado pelas gera
çoes que o __ precederam, necessita 
de um longo aprendizado. 

As conquistas das ciencias e das 
-artes não se assimilam em dias ou 

c111 mezes, :1cm se moldam os ca
, rq.cteres . _e . as _ virtudes sem a a.;;ão 
~erfleveranté dos tx~1'nP,lot e o 
o.ts~tst~--- c9ns\~te d~ qi,;;1p:jr.a. 

A ter -quç rttiOV;li, lln'I C:·J;(Íá. r•· 
a<;JO, ptr,ti!JclO do :1adl, a I-•ta pel-:> 

. J1togressó moral e inte-lectua.1, a. 1 
humá,nidade ainda viveria. nas ca.. 1 

verll.aS a disputar· cPm os ~rut'Os. 
Impõe, pois, a -con.serva~ao da 

especie materialiZ!3-r.<lo no 1·:1te~es
se da prole, o principio de 111ax1ma 
estabilidade na construção da fa-
milia bu.,mana- . 

· Não :i.os deteremos aqm ua de· 
fesa da mor,~~m~a, p<:>is. 66,. é!~ 
elimi~Mo as 'divisões e r1va:1des. 
os ciumes e preferencías _ odios_as 
proprias da poligamia e _ P?ha·:1dr1a. 
oferece o clima adquado a ed_ue3:
çã·o da criar.ça e respe_ita a_ d1gni· 
dade dos sex0 s-
. Monogamia ostavel é pO!S a for

mula hi·ologica para o cas~ento-
Cumpr·e notar aqui a aceitação_ 

u:1iversa 1 deste principio tã-o bem 
evidenciada pelo Pe. Leonel 
Franca na citação de aufores da 
rr,· i variada. filiação filosofica: 
assim. o evoluciMÍSta italiau.O 
Marsl'!li e Augusto Conte, pai da 
filosOfia p·ositiva; Sã.o palavras do 
primeiro: "A u-:1ião conjugal du
radoura e estavcl, tende a tornar-
se uma prcrrogativii zOOlôgica· dª 
esp_etie Homo". 

Senhores, ohegados a este pon
to, impõe-se a pergunta : cOm=o dar 
a necessaria estabilidade ao casa
me:-ito? 

Cumpre aqui lembrar as respon
sabilidades que os esperam: e nes
ta preparação espiritual_ e in,elec
tual, quando bem feita, residirá 
certamentd'l um fator importante 
de estabihda<le - co:1juga.J. -

É bom lembrar. no entanto, que 
a propria prepaação é feita cvm 
maior ou menor empenho e grau, 
stg-.i:ido o sigr i ficado d·o ato a que 
se des'.ina, ê' -'a uma experiencia 
conjugal q11e fra1assada se ___ p6de 
renovar a bel prazer, ningüém de
dicará as mesma ater.ções · dadas 
a:o passo definiti'l(o que é o ma
trimOnio indissoluvel. 

O jogo dos fatores psicOlogicOs, 
mostra·tiOs ainda, que o di·JÓrcio, 
essà inversãô completa dos valores 
biOIOgiéOS e mõtàis. antes mesmo 
de_ utilifad!?; pel~ sº4 iproduç~o da 
pôS~'hihlade de mudar, - géra i:ls
tabilidade• 

Com efeito, os c~foo-et. ,,.....,a .. 

Já não t1a toleraneia rec1pro.:a e 
nem s~guran~ a; atráz de cadà a.., 
trito esconde-se a am~ça, e a dig• 
nidáde se embota aa suspeita re.., 
nascente e autorlz!!da pela lei. de 
de estranhas seduções. · · 

Senhores, bem coerente se mos .. 
trou aquele pas'Or protestante ci• 
taclo pero Pe. Franca ao "alterát' 
a formula angli~a do casa.mooto. 
após as palavras·: "'na pr'Ospefi/Íl'l-.. 
de e no infortunio, até· á mot!:8" 
fatroduziu' o aderido "até .a lll~
te: · • ou até que â a.utori4~e civil 
declare a rup'ura legal do vine111Q''. 

Nã1, ha mais verdadeira. útliãó 
onde o v'f:ncuto não, é indissoluvét; 
ha tão some,te passagéiros de unt 
mesmo barco, solt;o ao ~t'o d:1 
vida -sem rumo certo. 

E v6s, senhores, d~sta diocese 
litóra.nea, haveis· de conhecer ó 'di• 
ta<lo marítimo: "os ratos a.bando• 
nam o navio que vai se perder". 

O ar abà::1donado é um barec> 
em perigo; o COnjugue que deset'
tOU-o lar e a prole pl'Oce~eu c~o 
os mtõg; uns e outros 'Obed~m ao 
imiputso do in-stinf.o eég"o ·- e ~cl• 
onaT: af~m-se no afã de se 
salva,-. 

Já é tt-m,po. senhbes, de eedé-r S. 
patavl'a ás estatisticas, p&n · que 
::ia sua etoquencia fria e irretOrqÚ1<> 
vel, comorovem a influencia pér• 
ridosa do divorcio sobre a estabi-: 
tidade dá familia. 

Aquilo que no dizer de seus cie
fensores, . deyeria ser o remedio 
para raros e determinados easos. 
revela-se uma. {-orça ·inco:1tolavel 
com as características e oS efeitOs 
fun<:'stos das epidemias do pass.J(io, 

O divorcio obedece a um impul• 
so incon'estavel de expansão p~· _ 
g-r-essiva que ?'ó(leria ser .ussim er
ress=o: "' O dlvórê:iO g(:ra. o &-i 
.-Otdo,. 

Não ha conter os seus efeitos: 
..~ leis por mais. rigidàs .que seja.m 
~ã'o o conseguem, pOis trazem em 
si mesmas o gel)nem do mal a que 
se propoem limitar. 

Sendo a aplicação das leis esta• 
'b-eledda p,<1,tii,am~iate 'f!C!a _ jurise 
prudenci~, e "11ão sorid'o a _a:iste• 
ridade da toga inasces$ivel ao a, .. 
,a Ho das paixões humànàs ". a io• 

. tenção restritivil. -dos legi.!il?,do.res 
é bu1a1i!a. {CONTINUA).-· 



os "SQUATTERS" 
(Conc1,.i..são d.a 2.s. pag.) 

'14!J. deve ser J?l'oteglda. pela lei. E 
que não basta que um predio 
pertença a. uma duquesa, para 
que seja. legitimo invadi-lo, 
ocupa-lo, e quiçá. depreda-lo,. 
Mais ainda. o .tato de um 1mo
vel pertencer a. uma. 1anuLa. 
ill.1$tre, cujos memoros vem 
prestando na diplomacia., na 
guerrá, nâ. economia ou na poli
t1ca.. de geraçao em geraçáo, s~r
viços ao pais, é um t1tw.o J;,J.ra 
que essa proprledaC:.e seja mais 
respeitavel do que se a mesma 
:familia jamais tivesse servido 
com relevo o bem comum. Qual
quer direito de que é titular um 
benfeitor da coletividade, ou seu 
descendente, é mais sagrado do 
que se fosse de uma pessoa ano
nima. 

Até os paises mais democrat1-
cos reconhecem isto. Assim, nos 
Estados Unidos, todos os descen
C:.eiites à.mericanos ou não, do 
subdito francês, marquês ae Lay 
iayette têm cidadania honoraria 
americana, com a proteção e 
ptoveitos dai decorrentes, ainda 
.que não. tenham nas veias uma 
gota de sangue americano. Por
que isto, se o descendente em 
igual gráu de qual.:iuer america
no obscuro só é americano, so 
tein a proteção da bandeira. 
ru:ileticana se tiver nasciC.O em 
aoló yânkee? E' porque o fato de 
descender a.lguem de Lafáyette é, 
nos Estados Unidos, motivo para 
respeito maior, proteção mais 
carinhÓsa, do que se descendes
se de um _genuino mas anon!mo 
am~ricano! 

:biirante a Revolução Espa
nhola, os comunistas sacrif~ca
ràm centenas de vidas, entre as 
quais as vidas sagradas de nu-

1 

E A MORAL 
merosos sàcerdotes. A violação 
C:.este.s direitos fundamenta~ não 
moveu as chancelarias america
nas a nenhuma atitude. Mas 
quancto os comunistas quizeram 
fuzilar o Duque de Veraguru;, 
ultimo descendente de Criswvão 
Colombo, todas as Republ~cas 
americanas (bem 1n$uspe1tas, 
como republicas, de preconcei
tos aristocraticos), · protestaram. 
Porque? Porque o fato de ale;uem 
r:es.:cnder de Colombo é um ti
tule par~~ r?J.s; :!to~ olhos das re~· 
publicas americanas. seu direi
to á vida seja mais sagraC:o. 

Aliás, no Brasil isto se conhe
ce e pratica. Ha descendentes de 
Caxias e Campos Sales, qúe 
cairam em uma digna mas pe
nosa pobreza. O Estado lhes pa
ga uma pensão que não paga a 
outroJ brasileiros .em igual situa
ção, SÓ porque O fato de alguem 
descender de Caxias ou Campos 
Sales é um titulo e uma proteção 
legal mais carinhosa. 

Belos argumentos para de
monstrar que a Duqueza de Bed
ford, por ser Du'4ueza, não é 
uma reproba que qualquer pes
soa pode roubar e trucidar á 
oeira . cta estraca, mas uma pes .. 
soa que faz jús a uma especial 
proteção da lei. Não quer isto 
dizer que os ·'squaters" não 
tenham direito de ocupar seus 
ri.partamentos só porque ela é 
Duqueza. Mas quer dizer que o 
simples fato de ela ser Duquéza 
não dá: aos "squatters" direit.o de 
lhe roubar o apartamento ·"Rou
bar" é bem o termo. 

E' certo que isto irritará mui
to "igualitario". Mas se o -mais 
terno amor ao povo é um bem, 
a igualitarice é uma psicose que 
se aquieta banhando-a. . . em 
acido sulfurico! 

Comendador Dr •. 

HILDEBRANDO CANTINHO CINTRA 
Transcorrendo dia 18 do corrente o primeiro 

aniv~r~rio do passameµto do Comendador Dr. 
Hildebrando Can!i9ho Cintra a IRMANDADE 
DE NOSSA SENFf©RA DA BOA MORTE fará 
celebrar, às 8,30 horas, no Altar Mór da Igreja da 
Boa Morte, à rua do Carmo, Missa em sufragio da 
abna do ~eu zcl~so Provedor e grande Benfeitor. 

Para este ato de Religião e Caridade, a Irman..; 
d.ade convida o_s seus Irmãos e demais amigos do 
saudoso Dr. Hildebrando Cantinho Cintra .. 

i i 6 i O N. A i i O 
- >M _J". 

------· 

1 dias em revista 
(conclusão da 2.ª pagina) 

dema'.s, e não os guarneceu. de 
wrte que a ocupação ~ontinuou. 

Quarto erro~ aguçou ele, aJnda 
mais a irritação publica com um 
comunicado tonitrúahi,e, mas ridi
cUlo Pela falta de energia na :re
pres,ão aos OCUPantes. 

Qu.nto erro: permltiÚ qtie a 1D.L 
c!ativa. ,da ocupàçí.í,o fc,sse tornada 
Dele, ..... a ti ' · ç , · ,. · . ,.. _ r <.,e> ·omun.s~"- cuja · pro-
:pagnnd~; se t,,rr, beneficiado · com 
isto. Tanto mais quant-0 os "squa
ters" q1:1e os comunistas escolheram 
P~a mstalar nesse3 predlos se
r.am Por certo, ou elcitore seus 
o:u pessoas capazes de virem sa ade~ 
:rir ao Partido, e escóll1id~ a dedo 
pelos prop1;tgandistas deste. 

Sexto erro: houve Um wcal que o 
sr. Atiee guarneceu mwt0 · bem e 
foi SUa PrOpria casa de campo. em 
que ele não reside, mas que é pro
:&ima a um campo de "sq'uatters". 

E' ~iro este . mect.:ocre e sÜspei,. 1 
to Chrunberlain, da e.<;querda. o · 
que se eetá passandG é tão nocivo 
á ordem. que até a Jte<1eraç11.0 
Anarquista aplaude os "sq1.1at
t{;r:. ". 

• • • 
O Episcopado Polonlls,. em vtgo

rooa Pastoral de que dão no~icia 
recentes telegramas, denunciou a 
r,erseguição que Os sDViet.cos movem 
contra a lgreja Oatolica · na infeliz 
F-01on1a. Ao . :q:iesino tenipo ll. ràkuo 
<,ie Moscou continúá a ino~er êniii
r,anha contra o Vaticàm, énchenció 
de 1njurl¾ 0 sumo P0P.t' flce e iis. 
severando, entre outra<:1 co!sa's, que 
a . Santa Sé c:mstitue a alta dii-e. 
ção da maior empresa capitalista 
elo mundo que vem a ser a lgrejà 
Ca~lica. · 

Espànta &i.nda que '!e ten.hà de
sejo de. apertar éonfiantement-e a 
mão deS1:1es srs. Mas enfm há p;0· 
to txi,ra tudo, Inr:muldade pa· 111 
todo~ os erros. Não h<:. gente que 
abraça tamancluá? Assevera-o pelo 
menos uma anedota. 

Est_a mão estendida se 11'-lre i,a... 
ra o apert-0 falacioso da mã.o ver
melha, em ncm1e da liberdade l.'le 
pensamento. No _fundo. o que hão 

. de pensar os sovietlcos. ~essa mão 
QU(1 se lhes estende? Evidentemente 
Jjensarão o que peilSám ·do pror,rio 
princip'.o que anima a polltica da 
mão estendida, ou ~ja da. liberda
cie de pensamento. · 

O'ra, o que pensam eles de tal 
liberdade, já ntlo diremos em J:íia. 
teria religiosa mas. de .qualquer ou
tro assun't..o? $eg\l.tldo telegrama 
.Que se publicou nesta $emana. E!ml. 
tido de Moscou. o Conselho een. 
tral do Partido Comühi.sta eiétee 
um controle doutrlnárlj, sobre t.o
dos os livros que se publica~ no 
partido os escritores Nlcólâo . Tl
khónov. a Ana Akmatava. cujas 
obras estar'am "infectadas,. de 
p~ btlrgueses. 

.. ". 
- Na Grecla.. os comnn!sto.<J s0-

freram uma dura. derrota, Em con.. 
s~uencla. disto. as relaç!Ses entre 
gregos e tugQSlavo.. se tornarám 
tensas e che~.se a per.sar em uina. 
guél'T8, _ .A ~tétum perguntou en· 

tão ao cl!lllarada Dem<'trios Part
i,alides, chefe do pa.rfü.',o · comums
ta., qual sua at.tude r.ia eventua.ll.. 
dade de tal gue1·ra. Sua resposta 
foi çlara: ele Onâ Pactuaria. COI!\ 
os t~gcsl~vos, mas · def_lúgra.rlé. uma 
.:evolucâo contra. o govet110 , lsl'egQ. 
para. se M$enhe>rear. do pod~r, e de
pois resoIV~r 9 problem:a , com o go. 
vemo iugoslavo. Em outroo ter
mos ele enfraquecer!'.\ a reac::ió 
grega, por meio de uma revoluç.:.í.o 
interna. E, se venceS'õ<\ res0lveria. 
a pendenc:a com_.a Iugoslavia por 
mei<>s dlplomaticos. E' cxplicavel 
que entre comunistas gregos e iu
goslavos o acordo fosse fac!l. Seria 
só áslülár um tratado cuja minuta 
fosse enviada diretammte de Mos. 
cou. . . 

Como vemoo. o carn::i,:-~u.. pém.e. 
trios é patriotica ,á. µiai:telra 4q cà
mare.da Prestes, isto é, colocando· o. 
(;Omunl$m.;i acima da propria pa~ 
triál . 

• • • 
Ni Bulgaria os comunistas. ven"' 

ceram um plebiscit-0 mais ou ,me. 
noo legal, ou ilegal, e. derrubâí.íim 
a monarquia. O chefe ' comlllJ.ista 
local eicpllcou bem o &étltido:. dá. 
qtiécla. . do treino bulgaro: desatiâre
ceriam os entraves para·-· o. cola.bora~ 
ção com Moscou. ·. ,·,: . ' 

"Colaboração"~ •• 

.. - .. 
. ... .~ ":1-. - - ' 

Voutcu ã, .f.ran~ a.tl;:;'®-d,e pol!ti
ca o Muftl de Jérusalem, que reall 
zçiu llO E:g:lto uma ~.áii~e :r:e~ão 
de }ea4ei:s de signtflcâ,:ãõ ru> movt
ment-0 ·pan.ara,be.· O Mufstt:.aprové!
tou para fater. um9, picardia n.ó 
mundn ocidental. Dizem.:~ telCCTa
mas que el<' manobrou" a retmião 
de maneira a deter t'Jd0&os cordéis 
em suas mãos, fazendo sentir_ que 
o exito da atual conf~.i,encfa sobre 

.. ,. -~: ~- ~. 4tJ . . 

certos leaders IY.l,Il-ára.bes aca,;.;. 
1:,am de pedir que seja constltuida -
imediaiamente uma federação · de. 
E<,tados Ara.bes, constitu:ndo uma 
Ligª ·cta.s .. N~~ Arabet, oomo. um 
qi:isto extranho dentro da .QNU,, e. 
in~~irath;~ri.k cáutQil~. 4està, AA 
solução. dQS · cpiobl~ iutei-µos dai munoo ~e-, . _,_ ' . .. . . . ... ·' 

• • • . . 
o "Spandaúer .o volkeblatt". or· 

rriio alenw.o. .qu~ .. ~u:~ulà na. ~on.s. 
brltanic11,, . denunciou·: 'qúe·'O "exito: 
ii,lcançado Pela éorgaí;:ãi ·· socia!1sta
comunista se explica. na zona. ru
ral de sa.xen. · pe!O Jato e que cir• 
eula.vam llsta.s · ~ .de candidatos 
d~e. partido, ?10$ campos. . 

Mais 1.1.lJlÁ Prova. de & ino os "®).. 
chevis~ entendem a.. l!berda.d.'e é:1e 
r.1ensame;p.tó! · · ·· · .... ,, 

Publicaremos em n0$!8. proxtina 
ec1.:ç.ãó \Ull coihenW,rlo Íobre o dia,, 
curso elo ·emb$.1Xador.·arie:ii.tlno jun
to á Casa.· Bra.né8. que sustén'ta 
doutri~ sdclals inaee1tav:eis. . 

Revestiu-se do maior êxito 
o I Côngr.-.sso Euéaristico· 
. . :' ~-- ~vm~•J .. 

· ·(Conclusão da .. 1.ª pãgtna) 
.... :, '; ~- :.· :-. 

Doomlt1go =~m'?, ê,s 21 hQras ~ 
mela, . çs .P~~-~1~. _G9n,~l~es ç~ 
jelr~s e .Y.~9o~ç@!\es Mota ·em éozn;,. 
pat1h~a. at ir.'º Ct!itia/'QbriHnhó' r&- . 
preÍ$en t~rite5·~~ ; Int~H~ntor l\fa~edo 
Soiires1 nEIS soUnlddeâ de enQe~ 
m~ntç ,;t,o _Cot1sr-es1to :mucarlstlco d~ 
Campinas, e de t\\tÍ?ietos&s Prei~dÕá 
reg-r~ésarain a s; Pà:1.ilo desémbái-
cando nÍ:I, Estação·da Luz cel\'!ai-d$1il 
24 hc;ra.s. -

os MELHOR$s·PREÇOS 
:. }J. 1,A,_,;MÊL}JOR QUALIDADE 

PRESUNTO- e FRIO$_ :~i:{; ,:v~º-~ FINOS, P'RtJTAS, 
BÍSCOUT0S p · ijOMijQN~ ·: : · . ~:mNE1'0S AU.ME.NTiCICM:I 

EM p--o·Rto~ .:''Mo N·l EN E G··R:o-- .·· 
RUA AUGUSTA, 1,569 (~q. B. Luiz CoeJht,) - Pone: '1-00U 

MERCEAklA AVENIDA 
. 4 v. Bit~~- LUIZ ANTONio, 2098 (Em frente à IcreJa·· 

.... ·1~ç'tUJõa ·cenceiçãti). - Fone: ?-MIS 
. UNI®S Dif$~Ull.)Ô~.~(,I>À · .,:, 

MANTEIGA,·· '"BANDEIRANTE·~ . 
. : :~. . . . . . ( . 11' 

~=u.o.o.C.0.0.Cl!;Of ACf:ntCCiO.,.CII 

Indicador ProfiSsio nal l\çobomos de rec;:~b6r gtondet ...o- · 
rieclode de nlbies mudos .e sonoros ADVOGADOS 

Dr~ Vicente Melillo 
Praça da Sê, 23 - 2.0 andar -

Sala 215. 

Dr. Plinio · Corrêa 
de Oliveira 

Rua Quintino. Bocaiuva, 176, 3.11 

:uidar - Sala 322 - TeL: 2-7276 

Dr. Francisco P. Reimão 
Hellmeister 

ftua S. Bento, 224 - Lº anelar -
Sala 3 - Tel.: :-1543 - S. Paakl 

Dr. Carlos Morais -
de .. Andrade 

&ua Benjainiin Constant, 23 
4-0 and. - SI 18 ...;_ 'l'eL: 3-J.SS6 

.ENGE·N·H.ElR·OS 
Amador :cintra do· Prado 
ENGENBEIRO · ARQUITETO 

~rqultetura religiosa. co.legios, 
ffApAIOII npappia.t 

alua J.Jb. '..darót 8ll - 11. ~ 

MÉDICOS 
Drw Vicente de Paulo 

Melillo 
CLINICA GERAL 

Consultorio: Rua Aureliano 
Coutinho n.0 109 
Das 13 ás 17 horas 

Dr. Camargo Andrade 
DOENÇAS DE SENHORAS -

PARTOS - OPERAÇÕES 
4l. 

Da Benef. Portuguesa, da Mater-
nidade de S. Paulo 

Cons.: R. Sen. Feijó n.0 205 -
TeL: · 2-2'141 - Das 14. ás 18 hs 

Sabàdo: Das 10 ás 12 boru. 
Res.: R. Rafâel de Barros, 451 -

'l'el.: 7-4563 

1 

Dr. Celestino Bourtóul 
Res.: Lgo. S. Paulo, 8 - '.i'el.: 

2-2622 - Cons.: Rua 7 de Abril 

n.0 235 - Das 2 ás 5 horas 

Dr. Reynaldo Neves 
de · Figueiredo 

DO HOSPITAL DAS CLINICAS 
E SANATORIO STA. CATARINA 
cmuRGIA DAS VIAS BILJABES 

Cons.: R. Marconi, 84 - 3.0 ai:ul. 
- Tet.: 4·871': -- Das 14 ás 16 hs 
Resid.: ,Av. Pacaembu, 1.044 

TeL: 5-2625 

•HOMEOPATIA 
~ 

Dr. Artur Rezénde Filho 

. da Sorocabana. · · Dire~r ctuµco 
do ·Ambulatorfo Bomeopatico do 
Càrmo - Cons.: R. Sen. Feijó, 

. 205 - _Tel.: 2•0839 • àes.:' g;.&471 
- Marcar bora. daa 3 u 8 IIO

na pelo se.lefozuu 2•0839. 

Será menino ou menina? . 
O se:xo __ dos bêbês que hão, de,,vir, é sempre:, _motivg de 

~atos proJetos ~os pa.is. Entrttabto, seja menino ou m.,;. , 
nm3: - º· essencial é que . ven.bAm: ª· nascer f()l'tes e sàdios. 
Os pais_ que não tratam d~. san,rue, alem d.,oS perigos a q"' ·· 
s~ e:xpoe~, condenam os filhos a uma e:xistelícia de maru:. · 
r1os: n~c~d~:5 de. 7. _meses,,._a~àsados de d"l!envolvimento f!I 

de intelige11~ia, debilidade, doenças da pele, dós ossos, do s1s .. 
tema nervo$O, etc. . · · - .. 

. , ~ ~.e.nbo~â.s, gratidas dévem prócü.rár o méaieo dé sua, 
confiança e tfàtandO"-!e COJ,lVéhi,enteménte Poderio ter filhos . 
1ollustos e re~IStentes as nlolesUãs, ficando, ao m~ tem'°7 

ll-·,ü~ife;Ql!~-: ,.,: 
. . . .,_ -: .... , ·_ :: ·.-.· . 

: .. ·._ .>: .... , .... ;.. ····~ ~ ..... ;i: 

E' um auxillal' no ka1a1Deato da SlfillB. 1JN11. 
CM. UG •O> 



O discurso . do sr.· Byrnes 
Entre os 1nu:iµéros 'acontecimentos d~ta ultima. quinzena, t(X,102 el• 

tendentes a. agravar; ;a.inda. mais as relações· entre os aliadoa e • 
russos, destaca-se o discurso do sr. Byrnes sob"re o problema.. :alemão. 
Três são' os aspectos pelo quais podem ser-encaradas.as d~• 
Secretario de Estado 'americano: . . · 

1 São Paulo, 15 de Setembro de 1946 1 1) Foi o· mais vigoroso e incisivo protesto a.mericauo ~ a. aü
tude dos russos na. Alemanha. Se bem . que· os telegramas · de aceu,cia& 
americaná.s . não tenham · silenciado :IS atrocidades $0Viéticas COiltra a 
população ·alemã, e tambem polonesa, neµi a. escandalosa fabricação. de 
armamento belico nas usinas alemãs este foi o primeiro protesto oficia.} 
dos Estados Unidos . , . Carta Pastoral de D. Manoel Nunes Coelho 2) O Sr~ Byrn~ afirmou que os EE. UU. nã.o retirariam· suas tropa.s 
da Alemanha enquá.nto não tivesse um governo · central, · o que quea: 
dizer de outro modo, de um modo mais dlplomaüco, que lilEI • alemães 
constitulrem um · ~venao oeJltral ou americanos ae ~ .A--. 
a ideia. de ocupação da Alemanha· por Zi ou GO anos cal por tena, Bale 
tato, que se torna ainda mais significativo com o tom geral almpatlco 
a.os alemães de que o discurso se ,revestiu, o que provocou não poacqs 
ressentimentos entre. os franceses, mostra. que, na. eventual lminencia. de 
uma. nova guerra, os aliados querem contar com o apoio da. massa ·da 
população alemã. A repatriação de 13oldados alemã.013 na. _Inglaterra,, 
"reeducados", a unificação das :;r;onas americana., e inglesa e ~- proj~ 
americano de recQnstrw~o da Austrta. são medidM destinadas ao mesmo 
tim. A ultimá gu.erra. mostrou claramente que a.pesar· da importanc.4 
crescenté do íator':armamento, a. atitude -da.. popuÍ.a.ç~o civil é um ele .. · 
mento ~1clsivo para. a vitoria. 

Ar~ciando o Congresso Vicentino a realizar-se em sua Diocese 
Anunciando o Congresso Vicen

tino a ser realizado em Bom Des
pacho, de 1 a 4 d'e Outubro ·pro
Ximo, o apostolico Bispo de Ater
rado, D. Manue1 Nunes Coelho, 
promulgou sua Trigesima Quinta 
Carta Pastoral, da qual publicamos, 
a seguir. alguns topicos: 

Tão grande é a soma de bene
fícios proporcionados a toda a Cris
tandade por essa· admlravel e pro:
Yidencial instituição que é a Soei~ 
~ade de S. Vicente de Paulo, que 
não nos é licito Irmãos e Filhos 
earlsslmos; permà.necer indiferentes 
Ás datas que marcàm _qu~lquer · eta
pa de sua benemeritá. e~tencla. E' 
amílin que, ócorrendo1 no presente 
ailo, uma datá la/3saz. up~Aisiva que 
~ a do cinquentén~k, da: fündação 'ª primeira cohf ercnclà vicentina ' '. . . , 
:no terrltorlo .que. passou à perten-
C!er a. nossa quel!l<la Diocese, é mis
ter que a celebremos condignamen
te, como expreseã.o ele nossa _pro
funda gratldllo a Deu pelos l'1cal· 

culaveis beneficios recebidos, bene
ficios que mais particularmente 
experimentam confrades e· pÓbres, 
num magnifico intercambio santi
ficador de almas, os primeiros a 
fazer jus ao premio destinado a. 
quem serve e honra X. S. Jesm1 
Cri.-sto na pessoa dos pobres• os 
ultimos a receber, com o a~xilio 
materiâl que lhes mata a fome: e 
agasalha. o corpo, a nutrição ,espi- , 
ritual p&lo apostola.do heroico e · 
fervorosó dos primeiros: apostolado 
que 11. Fé;· a Esperança e,.a. .Cari
dade in~piram e .a.lentam, dando 
vitàlidâde.- á.· fro.n.dosa A:rv~re, : ger
mina.da. da sementinh,a, .. na .expres-· 
~o do l,Hvlno~·i},le.str~, .. a menor·de 
todas, (tUa hoje este.ndé sei.is . beiúi_~ 
l'.icos tamos por .todos os" qu~dra.IÍ~ 
tes do :ímtverso Abençoada SemeiÍ"
tlnna. 4Ull em. Ü-33, ano da .funda.-· 
çã.o áã . primeira conferen.cia,' ·em 
Parls· com apenas s membros; um 
seculi> 'dliipols já. :ae mulÜpiicarà em 
1-z9.a1t,,contrades dlatribütdos em. 

13.ltli conferencias 'Assim ·~ermi
nou · para· o territori~ que no futuro 
se desmembraria do Arcebispado de 
Mariana para formar o biapado de. 
Aterrado, a sementinha que .foi a 
primeira conferencia, sob o patro
clnio de· N. S. da Conce~çlio na 
paroquh~ ue BQm , :bespa.cho, l1a 
precisamente 50 anos; 

. .. 3) O que. ba .4e ~eihor, no entanto, nas declarações do Secretario 
eia Esta:do · ameri~o, consiste em que tànto os EE. UU:., como a. Ia-
glàterrà são fà:1r9raveãs A federalização da Alema.iiha. Os reeéiates re~ · 
súl~ÔS das f:Íl~lçdtÍà na 

0

Saxonla e Turingla. mostram cla.ra.mente que 
na.. zona Por eleà obµpad111 ~ os russos conseguiram fazer vencer · a alian~ 
comuni24l,-sdêia.lista. Com alguns anos de ocui>a,;:ã.o certamente conse-: 
guirão .bolchevizar uma parte da Alemanha •. lsto. importa. no faté> de· 
que, um?.. vez_ retlra@as a.a tropas de ocupaçã.o, os esta.doe nos quais_ u· 
~repond~rancla ·a~ eleD).ento c:i;tolico, como a Baviera. ,e a-,Rena.nía,_.,~ 
v~~ enyolyldq:,_ eµ1 lu~. ideologicas: trem~mdas com três · inlmlgoiif,. 
C(~e poss,u_E;m nlulta CQ1sa, em comum, ·o espirlto prussláno, · o resJ;1µrgt~ 
n,ien.to· qo .11iu~à~o e ·o comunismo. Sõ _.uma. féderâé:ã,o. d·e :é!rtadoá; pre-,. 
serva.rido.a. in_tegridade ~\11, fé, bem como os usos e costumes cristãos de·· 
cada um, l)Odei:á r~er t,1ilhar um rafo de esperailé;& 'iio futuro 4a. It;ria~ 
catollca· na. -Alemanha.. · . . ·. .,, · : · 

. À. •• 

O Papa alenta a rê~onstíução 
. ': . .. 

Na. mesma proporção em que 1\\8. 
mÚltipllcou a primeira conferencl.a · 
de Paris, .em um se.culo; podemos· 
çonstatàr ~ <}ú..com a nossa. <ie Bom 
Despacho, no terrltorlo do Bispado 
:Multiplicou-se admiravelmente, po
dendo:contar· hoje a Sociedade com 
suas _ 12& conferencias, subdivididas 
eµ;Í is·. conselhos -particulares, com 
os ·seus ~.6S6. membros ·entre. ati• 
vi!s· ·-as-p!ràl'j.tes;. honorários e, sul;,13-· 
crltores,· Desen,;o-I'vimento :este q'ue 
se :;(CentuOU. particuln'.rmente à~õs à, 
creação. do biSpado, e~ cuja exten~· 
sã.o ainda em· Ül20 .sõ se contava o 
diminuto Dumero de S confe_rencias, 
dando-nos ensejo para. eitã-lo, em 
Nossa Paatornl de saudação, com 
os augurios de que eias se multi
plicassem na proporção de 8 vezes 8. 

No intuito de obtermos· tais fina
lidades, estam.os promovendo a. rea
lizaQá.o de 'llDl Congresso vicentino 
para os dias 1, 2 e 3 de outubro, 
na Cidade de· Bom· Despacho, i com 
abertura a .30. de setembro e encer
ramento a. 4 de outubro, dia jubi
lar .da Conferencia· de N •. S. da 
Conceição daquel~ Cidade. E por
que toda. ·a. Diocese haverá de par
ticipar das eomemoraçõ.es dessa 
data jubilar mandamos que a festa 
de São . Vicente de Paulo, a 19 de 
Julho proxhno'viridouro;· ·seja ·cele· 
brada em todas as paroquias pre
cedida de um Triduo:· prepar~torio 
do Congresso, nos dias i6, 17 e lS 
de Julho e que, .. nesse :rl'lduo; se
jam ,estudados os temas. das con
ferencias a serem. apresentadas no 
Congresso, que devendo ser _r.eaü
zádo '"li. ·luz da. Ação CatQlica" é 
Nosso ·-desejo que à. ele compareça 
todo o . Clero par-0quia.l da Diocese, 

Em favor · do «Pequeno Côttolenoo» 
d a Igreja nó J a p,ã o 
Texto da earta de Pio D à Hierarquia niponica 
TOQUIO - (N. C.) - Confor-

1ne à:· imprensa divulgou, Sua Santi
dade o Papa Pio XII dirigiu-se a 
aeus "Veneraveis Irmãos, os Bis
pos e. Ordinarios do Japão,. em 
11ma mensagem de esperança, con- . 
siderada a primeira de sua espe
eie enviada por ·um Papa a. nação 
japonesa. O Soberano Pontlfice 
responde 1. carta. Coletiva que a 
Hierarquia 4o Japão enviou A. San-
. ta Sé, no Inicio de sua primeira. 
'reunião apõs-guerra. 

A augusta. mensagem, escrita. na 
Cidade do Vaticano em meados de 
111aio, foi lida na missa solene pón
Uflcal celebrada na Sala Hibiya 
41esta cidade, por ocasião da. che
cada dos Exmos. :Monsenhores, 
.John F. O'Hara., Bispo ue Bufalo, 
J,l!chael J. Ready, Bispo de Co
lumbus, portadores da missão de 
incremental' o auxilio dos catolicns 
cios Estados Unidos â. Igreja.· . do 
Japão. 

"Estamos Yerdadeiramente emo· 
eionados ao ler vossa carta colet!
~ · pela qual, depois de uma lopga 
• triste interrupção, os lac;os do C'u.· 
rlnho espiritual que unem o Sobe
rano Pontifiee ãs ovelhas e cor
deiros da Igreja do Japão foram 
finalmente renovados diretamente. 

A Carta nos traz testemunho da 
pa.ciencia. e da coragem com que 
Yôs e vossos rebanhos suportaram 
• terrores do horrendo conflito. 
Damos graças a Deus, que t5.o ge,ne
,osamente vos deu as virtudes reces 
Arias que as clrcunstancias, JµUi
~ vezes tão . tragicas, exigiram e 
Dão duvidamos de que como re
compensa de vossa fidelidade ama
•urece já. uma boa colheita para 
•osso fervor apostolico .. 

Sem embargo, não podemos c}c!
aar -de lamentar as imensas perdas 
4ue vossas dioceses e paroquias so
freram. .Mesmo que não tenhais 
4ue deplorar grandes perdas de· vi
~ humanas, graças á. especial 
proteção ·de Deus,·é fato ainda ane 
'•· J11anutenção material de todas as 
"'N8a.S at!Vidades religiosas sofreu
_pandes danos. E' impossível recor 
ar sem pesar a destruição de vos

.-& catedrais e de ~antas ig,rej8.f.! e 
i,resbltérios, a anlquUacão de cen
tros paroquiais como Urakatn·i e 

l(akamachl, onde o catolicismo ti

aba suas ra1zes mais velhas e 11ro
•das, sem mencionar os semi.na· 
tios, escolas, conventos e hospitiiis •e· a ceg11eira e vlolencia da guerm 

1,...-,.sa.nun. . . . 
y .. o zêlo e YOR!'rt fê, Veneravels 
~ 1119 '11,1,Çlii!.m d~te 4e, _.. 

J?!elba~tes ru!nas. Poderia ser dito 
áo contrario que encontram nelas 
novo espirita. já, estais r<>uninclo 
vossos ·dispersos cristãos, jG. estais 
de novo. trabalhando para· recons
truir. as ·.·paredes · i~cendladas, e a
brindo n·ovos santuarlos; reparais 
as brechas morais e materiais nn.s 
obras, ê estabelecimentos catollcos. 
Comprcwndemos que os esf!)rços que 
esta sitÚação exige de võs são enor .. 
mes. Queremos unir-nos a esse 
esforço;,'asseg,urando-vos .. que acl)-· 

, ridade pontiflcia,vem em vosso au
xilio, tàfita quanta fôr 'posslvel pa
ra apressar esta grande tarefa de 
reconstrução. 

Mas não satisfeitos com a coope
ração material, não importa . quão 
indispensavel seja nestes. momentos 
dlficeis, quere.mos assegurar-vos, 

1 do fundo do nosso coração, o que é 
mais importante- nossa. assisténcfa. 
moral. Prometemo-vos nossa,s· · o·ra
ções, m9.1s fezyor.osas do Q.1.\e ni.mcri., 
para que o Senhor da ~olhe!ta· envie 
o rocio celestial da grac:a,' a voggas 
desoladas regiões, e .para. que envie 
tambcm muitos trabalhadores ri.pos
tólicos. A esse ~espeito níí.Q quete• 
mos deixar de recomendar aos Su
periores das congregacões .mlssiÓ· 
n'ar1as que enviem a estas desoladns 
partes dá vinha de nosso Pai sa
cerdotes e religiosas, que constitui
rão· um precioso reforço para vós 
na propagação do Evangelho de paz 
e amor; 

At'll:\lmente as 1,eusp<>eth·a,1 para 
um futnro consolador abrem-se 1u
minosa1:1 ante ·vossos olhos. Deu:, 
deseja que a. sagrada ambição de 
Sil.o Francisco ·xavier em reJac;:ão á. 
voissa patr!a se converta algum dia · 
em sagrada real!dade. Nesse dia a. 
Igreja se · regozijara. com gozo ~a.
terna! e dara. graças ao Pai da luz, 
do qual procede todo dom otlmo e 
toda graça perfeita. 

HOMENAGEM A' REVDA. 
MADRE INSJ>ETORA 

SALESIANA 
A 22 do cor·rente, será· home-

1iageada .. no Colegié> de Sànta 

Inês, nesta Capitàl, ·. a ~v.dà· 
M,:adre Carolina Mioletti, lnspé
.ti;lra. das· Filhas de Maria Auxi · 
liadora. . · · 

Este ano, a honí~n::Ígem se 
1·evestirá' de brilbf especlal, por
quanto S; Reveia. completa ·· o 
25.º aniversario de sua Iioinea
!,;ão como Inspetora ctas·F.ifoits i 
de :.\'l,aria i\.llliliadora em.:·iel'l'~S /i 

americanas. 

. Pela 'manhã, ha"erã ::.Uii;:,;a, e 
. Comunhão segundo as i'nten-

tões da homenageada, · e,. ás i; 

horas, Missa Campal com assis· 
_tencia de todas as 'secções d o 

Colegio •. · A' tarde, Benção so
lene. 

A pa1·ce festiva coustà de·um 
desfile de saudação e homena
gem, comemorativo da faustosa 

Nós vos enviamos, , Yeueravel!:! data; ~ ... seguir, ora:çãq \!6ngra-;, 
Lrmãos, e"ta expressãa' de n~sso'. : 'tulator1a. No .Safüo_ 4e At91!>, as' 
paternal regosijo e nosso profundo alunas internas encenarão "Os 
eStimulo; para qllé Yôs ~omparti- Cl'istãos aos leões" .' drama ro-
ihels· dele com vossos queridos e · · • · 
fiéis rebanhos e, orando para que mano; e as externas representa· 
o Senhor seqÚe vossas lagrlmas e rão "Flores e borboletàs". ··.A 
para quo. debaixo da proteção dos····· éx::a.Iuna srta. Alzira Ferreira 
mart\re,- Ja pon.,ees e especialmen- ~ , · 
te <lc sua llainifa, a Saritisslma Vir- a.autos execut_aru, nos interi9-a· 

·gem ::\faria, renove··nos com1:ões de los, numeros de piano. ' 
todos uma fê invencivel e uma forte· Será feita, nessa ocasj.ão, a 
forte confiança e Úin futuro· melhor d 
para a ordem cristã damo-vos cor- entrega e Um· Mimo- Espiritual 
dialmento e a voss~ clero, .é espe- e da Bolsa de Estudo "Santa 
cialrnente aos missionarios qÜe tiin- Inês". . . 

to a merecem, aos religiosos; 
1
ho- Da festa de Madre Càrolina 

mens; mulheres, e a t1>dos os fiéis 
da Igreja do Japão como o sfhal ;;: l\l!ol~tti pªrticiparão as Direto-
dtJ socorro sttpremo; a. Beução Á• j ras de todas as Oasas da Inspe-
~UC$l.. " toria do Sul do. Brasilo .. 

UM. APELO DO REVMO. PE. DIRETOR PROVJNC~. 
. . . DA DlVINA . PROVIDENCIA . 
_Recebemos do Revmc,. Pe Ca.r

méJo l'Utorti,_ O. D; P., SuperiOr 
da. vasa. aa Dwma. .Pr9videnha, co. 
!).la aa. carta que aoa1xo t,r~1..,c1eve
~os, env1aaa LJ8!Q ~vruo. l'e. José 
=r<><;.;ru, l.hl'Ctpr };>rvv .ncta1, a.oo 
Religiosos da Divina Providencia. 

As orertas podem sez· entregues 
ao .l;{.evmo. Pe. ca.qneio l'ui:oru. 
o. })· P,, á rua. Dr. Luiz Barre~ 
to, ;j43 (Bc:la VLSW.) telelon~ 2·.>348-

Todo o Bras.l se acha animado 
Pelo nobre aafn ~e d.JUd/i.r a. Eu
ropa e numerosas inic.iativas ofi
ciais ou . pa.rticulare.:1, quer civis, 
quer eclesiast.c~ se t.êm empe
nbado em a.uv.iar os . .aorx:ores da 
miseria e. ela fome· de 1>ost.guerra.. 

Se todOs necessitam. quar não 
deve ser a nece.sstd;lcte dos mais 
pobres? Se é dificll, penoso e ás 
vezes mesmo . .mp.:.e,sivel. obter na 
Europa o Pão ele cad~ ~ para uma 
só familia. como não o será; vestir 
e alimentar centenàs dé ortâos e 
pobres; sadios e enferm0s, peque
nos e gra.ndes? E' sabido que mtú
tos Institutos e Asilos da Itália 
cenaram suas p01:~ e desped.ram 
s,:;us protegidos, ·na ímpossiblliclade 
de S11$tentáJos. Graças· a· pe1,1,S ist.o · 
Dâ9 se deu com· a . "P~Uéna Obra. 
da Divh::ia ProVi(lenci11," I;\ r obra. 
provlden~. :de nossos tekP.OS, -.~ 
fuo •· a. chamou seu.· prüprk1.· .fun.da... 
dor, ·Dom . Orione. Não somente 
nenhum- de. seus lirnite.sz'êêE · 
dade fechou as portas, mas a.o con
trario abr~-se varlos . out'ros es-
1,~la.l:zados para os orfãos de 
~e.rra.. qile co~tltuem uma nwn4;1-
rósa multidão sem teto nem Jar, 

·sem' 3$1stencia. . moral nem · mate
rial, , tendo · vivido durante mesés 

' inc.orporados aos exercitos- comba
tentes, . segu·.ndo-os .co.mo .um ca.r. 
dume de peixes segue a. um barco 
de pesca em alto mar, para au. 
mentar-Se e vestir.se com oo sobe
jos das tropas. m milhares de 
crianÇ!16 italianas, esl)El9iaim.ente 
entre Roma. e Na,POles, .a zona mais 
atin~da. pela guerra, 1·ed\lZl.<la,s a 
esse estado lamep.tavel. · 

Os Religiosos de Dom Ofione, 
sem se deterem em: constdet11,r se as 
condições economicaii eram' ou não 
fevoraveis, apenas movidos, pelas 
extremas e horrive'.s neéessldadea 
·cte tão. infelizes cria,nça-", .Cónflando 
na -Providencia de ~. abriram 

.. quantas casas" novas puderam e 
.. destinaram ·--~Clf:l_..:os loca.Is dispo. 

EXPEDIENTE DA . CURIA 
METROPOIJTANA.? 

. . . COMU'NIÓÀDO. • . 
De. ordem de g. Em.ela. •. ,Revma.. 

ó Sr. cardeaJ-~·qebtspó, · ~VÍf!O ao 
Revmo_. Clero secular e regular que, 

niveis vara. IUXlpi.rar o maior .nu,. 
mer0 possive1_ àe meninos, ·o lJ:W:1-
mo Iazenao: _w.. H.ell~1osaà· qliàntO 
ás mcmnas. ·co,mram-.nos ·com. 
iarrapos e. oa alimeniari.ni c:om·:mi.. 
ga,nas de páo, wuc0 tra.taiin~to 
<1ue .1J.1es poo,am Oierec.:er, e 'aás1Jn 
"ª!Varam centenas e centen& · c1e 
criança.s do perigo, JJWral, àa. COI"• 
rupçao e ao a.oanuono, es!orça,nclo. 
fie para toctná-Ia.s homens nonêst.os 
~ trab~a4ores. Só em lWma mai,S 
iOO d!>Sses o,.-fãos . são · ampa.raã.o.s 
lt~ Casas da .Divma. PrOVUlellCia,. 
Acre.;,ce a.ncl.!J. ·que: os "Pobres ·c1es,. 
validos" dos "l-'equeno CattoJ.engo~ 
itallanos àu,men~am em tcx1a par • 
te; em Genova., Mlião e Napolea Jã. 
foram recoiletrUIQos · os locais da.. 
:Cif~cadOs .· pela guerra e estàO sen~ 
do construidos novos, apesar o.as dl. 
ficuldades extremas o momento e 
oo "0.:>ttplengo" dé MJão, OeDÓva,, 
Alexandria, . Tortona.; Roma, Sa• 
poles, Calabria. e ' Sicilia. estão re. 
pletos ,de pobres de todas as cJa&.. 
ses. E Deus realiza; o milagre <Uã. 
rio de J?roporciona.r o pão ae cada 
dia estr:..tamente neceesario a es-. 
ses mill:larea de p0bres de Dom · 

. orione. Mas só De\lS sabe á custa 
de quà.ls e qµant()s sacrificJQB ctos 
Filhos ele Dom Orio.ue. Um ~ 
de suplica.. ·<if:$se8 OOSS0$ irm!l.os, Jle_ 
r<>is da. Cáridade; · r~b~. es 
comunicaÇQeS, . com, a ,.PA.U1a-·, Há\e,. 
chega0sos , insistientEI e ~~:. 
AJUDAI.NOS! -E' ~() um.s. o. 
S. angustioso de q• dépais de 
ter lutado até o extremo, ~ 

. das . as Jorç;a.s e· os · r..cursó'3 · · pro. 
prfos, ergue iis mãos fatlgada.s · • 
clama: AUXILIO! , . · 

Prezados bemfeitores. e nobllissl
mos brasilelroa: O mundo a.plauae 
o muito que destes . e admira emo. 
clonado e.sta nobre· e gloriosa na
ção, esperanÇa. do · 'momento. · Já 
destes muito; más em extrema mi.. 
i;erla.. Nós vos epdimos as miga
lhas que· sObraram para nossos 
11auperrimos . Orf!os italianos e pa.. 
ra os pobres · elo Pequeno ca.tt.o-. 
leng0 Italiano.: · 

PEDIMOS PAO E ABRIGO! 
Enviai.nos vossa roupa· usada, 

cferecei-noa ~ pacot:.e d: farlllba 
e uma lata de conserva.. 

Cãros Pais de · Familia, Presen. 
teai vossos -filhinhso com o nobre 
exemplo da caridade cheia cie me
ritos: vesti.os com roupas nova.s e 
enviai-nos a ·usacsa· para nossos 01'
fãoo que . na. passuem. -Alguns me. 
ninos de nossas casas foram obrL 
gados a vestir.se cOblO meninas.,._ 
ra se livrarem do: frio. Tudo _.. 
~ para os <1Ue·:riada têm! 

a Partir desta data, •do as. ru. 
bricas . 0 permitem, · na Santa 
Missa. a oração im~ta "Ad Pe-
. tendam Ph1viam"t · 

s. Martinho de Tours,. o grande 
sando da Caridade, não :teDclo o 
qne ar a um pobre tlr'tante ·de 
frio. cortou com a ·espada a. t,neta. 
de ·de seu manto, oferecend9-a g,e. 

l nPrOSament.e Na :nol~ · .e,utnte. 
· anreceu-lhe N. S• .Jesus Olào 

revestido ocm a · meta&> · dada ao 
. (a.) Monsenhor J M. Monteiro 

Viga.rio Geral. . • . . . ' 
DIA 13 DE Slln'EM'BRO 

Mons. José M. ·Monteiro, Viga.
rio Geral desyache>u o ~~: · 
· PAROCO de Itas,~ca. em fa
vor do Revmo. Pàdrs Antom:> Ne
~ 

<iã a· Deus e· DeUs -~ o cen.. 
tm,lo por um. ·.. . · .. . . . .· 

·1, J)Obre. dizendo-Quem dá· aos..~ 

·Df!Sça sobre· t.od<>s os nossc-- beJJ.. 
ft'itores a benção de J)eQII, Ja,p-e 
generosa. i,ortadora de aaude.· ~ 
Hta1' l)ef>Soal e bom d1to para ,to,, ............... . 
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A Santa Sé não retonhece a partilha ~a Polonia A C~NSAGRAÇÃO DAS 
FAMILIAS AO CORA.. 

ÇÃO DE - MARIA 

Gra.ca,s a Deus, está promulgada 
a Cons~tui,;ã.o, na qual foram iwl
Clritas -~- reivindicações mais ur
gentes e essenciais da. consciencia 
ca.touca.; Voltamos a.o regime legli.1, 

_ 9a2 res:r;>o~a.bilidade.11 e direito:. de
:flnidoii~ E uma era. de tra:aquil!

.dade r$ÍaUva parece abrlr-:se ;p:,;,.i-a nós :· ----- - -
· Úã. dQ.ls- modos de aproveitar as 

~ntagens. da. tranquilidade. Oei 
:frlyolos ·a apreciam por causa da 
desp~upação que traz. Os aen
~os, pelo contrario, são sôfregos 
de "tranquiildade precisamente por-

. que el!\ permite que o esp1ri.to se 
entregue· sem tropeços, a suas 
grandes e essenciais preocupações. 
Não aplaudimos a tranquilidade 
constitucional como meio de crear 
no· país a erá do otimismo falso, de 
moleza e de dissolução para a ,aua.l 
tendem os: t'rivolos com todas as 
fon;:ae. Dentro da normalidade dos 
proxlmos dias que talvez sejam 13Elm 

tropeço11, devemos entrar em nós 
mesmoi,, pesar com calma e gravi· 
dade os acontecimentos passados e 

.- presentes, e pensar sobre o futuro. 
· :Oevemçs auscultar em todos 9s 
neus si11tomas, desde os ma.is evi
dentes ftê os mais sutis, as grandes 
transformações por que vai passa.n
<lo à a.lma do Brasil, seus costu
mes, ·sua estrutura social. Devemos 
auferir o valor de todas estas tra.na
form-a.çl5es atua.is e potencia.is, 4 luz 
<la doutrina. catolica. Devemos 
pressentir, no futuro que se pre
para. nll,S proprias entranhas do 
Px:ese~te, o.que conduz para Cristo, 
e o que tende a -nos sepa.ra.r de . 
Cl".isto. -E. devemos tomar, em con~ 
sequençiá. disto, nossas providen-

/:~'4~ .. -~15'!?; .. ~~~- ~~1:: .-·1:~~ :··1t~.· :.~·~.: ,;~~~ ·,:·_ 
E' · neste es'pil".ito, sem pe,ssimis

inos injustC>S,, nem. otl~ismos tolos 
e sabendo' algum tanto a evoluclo
_nlsmo pagão, que entramos hoje nn 
era nova, fazendo um primeiro cu
:m.entario sobre a Constitulgão. .. ·-º "Osserva.tore Romano" publi
cou hoje um belo artigo sobre a 
~tude moral e afetiva da America. 
Latina perante a Italia. Mostrou o 
orgão pontificlo que, mesmo nos 
dias ma.is a.ma.rgos, toda a. Ame
rie& Latina não deixou de olhar 

A. resistencia poZon.esa à ~, 
süo nazista foi elemento. yre
üi oso para a 'Vitoria s,obre oi.to-

~ ems aõaor-ver _as populações 
catolicM da . Polonia. Nação 
pm-petuamente -'Cencida, · el.a · re-

.Retrato autentico de Santo .. Estanislau--·Kostka, ·· conservado -:na. 
Igreja de São . Sinforiano,. em . Lyon. _ 

falitarismo pa!l'ào. Por ··<YUtro pre~enta 'entretanto u1n,granae 
lado o totalitarismo -vermôlho - papel na resistência cristã em 

(Continua na 2ª l?ag.) ,. tem 'encontrado <1; maior àificul- . nosso8 dia.e. Para ela se vol~a 
----------------------------- a. esperança da Santa Sé, que 

O S " . G I d até ~a gorá não_ reconheceu o_ go-. novo uper 1or . era -· a ver;:nt!t:reE!fa!:;:iv1ostka, 
. Padroeiro àa Po,lonia, modelo e h " d J - · · ·da 'virtudé da 'pureza, proscrita O .f n p a n I a e e S_. U S : np infe-if!"O -s01?:etic?_, awcili-ará 
por certo seu J,afa a .recobrar 

, O R~Verendo Padre João Batis
. ta. '7a?1$8eDs, eléito no d:.S. 15 de 

Setembro de 1946, 27.0 preposito 
-~: da CclllPatihia eh Jesus. nas
. ~U-na Belgj,ca aos 22 eé -Dezembro 
·de 1907. Fez a Profissão Solene a 
2 de Féverelro de 1924 

Profellsor de Direito Canontco do 
Colegio Maximo e Faculdade de 
":reol0g:il de Lovaina, foi nom.,ado 
Reitor do mesmo Colegio a 17 de 
Acosto de 1929 Em 1935 foi nomea. 
ido_ ínst,rutor dos sacerdotes Jesui-

- tas que; tendo terminado todos os 
estudos eacx:os, fazem o chamado 
2.0 An9 de Provação. A casa da 
3a. provação acha-se mstalada em 
'l'ronchiennes. 
, A 13 de Maio de 1938 foi nomes.
do Provtncial da B·~ig'ca Seten
triOllr.tl. Provincia da companhia 
de-· Jesus que conta atualmente 988 
m.embl'1)S. dos quale 535 sacerdotes, 
325 estudantes e 128 !rnlãOs coru:l· 
jutores, Tem sua sede em Bruxe
las oos componente-- da Provin
f.'Ja '. da J3elgica Sentent,r'onal, 246 

N(JMERO AVULSO 

CrS 0,40 
.-RIO DE JANEIRO 

CrS ó,60 

<tos quais 19 sacerdvtes, 27 estu- algum dia a independenaia• . -
c,antes e 29 trmços coacljutores,_ es. * * * 
tão nas Missões da In..lla, Afrtca e Ha· poucas semanas aparúceu 
Japão. o ."Anuario Pontificio". pa·ra,o 

Foi assim com o titulo de Pro- ano de 1946. O livro . contem 
v-1nc:a1 cta Belgica sewntrtonal .que : ntimerosos detalhes sobre a,s 
o R. P. João Batista Janssens foi 
convocado para tomar Parte na :.l!la. mudanças que foram feitas en
Cvngregaçã.o Geral da ·compa- . tre as altas personalidades da 
nhta de Jesus, ora reunida em Ro. Igreja durante a guerra. 
ma e instalada a 5 do conente mês-,· , Se_ gundo O Anuario as d_ iocP
com a pro;;;ença de 168 represen-
tantes dos 27 .800 com1-onentes da 

1 
se.s, a, oeste da linha Curzon, 

Ordem. dif>semlnad.oo pelas clneo I continuam pertencendo á Polo
r,artes do mundo. 1 nia. E', pois, evidente. que o 

O R. P. João Ba.füta Janssens V:lticano não reconhece a par'ti-
<Belga) sucede no governo da lha da Polonia efetuada em 
companhia de Jesus ao R. P- Vlo-
d!>miro Ledóchowski <Folonês>, :Uoscou, segundo a qual quase 
eleito a 11 de Fevereiro de 1915 e· metade da Polonia, · com cerca 
falecido a 13 de Dezembro de 1942. de 6 milhões de catolicos, foi 
No Periodo que decol".reu entre a . sacrificada ao at~ismo. 
morte do P. LedóchOWl'ki e a elei-
ção do P. Janssens a O>mpanhia O Anuario dá as seguintes 
de .JesUs teve como SUr>eriores, com cifras: 
o titulo de Vigarios Ge-ra!s, o R. 1 Diocese de Wilna, com •••• 
P. Aleix.o Ambrosio Magnt <ita- ; 1.485.000 catolicos· e 367 paro-
llP.no) falecido a 13 de Abril de ; 

· 1943. e o R- P. ~orberto 1lle Boy- i 
' nà9 rfrancêsl, eleito a 19 de Abril 1 

de 1943. aue .agora transmite o· po.. 
·der ao novo Preposito Geral. · 

Na pres'ente Congr"!gação Geral 
o Bras!l está repregentado por '1 
sacernotes. ·dos quais .3 pel".tencen. 
te l'â Provinda da Bra~n· Meriodio
nal. com sede em Po.-to · Alegre. 3 
á Prov!nei~ do Brasil Central. Ct>m 
seô<> no Rio de Jan,,iro. e: t á Vl· 
ce-Prov!nc'a <10 'Rrnsil · setentrto. 
ul. oom sede na. Bkfa 

quias. 
Diocese de Luck, em '\-Volinia, 

com 388.000 catolicos. 
Diocese de Pinsky, com •••• 

·565.009 catolicos. 
Diocese de Lwow, com 

800. 000 tatol'co;;;. 
Estas dioceses aC'ham-se q11a

se totalmente encl'ava,las na D. 
R. $. S., sendo (Jlle s6 não per 
1en~ â llussia atgumu dio 

reses cujas .sedes estão na Po
lonia, mas nesRas mesmas gran
rle parte dos fieis cairam sob o 
dominio .russo. 

~mp:re de acordo com o 
Anuario, as dioceses do rito la
tino contac com o seguinte nu
mero de fieis : 

Diocese de Stanislawow, ,. . , 
1. 000. 000.. . 

Diocese de Lwow, 1.300.000. 
enquanto uma parte consi,dera
vel da diocese _de Przemysl foi 
anexada pela Russia. 

Chegá-se assim ú conélusfw 
de que o numero de catolicos 
pertencendo aos dois ritos, que 
atualmente vivem debaixo do 
domínio russo, é de 6 milhões. 

Entre os representa~tes di
plomaticos acreditados na San
ta Sé,. o Anuario cita o Sr- Ca
simir Papec,' embaixador da 
Pofoiiia, _ que apresentou suas -
credenciais a 24: de fevereiro de 
1939. · O senhor Papec represen
i:l ó governo de Londres, e não 
reconhece ao governo comunis
ta imposto á Polonia por Mos
·cou. · Recol'damos. que este go
verno se apressou a romper a 
Concordata, e em vez de procu
rar pão para .a população fa
minta.; lhe facilitou-o divoreio. 

O Revmo. Superior Gerai da. 
Congregação 60s Misslmailos .Pi-' 

-lhtls do· Coração de Mal".ia, Padre 
NlCOlau Garcia, I>e<tu á Santa Sé 
G seguinte: 

"'As faculdades neces.sarias para. 
estabelecer no templo votivo tntel".
nacional ao Coração çle Maria (!w
;rr,a), que se poderia considerar 
digno monumento da consa.graç§.o 
<io mundo ao coração ;maculado,- a. 
sêde central da consagração elas 
familias ao Comçã.o de Marta, a 
fim de ficar localizado · em Roma o 
centro propulsor da pratica e de 
esr>,irito _de tão santa e salutar 
CO:nsagTação, que será. eternamen
te' merecimento, glori'.1. e· consola. 
çí5,o de Vassa. santidade. · 

-Com as. devidas licença.e; (como 
il1dicara antel".{onnente. de ·acordo 
com o ·cari. 686 § 3), . poder-se

. iam estabeleeer centros subalternos 
fora de Roma". 

Els a resposta dada pela· santa 
Sé: . 

.. De acorµo com as faculdades 
concedidas ··ao infraes..!rito Cardeal 
Prefeioo,' .pelo Papa p:o XII, a 28 
de Jt.m.hQ _de 194!3, concedemos a 
graça . pedida em todas as suas Pll!'• 
tes. O JJ'i\tlcíçmario deverá subme,. 
ter á. revll'á,o e atlrovação da S 
Congregação os Estatutos gerais 
da.s obros •. 

Roma, 16 ãe Julho de 1943. Vlne. · 
Oa.rd. La. .Puma ~ ·1- Fr. L. :e:. 
~aeto, l{ecr. "'. 
, OS Estatutos a que se refere t. 

Sqrada. Congre~ j!I. es&loi 
ap~vados. 

i~~Al~nia~A~ 
. , · ·:O- org~o; ~::-~inrta,. S6~:&f,utgo~.- "caciiv~~-;_,,,~epUltad<>s -numá !fOlsil 

recemedrente _- · -- i,."lformaçoes, ·-,acerca comum ·,n0 - local das -execuções. 
da ·perseguição .. mOvida contra os O "0:: sservatore Romano'' -iníor 
católicos na· terra do· ex-rei'. Zogu, 

, - _._ m.a. que ·os templos católicos foram 
que e múco. ·pais· mahomentaJJO .... confiscados pelo governo albanês • 
Europa. 

O govet'!lo c1a· Albania alimenta eotregueS ao uso de diversas · de-a 
"'um -verdadeiro ôcii.o a .tOdo .espiri- pendencias oficiais. Lem~ o dia-o 
to religioso cm especial endere9à.- rio que Monsenhor Leone Ni~"' 
do contra O catolicismo _ cOnclui Delega.do Apostolico na Albaollll 

foi ex.puLso em -julho de 1945. A iar 
• "Osservatore RQ!llano" aO passac prensa do pais assevera que ~ 
em revista Os acontecimentos que misSiO:iarios seguiram 

O 
e..xerci.to 

marcam a perseguição da. Igreja . italiano e os colonos que chegam. 
nà Albaoia. 

Com o pretexto de política ex- á Albania, na invasão de 19.39, 
pulsaram-se tode>s os miss.iónarios 
e religiosas itaHanos, e s-eviciaram os 
direitos humanos e civicos maiS e
lementares, disse energicamente o 
"Osservatore'.', ao qualificar de 
"rei:io de terror" ·a situação in= 
terna da Albaniia. · 

Ao Se referir ao processo de 
Scut.ari, que ordenou a execução de 
três sacerdotes e um seminarista o 
"Osservatore Romano"· assinala 
que -o •. ime das vitimas - o R, p. 
Giovan..-tl Fau.sti, s. J, Provincial 
elos J e-suitas da Al!:ania, e o R. P• 
Daniel Dajani s. J., Reitor do Se
minario Jesuita de Scutari - eou~ 
sis;iu em igr:orar que seis semi:la· 
ristas faziam circular boletins em 
que, exaltavam a liberdtlde e a de• 
moer.leia, atacando o comunismo. 

Ainda que os estudantes agis· 
sem sem ' o con-se:itimer.,to de seu~ 
superiores, Os Padres FàUsti e Da• 
ja=ii foram presos com eles. Apesar 
das tOrtura<> de seus carcereirOs os 
seminaristas negaram-se a compro 0 

meter Os superiores e confirmaram 
sem temor que os sa(:erdotes não 
sabiam :i.ada de suas atividades. 

O processo foi "uma grotesca 
farsa", explica o diario vaticano. ao 
recordar que o conselho defensor 
teve de eQfrentar uma turba orga-
11izada que pedia a morte imediata 
dos sacerdotes ; que manifestações 
deliberadamente organizadas per- ·J 
corriam as r11as para preparal". o · 1 
pov0 a ·ecebe~ a sentenç:- da exe- 1 
cução, e que a impren,sa da Alba· 1 

ê:!ia publicou ÍdOr mações falsas fa
zendo-se cumplice da violação 
co1_1tra a justiça. 

Alem da pena de morte a qu-e 
foram condenados os nOis jesuita·s 
e um semir.arista, foi tambem co.:i· 
de°'ado 'l'J R- P. Giovanni Shaplaku . 
OF:M. Qu3-tro seminaristas recebe
ram prisão perpetua e um foi con
denad0 a dez a:ios ,cOm trabalhos 
forçados. 

As sentenças foram executadas. 
" =a =Ql."te de 5 r,Ma 6 dt marco. • oa · ' 

É certo que alguns capelães nâCI 
italia::i.os acompanharam os colo!!Osi 
responde o "Osservatore reíeriu00 

do""ISC á expulsão sUmal".isSima 40 
monjas ·e mi-ssionarios itáliac:10So 

Mas ~es capelães não eram 
lnissíonarios• Os verdadeü-os míi,;o . 
sionarios chegaram á Albania du .. 
rante o ultimo seculo, segubdf 
uma tradição Be<:ular da Igreja. Oi 
franciscanOs se estabelecel".am qua. 
se desde os die.s de São FranciSCQ, 
os je$uitas .chegaram em 1841, o1 
vicentinos em 1919. As Filhas da 
CaTidad,e de Zagreb, em par:e .ita• 
li.mas, em partes croatas e alba11~ 
sas. traba,lharam durante ecadas not 
hoopitais de Scutari e muitas ou• 
tras monjas administraram. e~ola.s, 
ho.l!pitais e oficinas de artes e ofie 
CÍOs para O povo. da Alba:iia. 

O . "Osservatore" faz no a-r que 
os Jesuitas abriram seu seminariO 
em Scutari ha quase um · século. A 
COmpanhia de Jesus, alem disso, 
fundou o primeir0 colêgio, a pr:i• 
mei:ra caSa editora e o primei:r@ 
periodko do pais. 

PELA BEATIF.fCAÇÃO DE 
DOMINGOS. SAVIO 

Anuncia-se, para o nrc,xlmo · Dea 
zembro, a Sessão Ante.preparato.. 
ria para e:xame doe ·nilagres atrlD 
buidos â intercessão co VeneraveJ 
Domingos Savio. Se tudo correr 
bem, o que é de esper.P. está o:r,-,..: 
x!ma a beat'ficação do jovem n, ti. 

.mingos savio. 
Domingos savlo santlflc-ou-:ie ~ 

escola de São João Bcsco. Foi aluL 
no do Oratorio de s. Franctseo de 
Sales, em Turim. cujo < ~ntenar'.o os 

. ~dres Salesianos estã.c. comemo-
rando este ano. Seu ,f.ma era: .. A 
morte, mas não o p-.:::ado". Voôu 
para o céu em 1857. com apenas 
lô anOf' df' -idade O Par,a XI derJ.,. 
l'0\1-e VeDeravel <lltA 19al 
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; 
com s1mpa.tia ~ ~ italla.na, na 
CJ.Ua-1 viu sempre "uma inn§. ou 
uma nação.mãe, porqu~ a Italia. é 
para, o..<s Paises latinos o berço de 
nossa civilização". ,E' dentro des
ta atmosfera que se ~lica intei-
1·amento a nobre atitude assumida 
1-Jelo Brasil em favor <la Italla, na 
Conferencia de Paris. 

Isto pooto, dediquemos a.os as. 
11untos italia.Jlos nossos primeiros 
comenta.rios de hoje. 

.. * * 

Parece q11e o sr. De Gatsperi 
-M r.uu finalmente os ~VelJ incon
t<-r.' ente$ a que sua atitude, nitida
mentê tendente para ·a. esquerda, 

. ""mtmha seu proprid partido. ~sim. 
r>ela prtme!ra. vez desd~ que estA 
nc Governo, pareceu t~istanciar.t:Je 
nitidamente çlos <:omu..11istas e so-

.. clallsta.s, a.proxtmando-se do Cen
tro-direita., e da direit.fl. E' fato 
~ue Isto se deu em um;i questão se-· 
cundaria. MM esta. questão, por 
:<• r -lleeundaria, nem pc,r isto deixa. 
de ser interE!l<sante, pois que reve
~~ M tcnõençlfls mn!s lntimaf', da 
vo1ftlC1J. do prlm('h-0 mlnistro p,;:
'!"d.Dte as va.rfa.s forças poltticaS de 
-,eu vais. Logo depois de proclama. 
da a Republica., houve um eXPurgo, 

-O·· PREAIVIBU,LO 
No ato de promulgar a lei fundamental do 

pa.is, os constituintes de 1!46 invo~am olicial
mente "a proteção de Deus • Com, ISto, tomain 
posição, discretamente, . em 11.lll . problema ideo
.wgico delicado e imP<1rtante. Segundo a dou
trina catoUca, todo o poder publico emana de 
Deus. Po.r isto, a nossa Constituição imp~rial 
começava com as palavras: "etn nome da San
tissh~ Trindade". Como todo o poder vem de 
Deus era muito justo que a lei basica do novo 
Jmpe'rio fosse promulgada, não em nome dos 
-homens, mas em nome do mesmo Deus. ~ 
proclamação da .Republica ncarretoú a· asce:t?-8ªº 
dos positivistas e liberais, ao poder. Parecia a 
estes que o Estado deveria ser leigo, isto é,. 

· que não deveria ter qualquer posição ofici:tl 
perante o problema religioso. A Republica nao 
afirw.a.va nem negava a existencia de Deus; 
ignorava oficialmente o assunto. Por isto mes
mó, a Constituição de 91 nã_o reconheceu o po
der publico coino derivado de Deus, e adotou ~ tese revolucio.,.aril'.!., condenada pela Igreja,. de 
que o poder enian.'\ do povo. A Constituinte 
de 1934 alterou c .. ia ~ •• u .. çao: ~em reconhecer 
que o poder emanàva de Deus, invocou-Lhti 
contudo a. proteção, em seu preambulo. Esta 
situação é algum tanto contraditoria. Se se 
reconhece oficialmente a existencia de Deus, 
como afirmar que não é d'Ele que emana. o po
der? Como esperar a proteçáo divina para 
uma lei basica que nega a soberania de Deus? 
Vista por este angulo, a. posição assumida em 
1934 êStava longe de poder satisfazer a opinião 
vel'd.adelra.mente catollca. Mas,. na. med.da em 
que representavâ uma reação feliz qu,m~o á si
waçllo anterior, autorizava. esperanças e me
recia aplausos. Conta-se que certa vez um ateu 
famoso passo11 diante. de uma Igreja, e se des
cobriu. O amigo que o acompanhava não 'pôde 
deixar de manifestar sua estranheza. por tal 
atitude, e perguntou: Já vos reconciliastes com 
Deus? Não, respondeu· o filosofo, nós já nos 
cw.npi'imentamos, mas aind.à níi.o nos falamos. 
Em 1934, o Brasil ainda nãó reconhecia os di-
1·eit9s de Deus, mas já lhe pedia. a. prQteção. E; 
alguma coisa, não enquanto situação estatica, 
mas enquanto transição para uma situação 
boa. Doze anos depoÍ$, continuamos no mes
mo ponto. E cumpre aind_a. notar que, entre 
1934 e 1946 tivemos uma descaida.: a carta de 
1937 não invocava. o nome de Deus. 

Não 4esdenhe111os o que se obteve, nem 
desanimemos ele obter màis. Reconheçamos, 
contudo, que a consciencia fllosofica. e jurídica 
de n~ elites . eatolleas $da tem muito que 
procredit. :E: cóm ·esta. reflexão se . descortina. 
um màroUieo-panorama »ara .a n~parUniv~r-

. sidade Oatolloa que pode sentir; nó à.no 'em que · 
nuee, a pe~ cJ,os preconceitos · agnosti
cistas e lib~rais · entn nós. Pertinacia esta ta,n- . 
to mais curiosa, quanto, como adiante veremos, 
ela se manifestou no seio ele uma. Constituinte 
nada infema. ao catolicismo. .... 

Isto é tanto mais digno de nota quanto o 
principio con.sicmido no artigo 1.0 da Consti
tuição aind11 traz a formulação radical e abso
luta, tão cara aos liberais: "Todo o poder ema-

. ·na do povo e em seu nome st>rá exercido". · To--
mado Wiiial, o ab.s()lutamente, w principio 
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afirma diretamente a doutrina de Rous~eau 
sobre a soberania popular. E' fato que se po
deria entender que o poder emana:. dé Deus 
como de sua sup:.·ema e prilneira fonte, e · resi• 
de no povo a.penas quanto á escolhà 'dós go,;. 
vernantes e na turma ue governo. Ser.a uma. 
posição diversa da de Rousseau. Mas o:ade se 
afirma na Comtituição este supremo doininio 
de Deus? Em lugar ·nenhum. Está. implicito, 
dir-se-á, no proprio preambulo. Mas porque 
d1,b:ar ilnplic.to o pr,ncipio rdercn.e :i, foate 
1n ·.melra e suprema do poder, e inscrever e:xp:J.. 
citamente, v1s~osam..:hte, · logo lio inicio ua. 
Constituição, o principio do poder popular de 4 

rhrado e secundario? 
Vejamos a coisa, mas não lhe exageremos o 

sig·nü'.1cado. Enquanto etapa inicial, a . poslçã.o 
dos Constituintes de 34 e 4ti deve ser, neste par• 

. ticular, vista com reserva, :não porem sem 
simpatia .. 

O artigo 31, itens 2 e 3. reafirma clara.mente 
a separação da. Igreja. e do Est.-'1.do. E' mais 
uma vez o laicismo que se a.fuma. Mas, em 
l~4ô como em 19:-S4, esw laicismo se limita por 
mum .. ro,ms medidas mostrando que, se o Estado 
é ohcíalmente leigo, pelo menos ele •não deseJa. 
que o lirasil seja a.gnostico. Não são poucas, 
como veremos, as disposições constitucionais 
que abrem cantinho para uma cooperação con
creta entre o. Estado e as varias religioes. 

Note.:se entretanto que ainda ai o Estado 
salva sua neutralidade: ele .coloca em mesmo 
1,Jar,o todas a.s religiões que não sejam contra
rias á ordem publ.J.ca e aos bons costúmês, e 
Hem sequer abre uma exceção em favor da Re· 
ligião Catollca. · ainda que fosse somente por 
sei· a. da. maioria dos brasileiros, isto é por ser 
a lteligião daquele mesmo povo cuja subérania 
tão ostensivamente proclamou no artigo 1.0 • 

Ainda aí, entretanto, é preciso não ver a 
situacão com oculos negros. Posta a atual si
tuação, seria conveniente a união da Igreja e 
do Estado? Seria. possível que a Igreja se 
unisse sem atritos nem contrat·iedades a um 
E5.tado -como o nosso, em que tantas influen
l'ias hostis se entrechocam? Talvez não, em 
beneficio da 'propria Ig1·eja. . 

Mos se as condições morais :! sociais desse 
poyo tão homogeneamente catolico são tais, 
que ele não poue nem sequer ter um Estado 
oficialmente catolico, vemos por aí mesino que 
uma grànde ·tarefa existe para realizar entre 
nós a "catoliclzação dos catolicos.,, 

Em suma, é triste que nós não tenhamos a 
Igreja oficial, e mais triste ainda é que não a 
tenhamos porque não esteja.mos em co.nd.ições 
dê a ter. .f ,- ·· ·; --:.--'"""·· · 

* * ::, 
Deve ser apreciada a redação tomada pelos 

Constituintes no que diz respeito a subvenções. 
Tiveram eles o cuidado de não proibir as isen
ções de impostos, sobre as quais a CoJl,Stitµição 
legisla, aliás, mais a'1ia.nte, Assim, pois, den
tro da neutralidade religiosa adota.4a, a. Cons;. 
tituinte ainda dispôs um meio para auxiliar 
discrc.tamente as atividades da Igreja que, por 
ser a mais difundida, será a mais beneficiada. 

ComcntarPint'''- ,...., outra ed.i.ç::1o a!! demais 
topicos da Constituição. 

DE OLIVEIRA * 
.T:n:xxxuxxxxxxumxxmxxamrrxrmxrmx,mxnr%xxn~xxv.xxxxxxxxxxxxxx~ 

O e~~ 2-! s'?j6! e !us ~=~u ~~~ida 1 
de monarquistas no Exercito e em 
<mtras esferas do pa,fs, Os soctalb
tas e oS comunistas est:!mulara.m o 
expurgo, que pelo contrario oontrls
etou vivamente os elementos anti
comunistas. ~ percehlam. com I 
eeflto que os carg0s que os monar- . 
qulsta.s d~~ vagos · corriam gra.. 
Te risco cie ser preenchtdos t,or so- 1 
etnlt<rtas e comunistas, ao menos em . , JOALHARIA ~ 

CASA··. CASTRO ~ 
11oa parte: não é de c-011ga~ão o 1 

-!?,'Ovem.o, e não nca ele. -pois. obrl-

g BUA li DE NOVllúÚM> 11.0 • : : : OF1CINAS : : :1 tlnioos concesstouáriOs doe &FA- a 
F, ~u.ina da :aaa Aucldeta> : : : PRôPRIAS : : :1 'MADOS relórios "ELE<.."l'BA" a 
.1XXX.Xx uxu.xnxxnx xxxx nnxxxxxxxxricx:xx:: x;:u::nxnnum"2'.:'~ ·::: .. Y ~-·· "'TI "!t ,'.~Trm'ti.4 
pM'ticula.r, ~ }?a.ttiQo ComuniStA' contam como fator eleitoral), ao 1·encia..s . inter-americanas, nas_ 
ão :B,m,aU. menos result.'1.dos bem aprectaveis, quais· não gostariamos ·. dé · :a.trlbuir 

COMENTANOJ~~ 
... A BARBARIE QUE vn .. 

.. ité ~ temw ~:~-~ 
iireocupaéão era;· demonstr~; 'CÓIQ,. 

tra. o totalita.rismo, que · o EàtÍM1G 
, não é um fim em s1 mesmo. BóJe,.; 
a qutstão se deslocou um tanto; a 
:accesslda.de é de demonstrar que G 
trabalho não é um fim ~ . , urA 
me:o. Parece evidente. á Prilnéii'a 
vista, a a.firmação de que "o tra.. 
balho é um melo e llão um fim 
em si mesmo" contudo, as COJl>4 
sequencias sociais e politicas des
te Princ:pio são de ta.i forma -de& 
conhecidas, que se torna. urgent« 
coloca-lo em foco em toda a lllUlõl; 
extensão. Polis a verdade é que o 
mundo se vai orga,n!Zando concre
tamente como se o traablbo fOS!ile 
um fim e não um meio. 

Ainda r · -·mtemente o DOVo em-, 
baixador e:._ Argentlna nos E&~ 
l]Didos apresenoou suas cred~ 

· ao presidente Truma.n. E iéz. · ei;I,,, 
-tão, _declarações ·qUe tiveram a_ma.tal 
ampla, repercussão, porque exorl:>1-
tavam francamente d~ ésfe~· . (li,. 
.p.oma.tica.. Entre outras coisas- afir., 
mou -o novo :embaixador que '~-não 
devia haver nenhuµia ela.ase .:sócla-1 
l'.iO lllundo, p0rque ha s1mples:m.ente 
homens que trabal,ham e· hom.ens 
QUe não -m,balham". ms âf () i.r&,-
balho eleva.do a. valor absoluto, * 
SUPremo criterlo de dlst.inção êll~ 
a. homens. E' nota.vel qu.e poUf!b 
antes de dlzer tal cotsà., o emb~ 
dor declara que o presidente Pel"ODI 
estâ reallza.ndo .. o sonho de umai 

l Argent'.na. hw:na.nita:rla e cclstã,. -: 
Veja-se como . se estã toma.ndo 
.equivoca a palavra "crlat.â". Afi-
1:a.1, o "sonho" de uma socleda4ei 
sem classes é positivamente e:ond~
r,ndo l)ela Sta. Sé, e Ci sto~ · Padre 
Pio XII não se t.em ca.náadô · · de 
inculcar a necessidade ·de -é~itt.11 
tradicionais e da. distingão de· clà,s-
ses Para. a cxistencià · de uma. defuo.. 
eracla. verdadeiramente cii.st&. ·. A, 
Celebre alocução· do Nattl de 1.HA 
1113.o noderia ser JJlàis clara à··~ 
resp~to. . 

Além dtsso, os comen~stas. ~ 
tem.acionais salientaram· •o c:tese,oi 
do novo r~e argentJ.n.o de ~ 
lecer solldàriedade entre os óp~ 

- rios argentmos · .. e ,os . ~ 
amerlcãriós · á--ma.i-getd)1aa-~ 
õlplomatlcas co~tes". A · P~ 
.sito, mencionam o convite_ fel~ pe,
Io GOvel'QlO argentino li é. I .. O· e 
á A. F'. L.. Pôderosas orgn:n!-ro,çóeB( 
operarias ainerlca.nas, para qUe • 
mesmas enviem representantes ál 
Argentina,. afim d e estabetecéi'flil!!b 
e9ntato com os slndlca.tos lóva,1$;· V~ 
se, portant.o, qUe se procma. f0.r'Íllàt' 
uma 1nternacfonal tra.balh1sta, ·eujrlij 
rolaboràçáo esquerdlsta :.8 os· C!c-x~l 
não enxergarão, AllAs, · a o. _I. Q~ 
ar.ter:ormente citada, é uma m::g&. 

nlzação reconhecida.mente tDtlúeD
cia.da. pelo comtmlsmo. pa,.telit.._ 
'"-' asSlm. mais· uma. ve2, a re\"êtiii,. 
bllida.dc dos regimes total~ 
<lf, que o pacto Rlbbentrop,.M.o1o&D't' 
fot apenas uma amostra; LOnite ~ 
mão esquerda fgri.ora.r o c:iue faa. :n 
direita, mna mão la~ a outra, . . ' 

E' a now. barbarie que vem: ~ 
esta nava barbarle não será abjé
ta nem m1sera.vel, de modo • . -peíir.. 
mittr a ação do li);Jpirlto e o apare-, 
clment.o de uma nova. e'altm'a, S.-.. 
l"á uma ba.rbarl.e pa.ra.d.OXálmerlki 
iI-astrada e técnica., bas~da nUIDl'III 
ideol09-ia. convicta. de i<t xnesrim. et 
que abafa.rã. os mais nobres e ·-.; 
gra.d0g v:l.lores huma.noa em nODl!tj 
e pelo endensament.o do traba.lM,1 
.aue nada mais Será do <IUe. 9 ~ 
_tJ.eusameiito da força. A ~ 

gadn a escolher par'& 819 tunçõ"Q 
lfflbllcas g~nte de todos os parti
dos? F°"lt,Ó o expurgo só CO'ltl-a o;. 
monarqulst.as, e providas as vagas 
dentro de um eriterto eelet1co, era 
toda a ma(!Uina mflltar. dlplomatt. 
ea e admtntstrattva do ~o 11:e
Jfa.no. que tendia para, a esquerda. 

···Ora. dfscot'rendo IBObre a even
tffll.lfda.de de novas medidas contra 
<li!! monarquistas. o sr. De GasPe-
tt aflrmou que já não serla mal11 
~o avante. A dtreit!l e o centro 
acolheram com aplau-ros as pala
..-ras do chefe do gabir1ete. A es
qus,rda wclalt«ta e comunista se 
9W1teve em· pesado slleDC!o. 

* * • -com efeito, é em Pleno regime de lugares ás potencis.s eitra-a.meri. 
opressão, quiçá de fraude eleitoral, ··e~. é compreenslvel o.ue os ·asia- :' 
que o. oplniã.o catollca a!irma as. tieos queiram fazer o mesmo· ·qua.n. .. 

··•· sovletleo é Jã. um eexinplo vivo et 
palplta:i~te ciesta nóva ~-~rle; se .. 
râ â ma,!e eneridéa e'lPressfio.. ~oi , 
ressenttment.o humano con~-~ AC.Olhemos com vivo pesa.r a. no-

. t!da de que as autoridades iugos
lavas prenderam mo?l$enhor Ste
Pinec, arce);)ispo catoHco roma.ao 
de Zllereb. 

s1m sua pujança. to a seu pr?Pri0 continenté. , . · 

1 
Neeta semana, o.s comunista.~ Mas a que.stão é que o movimento 

o east!!Ó . outrm'a tnroosto . pr.Jo. ~ 
cado é 1?111ndado á cate®rla _<l~ """ 
lor a.bsolUtÓ, a. maldição. tmnsr« .. perderam as eleições tamben1 na dú opin!ão que se a~ilma 110 pro-

suecia., O quadro qtP eles teem prio fa.t.o da realiza.ç:!.o da confe-- ma.da em - f.\'lorla. Esta maldtçfiint 
colocara a reaiiza<:ão dos valor'eiM 
hmnanoa na <1ependéncia h~·· 
lta.nt.e das fOtÇaS obSC'llrM do 1tn,.J 
'halho rtídco. A re-volta hu1D8na a,
ga sqneles 'fll.lores e. _pôe o traliia,..! 
-lho como valor sm,remo. 'Mti.. ,-.. 
to não .eer;i· -tambem. o ~J)reiQMI 

eestt20? · Pois aftnal htó repr~ .. 
~ para .o hom.em "nropter ..-, 
~ perder-e c,&UllaS". 

• • • 
E' outra ~lf~tação da. .. ll~ 

berdade de peMamento" que os co
mumatas p6elD -. v1lf01' quandO 
..aioJlo~. 

1 
diante de Si nã~ é, pois. llltl.ito rl- TellCUl, visa multo mais dO qUe ls. 
sonbo. to, e quer orga.n.!zar uma Asia. in

teiramente regionalista., em eu.ta 
mentalidade, costumes. vida, Dada 
tenha que ver o crlsrtanlsmo, r,
putado algo de allenigena. E' um 
1-ouca a mentalidade da ·Ku-Klux. 
Klan americana. tra.nsposta pan. 
OI' Problemas asia.ticos 

~ tal silencio? Poi,;, 0~ .so. 
~lls.-.a.s e comunistas não cp tncul- r· 

Mffl como os mais a?-denir>s oort;i. 
;!!1.rl

1
os da U

1
berdaú,, de pcnsnmentot? Registrafnos com sat!s!ac;ão · os .

1 ..:ua o mot vo por que neg-am ~ -, resulta.dos da elei~ na.: ~na. 1ivre 
l!berdade a.os monarqut ... ta.s? S$, sol) da Alemanha. isto é Il."\ zODa ocupa. 

~ * * 

N5.o podemos deixar ele rcg-i.s-
trat' os 1ndlces mais :c,lgnificativos 
.ao crescimento do nacionalismo 
anti;europeu e anti-americano das 
r.s.çõe., pagãs da Asia. Dia Virá. em 
c;ue se compreenderá que não e,ra.; 
gerarmos a gravidade deste fato. 

" reg':me mona:rquico. SP expulsas. da pelas p0tenctas ocidentais, na j' 
~l de caNos nubllcos os ad~ptOR qua,1 o povo pode votar sem· cons-
da n ou eh m rnterr.acional, os tran"'men~- d- especie alguma. l t de reu 

&1 ..., .,. Cogita-se, no momcn o, • 
soe'ali,c;tas f! comuni~ta.c; n!lo di- como se sabe, c,g cr!stãos tiveram nir uma conferencia dàs Rela.Ções 
riam QUt" isto é contra a V<>rdadei- •1ma m-•oria de --•sou menos treAS idi rom , ..., u..... Inter-Aslaticas, para dE-c r, = 
fl\ llberdad~? Por aue motivo. !n. milhões de votos sobre ·os social- 1 int~rvencão das potencias octcen- 1 
ff'rt'da a eltl.lMÍIO. j;1 não pen.sa,m "·".IDOC""'~-s. __ ,.. _ _.n_,·_ OS _,...•tJ'O. s·. parti- t 1-C ,_ ''' ·""'' _..,....,,. ''" tal", . crLo,tãs ("vagamen e seIIl r ..... ·\l'les no mt'Sl'l:_lo modo? cios obtiveram votaGão men .. ól', ser,- · · ~ 

i 1f.s'' melhor cÚrla.m"S). os· proble . . . msta. ; re®inta não te-m 1lffl ~- . do ~tion~'iosÓ O f~~sc{~o_ 'parti- · · · , 
tot'esse circunscrito ao C-!111l1)o L3 j âc comunista . . ., - -·, · -· n"as da· J\d;.. A CQrtüs,5.o. Or;!?anlza-

' · · · - • · - · · · · - • ' · .; rl'Or" dn. Conferend;i,-_ Út .. ~_-_Õlheu Politlca italians. Sen alcance~· .(' . ; _ Ma~ _st~iflêa,Uvo ..a.ind!l"::_éi-t~vez, ' '" ~ 
,imiversal, e exprime a verdad .11 a . ,,,1e a. votação· cristã, r,A- ionn. rus s1.,m 1'~"~1c1°nte ... um11 mulher,_. "'-
d'enta.lidade social!sta. e com.unis· ia, hâla re3!straào. :;i~ não '-maio- rrn. p~"1,-,1·-,,1, nnturnl {h IncH!I.. . 
·.- no mundo inteiro. ria (a parte pro~stantt- é forte na Consldarada a coisa do p0nto r aba01utamente obvio que dize- ropulni,ão i;ta, 1.,on11, russa e oa p1·0- de vista meramente natimal, , ra-

"·~ .-. _,.. M...MI lfM.- <r , ,. .allilto .,,.., • ._ ~ . .-»1,,. 1t1 _ ~-• es•. 

6ra é claro que, np. medida em 
éitte a realtzação dessa confel'e1J,,
cla. exprime a pujança de . tal mo. 
vtmento de opinião, de\'e 1ncutir 
receios muit-0 graves. E' o <ltle QUe~ 
remo:t salientar 

- ...... . 
1'ai,i.s~lllOS· de um -para outro e~· 

ti e:m'o d0 ºti11.m."d0 }Xtg'âP, :~ .é da.,; 
ji{cijã· pn,ra' i, Marróéos. Aglta.~$e ':.li · . 
intensanfénté· -_ó tnovitnento pan- 2 ' ) • ~ 
arabe; que melhor se· . chiµnar1a .. -1 .. 
~:;::~=~.E~~~.: l Aledl~iar..:. ..._ 
~ . 
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UM MAU LIVRO 1 ·J-0" ,·as última5 11ovidade$emJo~LHAR~s~1 
· ,_ , , :r~ Neves da Mom de ouro, rubIS e brilhantes 

!) ~ -~ ~'.Jienm, Ltl'm, mapa" para usar uma c.xpms- ~ :: : : : GRAND~ ESCOLHA EM OBJETOS -PARA PRESENTES ·:: :: ~ 
.. :í::11...J:uA- ~ª!:b?cº le_dor runt.e ~ã.o do antor (pg. 192). - \} Grande :variedade em UELóGIOS das rnell1--0res marcas suiças ~ 
.. _13'- - .....,r-- :unpress1onan , 'rram.a vulgar o dessa obra., ij ~ ~::m~º-~,1~:~:c i:=~~~~~ª~:ª~u:º::~~~~~~: ~ Casa Bento Loeb ~ 

:nm. pári,e ,, 0 to . aos quilo~ em ba~r livresco de i · J 
.· 

0 
• au. r e sacer- esquina,... _ RUA 15 DE NOVEMBRO N" 331 

·:~:~:: ~~P:::e:t: P~~: Dentro <ler,se enredo elemen- 1 ··:::: A Joalhal'ia preferid~ pel~ alta soefedadé BAe :1 áERAÇõES : : : ~ . 
• ~. -

1 tMepouoo impre~~@k o ~~~~~OO¼~~~~ 

l .O ltinerario lirico do roman
fiee 1J.âQ prnfora ~ m~ prmiaí
co e ~erusahorão. U rn padre mo
~? de ideias Rnormalmen te 
íatrevidas,. tra,nstornad~ por 
ic~ntes ~tl'€mismos doutri
i:na.i-ios, pr~tend~ · reforma,r a 

autor deixa extravasar tod~ a 
hilis da, revoltn., toda :J, sua 
"mentalidade de padre modcl.6-
no e diferente", toda uma fum
pcstade de at:iques injustos ft 
hi<'rarquia <Ja Igreja. A lingull
g-<'m, afina pol' um diapasão cn.r
bonario e Yoltairiano. 

p . ' 'd ·regan o ' r~ :wµ-óq_uial com processos 
" ~- .. :tIP'l?J.l.~. e na,tupi!ista.$. E' a 
.:Jh~ d;!§ nbras, · 9 ani.erica

, .... fnistno, de que fala D. Cha,ntarcJ. 

I? eontra o recru tamcnto ile 
seminaristas menores achando 
. ' e .m_arte1ando i1do eonfra a "indispensavel'' 1 
m] ucaç'.ão do lar, fl um coutrole 
da liberdade infantil. Só depois 
de moço é que a.lguem deve ir 
.para o Seminario. (pg. 57). 

, _ ~ do qúe istQ7 é o ~candaio 
. ~ obrai;, d~ a liberdade de 

,_, ia.titude,1'!1 doo~ orgulhoso padre 
, 1~odern.o", que se úw um ba,-

!!na~ da politica da mão este.n-
-• !t~ llli$; eDJ. dnas palavras, o 
~ y:10. de· toda a trama dessa no-
. :f:vela. r~m~: Um padre jovem 
.{\co~,a a vida como professor 
-~e Se:mm.ario, m~ tem que dci
~,lo, J>()rqne pretende ai se· 
íl:tn~ o j1>io de '.inovações exoti
·:~s, que ele, num eufemismo 

1 
:iten-dcm.çioso, chama de "novida-

. .J!t~ de e<h.wação füica''. (pg· 
,, ;J?), D~tiieado pa,ra um vilarc- l 

jo pa,çato do interior, como vi- 1 
'-. ..gario, ai dá mão firme a uma ! 

_:-profeij$Orai que fundara uma 1 

E' contr-a o uso da batina fi 

qual fuce epigramas desrespei
tosos, taxando-a de muito "mu. 
lbe1-il "· ( pg. 5;3) 

Aqui e ali vibra dardos ifo 
fogo aos altamente colocados 
na hierarquia da lgrcja. Fala, 
11um tom anti-elcric·a.l, dç "at.i
Yidades burocraticas e fiscais da, 
Curia". (pg. li) Procura pin
tar o ambiente sacerdotal como 
um antro escuro, onde domina 
a inn>ja, a critica e a ambi-· 
(;ão. Os nossos Yc>ne1•andos Lis
pos não csea11am ú sua arreme
tida iconoelasta. "0 B1·asil -tem 
bons bispos, mas não tem epis· 
topado", é o estrfoiliio qu~ lhe 
ressóa aois om·idos. Para mais 
<ks1westigiar o nosso Clero, 
narra apo8ta!'-'ias cruentas n:t 
milicia saccrd.otnl. I~scre,·e nm 
capitulo, que Humberto flC 
Campos intitularia um ucapi
tulo para Fren r1 ", tal o real Ls
mo das expressões. 

· . ~bra de a.ssistencia ás crian~ais ! 
:~ ".'."9. ~ "prato de sopa ~eolar'", l 

, ,;:'!?J.Stitmçõ.-0 de que se !:1.z pa,õri
:nho e éllre~i·. Esta jovem, de 

.. _._..º·ºª aparenc1a; começa por "eu. 
.;,. )~ltet a sua.-casa; Sua casa e sua 

:. 1:,ida/' (p,g, 35). Torna-se o bra-
'" ~o 4ireit.o de .. s~u ministerio 
·c-;J:~jiu:4ttn:do,lhe · sobrefodo .. num; 

,-:.·ieoõperativa, que o padre fundou 
-,.eln beneficio dos pequenos- aO'ri-
-: -ct*ores. A nim.ia familiarid.~c 
:;.entre os dois culmina com. a 
Jt;Jueda. &Wrilega do sacerdote. A 

'./ tij.tua,çã.o do jovem paroeo se 
, !: .t~a d<>I,o.rosa sobretudo para 
'~ S1.1perJ.O?es, que o :removem 

.·:J)al'a uma coadjutoria afasta-
1(ia, A :inoça envolvida nesse ro

·Jm.anee pecaminoso, vem visitá- 1' 

•. i9,-,~ mor,re numa maternidade 
.cetti eonsequencia do seu pecado. I 
'íl¾poi;;i disto, o padre articula 
~ atitudes d.emagogieas, uma 
g~eve de ope1•arios, e se torna 1 
:um problema para o Vígario 
\Capitular, que lbe tira o uso de 
io.rdens, fa~ cóm que ~e revolta, 
Jira a batina e "desaparece do 

O hcroi do scn romance uüo 
· é maie do' que um Mcei·dote à.e 
atítudes profanas, indepen·· 
dente, orgulbo1,o, racionalista e 
revolucionario. E embora a 
,; Editora Brasiliense" queira 
salvar o autor de "todo o tom 
polemico e pan·f!etario", ''de 
todo o vislumbre de rcss<'nti
mento pessoal", podemos :i fir
mar eom totla a cer·lrza que c:-;r~ 
romance nada mais é do qno 
um pretexto do autor pat·a se 
defender diante do publieo da, 
mentalidade modr•rnista, qn.:! o 
levou ao abismo da apostasia ..• 
Queira Deus que um dia ele vol
te como filho prodigo •• e 

Clero úumcrnso e · santó 
. -- • Q~_ and~ falimos ~!· ~i~~~e:rto de Paula Nunes. S. D. S. 

!aaà ,, to loglco que a nossa preocupa~ 
··. · _. - :sacerootaie", coetumamos cão ma..,fmi,, seja a de termos bom,, 

~tl!JlUl>nt~los em seus varios e mul- virtuosos e 1>antos :sacerdotes e que 
tiplos aspetos que dizel'.ll tespeito 
ao sicerd.ócip ca.tollco, e rarissimas para obte,Ios, concorrl!-moe. gene~ 
v ro~µ).ente, com as nossas preces, 

: , · e~ nos preocupa.mos com o pro- os nossos sacri!~cios e a nossa boa 
blema. lltS.Xtmo, fundamental da 
:vi_4a.. sacerdotal que é a sa.n••;t:,.~_ vontade de sermos vitimas pela 
$~ dos ministros do altar• ....,_ - santlflca,;:ão dos representantes de 

Cristo. 
. ... Sem ~Uvi4a. alguma, o aumento 
.:-,êlos levitas do Senhor o um pro

_ble~a grave e urgente a que não 
· P.?demos e nem devemos ficar in• 

. , ., ~1~e-~ntes . c,u de b1·aços cruzados,· 
.,:,-principalmente quando procura

."''" _ mqs localiza~lo em nossa patria 
.. :·. ·, onde se faz sentir a defic!encia 
. _. n_umerica <!e padres <'lm tod~ as 
:~·;,;;~isfenu; do ministerio sacro. Ao 

Brasil. maifi do que qualquer ou• 
tra. ~çâo ca.tollca, se pode apli

.C?,r legitimamente _o texto sagra-
~o: •· A messe é grande, 0 poucos 
sao os opcrarlos". .Trabalhar por 1::- . 

conseguinte, pelo aumento d~ vo
cações· sacerdotais G um dever 
':{Ue ~e_ impõe a cada filho da Igrc-1 
:)<t de Gli~o no Brasil". . . 

Precisamos, na hora atual en1 
que viYemos o para o inundo mo .. 
detno de que fazemos parte, õe 

muitos padres. E' o grito suplico 
que se eleva da terra até aos céus 

·Mas, precisamos muito mais ain: 
da de padres realmente santos. Ou 

melhoi· ainda, para satisfazerm0s· 
ás duas premente:; r.ecessldades da 

Igreja precisamos de muitos santos 
sacerdotes. 

Nada ou muito pouco haveria-

FRUTO DO LIVRE EXAME ) 

:\~ O P!'otcstantismo com o 
livre exame se viu condenad() Protestan· -Para ava!tarni~ a ~ 

tosa variedade das doutr!naf 
:i divisão e á confusão doutri• • protestantes e a crise doutri-
naria. !Io,lc, quatro seculos t I s· m· o na1·la dos filhos de Lutero, ci• 
após a revolta de Lutero, é: uma · . _ --· · . · temos um só f_ato ·e bem 1·e-

uutcntica Babel onde se con-: ,---------•---- cente. Ha poucôs anos o pro-
fundem o.s línguas o não ba poasibllidade de !essor George Herbert Betts, da Nort4western 
C'lltendimento entre as dcze11as e até centenas Univcrsity lEva.nston ~ U. S. A. - Illinois), 
de seitas. E' a tragedia da inspiração PJi'Vada·· redigiu um inquerito sobi;e as doutrinas princi-
rcjl'itando o magislcrio da. Igreja de Jesus p'ais e !undanientais do Cristianismo e o enviou 
Cristo. Se caC.:o. Cristão pode liv1·emente inter- a cerca de 1.500 pastores· protestantes de mai! 
pretar a Biblia sentindo"se inspirado pelo Es- C:.e· vinte seitas. Das muitas respostas se tiram 
pirito Santo, quem, dizia ironicamente o insus" estas conclusões: 
peito Rousseau, uâo ha. de tomar a sua propria Vinte e quatro por ce::-, ~o não cre na Divín• 
inspiração pela do Espírito Santo? En1 1517, âade de Nosso Senhor Jesus Cristo; 
quando o Protestantismo contava apenas cin• Vinte por cento não cre que Jesus nasceu 

. coenta anos de e;dstencia., C:rLstovaiµ Jtasperier ele uma Virgem Mãe; 
contava. cercu de tl11:.:euta3 intcrpl'etações só de Dezoito po.r cento n:í0 n\: :-:,a rcr:mr.raiç/i.t 
um texto do Evangelho, destas simples palavras de Jesus; 
da ultima ceia: "Isto é o incu corpo". Vinte e sete por cento não cre na ressurrei· 

Vejam Já ... duzentas interpretaçõe$ de um ção final do dia de Juízo; 
texto pelo qual admitimos a presença real C:e Trinta e três por cento não cre no . pecado 
Jesus na Eucaristia! ,Os prote&.tantes d~cuteni ..... origiqal; 
duzentas vezes, forn1an1 Quzentas· <>Pin'.lôe$:;?:é· nã'ef-~:; ,., .. ~-:.·.n:sessenta _e:· cínCo poi;,.'ç·e.~to· _riã~ c1"e 11a ne~ 
c:hegam a um acordo. E todos :se dizem inspí.. .cessidade do Batismo; · · 
rados· pelo Espirito_ Santo e discutem. com a Bi· cmcoenta e nove· por cento, não ci·e .na ne-
blia nas mãos! E' pos:sivel eiiteja a verdade tão ccssidade de pertencer á. Igreja de Cristo, 
dividida? E Aquele Espirito de Luz e d'e Ver- Estas foi•am as respostas ,os· Pastores, M 
dade, inspira..,. con!tt.são?!... do~ estudantes foram de pasmar. Vale a pena 

VARIAÇOES 

Quando o Protestantismo contava apenas 
um seculo pôde escrever Bossuet as "Variações" 
das igrejas 1>rotcstantes. Mostrou a criae do 
Protestantismo pela falta da unidade doutrina-
ria. Hoje chegamos a mna confusão tão. gran-
de que não é mais posstvel contar as var~ções 
do Protestantismo. Contam-se· as seitas mais 
011 menos, e, dentro destas mesmas seitas ha 
vurla.ções i11fi11itas. O!icialmente o ;frotei.ta.n-

/ 
tismo conta mais de trezentas seitas. Pratica-
mente elas passam de onze mil, diz um llm;t:,;a
do saccrC:ote argentino que teve a paciencia de 

contar as divisões e subdivisões em cada seita. 

ImaginaJ a palavra de Deu." produzindo onze 
mil variações, onze 'mil verdades! ~ de quà
troccntos milhões de catolicos espalhado.s por 
ludo o universo muna variedade de climas e de 
raças e ... um só credo, uma só au,toi:idade, uma 
só doutrina moi-al. ~to não Im.pr~na a um 
homem de senso? 

trai1~reve-1a.s: 
C,ncoelita e seis por cento não cre 110 Mw• 

terio da Sa.:ntlsstma Trindade; · 
: Noventa. e um por cento não cre na exi.11• 
tcncia do demonio; 

Noventa e dois por cento não cre que a .Bi
l;lia seja um livro inspirado por Deus; 

Cincoenta e cinco por cento não acredita 
que Cristo ressusfiitasse dos mortos; 

Cincoenta. e cfuco por cento nega a reSISUf· 
rtl~~o de Jesus; 

·-...... 

· oitenta por cento nega a existencia do in~ 
!r, 110 eterno; 

Oitenta e cinço por ce11to 11ão aceita o Jui•-
zo univer~; 

oitenta por cento não aceita a necessida.d~ 
do Batismo; 

· Oitenta e sete por cento não cre no pecad{J 
original. 

Eis a Babel doutrinai-ia.! Foi para ist.o que 
Jesus Cristo pregou o seu Evangelho? E tudo 
isto se faz em 11ome da Bib!ia e com a Blli!ia 
11a.s mãos? , 

E ante o Cl$petaculo majestoso e impr~ 
nante da unidade da. Igreja. Oatolica., quem. .nfur 
pércebe logo onde se encontra a verdade? 

* Mo n s. ASCANIO BRANDÃO * be1n, 1nos1no aqueles que aparen
temente parecc1n nü.o ligar gran
el e importancia ás coisas sobrena
turais e ic·,1,0 até, tidos como ini
llligos da Igreja c do padre. O ho-
1nem mais simples da roça bem 
sabe e sente que o padre !15.o po
do o nem deve ser um homem de 

virtude comum, simplesmente ho
nesto, ou pouco acima da santlda, 
de que se exige de um leigo • 

:Nãor O povo sente a ncccssida
do absoluta dá santidadç a engran
decer a Yida sacerdotal. Essa san 
tidade de vida 6, por assim dizer 

da profundamente santa e virtuo• ra. memório por inumeras indt!l-1 
sa do padre depende em primei- genclas e univers,,lmente ieoo. 
1·0 lugàr da sua boa vontade em menda.da por card~, arcebiapGII 
querer ser digno representante de e bispos da Igreja Universal. Q 
Cristo, e da convicção sincera que Sabado do Sacerdote não é o•Jtra 
ele tem da incomparavel dlgnida- · cousa senão A P ARTICI~ AÇÃO 
de de ser um outro Cristo aqui na DOS FIEIS DE TODO O .MUNOO 
terra. Porem, alem desse traba- NA SANTIFICAÇÃO DE SEUS! 
lh<\ pessoal, capital - já que a. SACERDOTSE PARA QUE T&-
santidaclt) não se !ez sem o nosso l NHAMOS BONS E SANTOS CON., 
concun,o! - do proprio sacerdo• DUTORES. DE .ALM.Ail PA..RA, ,4 
te, os fieis podem tambem contri- ETERNIDADE_t 

buir eficazmente ·para que os sacer~ 
dotes sejam realmente santos. • 

oferecendo tudo <Je meritório a. 

De_us Nósso Senhor pela santifica- VRAMENTO PRADO ; ,9rf, Sf>. tião é_ a_ ~Uantidade QU~ 

~ :résp,_~~ee~ -~ grandeza e a j 
/l'jgp~~~é êo ·sa.cerdoefo de Cri!!;. 
to., :mai; ~lU. a. qualidade daqueles 

11.lle tonm ~stido11 de tão 111.~ 1 _· 
--~ e ~iVinas prerogativas, é :@.;1_ 

. ri).os ·àe realizar no plano da vida 
sobrenatural se tivessemos a des
vcntuni do posuil· um clero, cm~ 
bo)·a numericamente satisfatorlo, 
mas que se descuidasse da sua 
propria santifkaç;R.o e que nã,o cor 
respondesse á subl!me dignidade e 
a tremenda responsaqi!!dade de 
sua _missão divina aqui na terra. 
no meio dos homen~. para recon
duzi-los ao caminho do' bem. uor
téa·los para o Céu e sa!va-!os. 

J'OdQ Q prnnd0 fala d!§to ~m-

a sua profissão. B' o seu maior 
apanágio. Em geral, é essa. vlda 
realmente santa, que se ·~v .. aei-

ma , da rnedlocridaõ-., -o o~ j 
fje!s' procura.m vt,,lun,brar Jaú. pa. 
dre, e em cf'r-to -""º tea, até 

;mesmo o dire!tr, de -1-1-lo! 
Ora• beIP, .,;abemos (lUC eSS<J, Yl• 

Como? Rezando. sacrificando-se, DR. DURV AL DO u.. l;, 

,;ão do cl_ero oe · todos os sa,cerclotes ,..., 1 __ ,. de 
1

.,_,,_,_ __ _. __ ,._ ·- ., · · 
........ u1c.i mo == ...,.. u=OO . da, Igreja Universal de Cristo • .?sã.o 
- Ci,..~ OCUiar - Cms.: " é outro, aliai; o !im a ·que ge proe · 1 

põe a devoçio do SABADô DO Av. !ptranga. 3l3 (8.0 an,::ar> 
SACEJ:tDOTE, aprôvada . e aben- ... l'e.t.: 4-4,l$8: - !les.: A'!f. 
QOad.a por; Pio XI, de iplo1~e.dou-. .Angé!iea. !408 = '.!'el.; ~i. 

• 
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o filho da li viuva- de Naim 
DECIMO QUINTO DOMINGO DEPOIS DE PENTECOSTES 

( São Lucas, VII. . U-11) 

Naquele tempo• la .Jeaua a ama eldÁde cluunada 
Nnlm, a,·ompnnhado dos aeaa 11,,.,clpulos e de nma 
grande muUldAo. l!lstando perto da porta dn eldade, 
eb que levavam a enterrar . um ddunlo que e,1·a n. 
lho nn!co de ana mãe, e eeta era viuva. Aeompu. 
uhavnm.na muJtaa peaaoas da cidade. Vendo.a, pois, 
• Senhor, e eompade- · ·110.,.e della, dls,.e.lhei ·NAo 
,ores, Depois, aproxlJllou.se e, tocando o esquife 
iol" tinham parado aquele" que o conduziam) dls11e1 
:tncebo, eu te ordeno, le,· .. nta.te. N:o mesmo tnfi .. · 
::te a,enton.se o morte e eom~ou a falar, e Jesoa 
restituiu II aaa mãe. Todos .Oa que emtu,·am pre-

. ~nte0 flcnrnrn cheios de temor, e glodficam n Deus, 
dizendo! Um grande profeta apareceu no melo de 
n<la, e Deaa vlslt- e seu povo, 

COMENTARJO 

"Alegrou-se a. mãe viuva aguarela e do qual depende nos-
corr. a ressurreição deste moço, so destino eterno. Reflitamos, 
figura dos pecadores que todos pois, sobre as pessoas quo 
os dias, ressus.cltam para a nos precedera.in nesta grande 
'graça, alegrando a Santa Ma- viagem •.• mãe... pae.· ••. a-
dre Igreja". mfgos • • • umas · depois de 

Assim comenta Santo Agos- .. fongas enfermidades, outras 
Unho esta passagem ·dos San~·· fulminadas repentinamente 
tos Evangelhos. Com ele mui• Todas elas se foram e sua vi: 
toa encontram no .filho da da se passou como um sonho 
viuva de Nalm a Imagem do doce, suave, ou ama~go, mas 
pecador que renasC'e para a. um sonho que .Jâ se desfez pa-
vida da graça. A morte do . 
moço Je Naim era objeto dE) ra todo ·o sempre. Pois bem, 
tagr!mas e prantos,. porque tambem- breve serâ o nosso 
não era posslvel não· perceber currlculo terreno, vertii;lnoso 
e não lamentar a ·ciesgra<;ai . como os anos que se passaram 

· de nossa exlstencla cujrÚ!· aleda mãe viuva. e a extinção de·· · · 
uma grande ~ :tjsÔ'n11a· espe,.' -. t.r!a.a ou .IIJllai'g'ürâS, )!egun• · · · 
rança. Infélizrnên'te :'iô. mtse-:. · do · nossos ~~s~Jos. .o:;t boriÚit -- ·· 
ria muito maiot,' ~'-de '·conse-·' ieles não puderam perdurar 
quericlas muito mats 'funestas .Assim,- sera sempre, a.ti _q·u~ 
que é a morte do pecado foge chegue o momento .der.raél,el.~ 
aos nossos sentld.os; e'·por is..: .ro •. E este tambem passa:râ. 
so dela não se coglta'·ou se Passará. para. começar logo 
lamenta. Acostúmàdos á. ter- . depois a. Et~rnidade, Eterni .... · 
ra, vivemos alheios a.os pro• · .dade! palavra terrivel! Ter_. 
blemas que· ultra.passam as 
preocupações do pão de cada 
dia. Seria necessaria a medi
~ão para trazer á presença. 
da. memoria · Ó que significa 
para. nõs a· morte. Ê não es
tamos acostumados a meditar. 

Por isso mesmo, a Santa I
greja, com a narração dOs fa
tos da vida do Divino Mes
tre em que resuscltou mortos, 
chaiwa-nos a atenção para es
te momento infal!.vel que nos 

. .-.~4"' ' 
~·· ,+, 4 •• 1 

rlvel, mas salutar. Si a tiver
mos indelevel na memoria, 
saberemos estimar a vida 
como ela merece: umn. via
gem para a Eternidade. Se
gundo a fizermos bem óu mal 
seremos eternamente felizes 
ou eternamente desgraçados. 

Deus não falta com sua 
graça, Compete-nos com ela 
escolher a vida ou preferir a 
morte eternamente. 

Reflftamos. 

SNR. ASSINANTE 
Ao fázer reclamações, reformas ou. mu;.. 

dança de ender~o, queira. enviar.nos o ende-· 

reço completo conforme acha-se impresso na 

· margem do seu jornal, inclusive o A. ,seguido 

de um numero,· 

cias urgentes . 

afim ele tomarmos providen• 

' 

Radio mensagem do Santo Padre ao 
Congre$s;o Mariano Nacio.naJ da(olombia 

··---~ 
.. ,·,·.· 

TEXTO· INTEGRAL··DA ALOCUÇÃO' PONTIFICIA DE 16 DE :JULBo:,· · 
No dia 16 de julho pp., o Santo 

J;'adre dirigiu uma radiomensagem 
ao Cóngresso. Mariano da Colombl.a. 
Publlcamo•la hoje. na. integra, pois 
o texto· divulgado pelas agel)clas 
telegra.ficas foi . bastante incom"'. 
pleto , ·. . · · . . 

"'Veneraveis Irmãos e amadO!l ·t1°· 
Ibos; congressistas de Bogotá.: 

Nos pri~elros albores de nma. 
:i,,az ainda Incerta, e animados da 
ma.ts fervorosa. e filial. devocã.o é. 
Mãe de Deus, conseguistes tina.1° 
mente, após quatro anos de guer
ra.. realizar vosso Congresso Ma,, 
riano Nacional. 

Vosso coração não sofria. ma.is 
retardo, porque a Colombla, entre 
seus muitos títulos de gloria e do 
nobreza (que pão debalde íol um 
d.la a porta da fé e da eivlllzação), 
conta como um dos primeiros o.ser 
um povo· ardentemente mariano. 
Seu a.olo rico e formoso, tanto no13° ' 

• elmos Imponentes de suas cordi.; 
lheiras quanto nas t,alxadas riso.; 

.nhas .e férteis, se nos afigura um 
manto· precioso, cujas pe·rolàs e 
ruJ:iÍ.s são ,os 1ncontaveis Santuarios 
da Mãe .de Deus: de Nos.sa Senh.ora. 
da. Pen:ha er;ri Bogota. á Virgem de 
ia )-"~PÍ!- · -~~ ·. Ça/ta~é~a'; · :.d&S(~:e· a 
Selj.11.o'r?, _aó .. ~osarlo_ \~~ T_un'Ja;; a. · 
de:. Jl4<iI!,gúí ()Ü . a:- d~ Càndel~!iá. ele 
MedeH!ti a.fé· · a. devõt1ssima Nossa. 
Senhoi1a' de Las Lajas; e; domin:an• 
do s~ bré" tQdá; . éssa.s .. invocações, 
como o sol enti'ií as estrelas; Nossa 
Sénh';,fu'. :de'' ·ch!qulnquirá, solene
mente. co):'dâdi. em vosso pºrtmeiro 
Cotjgresso Mariano de 1919. · 

Colombla, terra da Santlsstma 
'Virgem;. Colom bla, jardim maria
no! ,Não será.· esta uma das causas 
:que fazem de vossa patrla. um 
firme:· baiüarte de nossa santa fê 
no COJlt!:nerite. americano, tanto que, 
especialmente ·nalgumas de vossas 
·regl<;i_es, se respira ainda aquela 
aura cristã que infellzmente se val 
tornando tão· rara no ambiente . vi• 
·ela.do de nosso· seculo? 

·-· :e -<T(lrande' foi seu cuidado; jamais. 
fnter,rompido -- disse ó Nosso tmor:- · 
tal Predecessor Leão XIII, insigne 
devoto ',de Maria. - por que a fé 
catolica se conservasse firme nos 
povos e florescesse Integra e fe• 

'€unda" (Eric., ADJUTRICEM PO
PULI CHRISTIAN!, Leonls 
XIII, Acta, vol •. ).,'V, pag. 304). E 
quem quiser a.profundar um dia o 
fato indubltavel e admiravel dá 

' dltusílo e co~servação de n011Sa. 
santa fê nas terras colonizadas pela. 

: Espanha. deverll · reconhecer que 
· para alcançar tão grandes frutos. o 
Espirito Sánto inspirou àqueles he
roicos misslonarlos arvorassem com 
uma das mãos a Santa Cruz, e com 
a.. o.utra . mostrassem âqueles povos 
a tinagem de Nossa Senhora, plan-

tando ali, profundamente, aquele 
triplice amor que tem resistido· a. 
todas as borrascas: amor à. Euca
ristia, amor à, Mãe de Deus -e amor 
ao Sumo Pontifice. "Sob os auspl
cios de, Nossa Senhora a Virgem 
Maria., · no miste!."io de sua !ma.cu•' 
!ada Conceição - to! como ·o Cóle
gio e.leitora.l de Cundinamarca. d~ 
cretou a independtmcla absoluta.; e 
ela mesma tonna. "sob a espeelàl 
proteção da Santisslma Virgem Se
nhora. Noara." ficou consUtuldÓ o 
Congresso Federàtivo das provln• 
clas unidas da Nova Granada. Em 
seu nome punham o pé no estribo ' 
vossos avóa, enquanto fitavam· os 

cumes que deviam transpor; invo-· 
ca.ndo·a saudavam-se os viandan
tes. ao cruzarem-se no caminho 
talvez perdido do bosque; com a. 
saudação angelica santificavam três 
vezes sua jl)rnada aqueies homens 
fortes. que vos precederam; no 
çlasi:ilc'o lár colombiano, . La.nto· na 
<:idade como na aldeia ou no cam• 
po, santificou-se sempre o fim do 
dia _com ·º· santo rosano, fortemen• 
te entoa.do pelo chefe de familia 
e respondido por todos de =a . 
fa.iniliares e criados. E agora· vós: 
reuni/los em Congresso .Mariano 
Naciona.! para honrar e coroar a 
Virgem: do· carmo, estais procla• · 
mando que a Colombia será sem
pre _Colom':>ia, o que vale dizer ma
riana,· e por conseguinte inquebran• 
,ta.velmente catollca. 

A Virgem do Carmo, padroêira. 
da gente do mar que confia sua. 
vida, todos os dias, á instabilidade 
das ondas e dos ventos! Em nosso 
posto de timoneiro da barca de Pe
dro, quando sentimos rugir a tor
menta. e vemos erguerase ante Nos• 
SOS olhos o furor das vagas a que
rerem fazer ,sossobrar Nosso batel,. 
serenos e confiantes levantamos os . 
olhares á Virgem do Carmo 
"Respice stellam, voca M~riam" -
e lhe pedimos não Nos abandone, 
E ainda que o inferno não esmo
reça em seus assaltos. e a. violen .. 

eia e o turor · da.a forças ·do''- lllllill ' · · 
aumenlem sempre, Jamais duvtda,s 
remos da, V!ti:,ria · enquanto CODÚU'II 
mos com seu poderoso ' pa.troclnio. . ' 

A. · .Virgem do Carmo, ra.lnba 411, 
Colomb!a.! Prometei-lhe ao!_.. 
menLe· absolut.á, fidellda t fé ·de yoa,. 
sos pais, A doutrina que e!ea 'de=, 
cla.r-d.ral!'.l .fundà.mento de vOSl!à PllPI 
tr!a.,. A Religião Catolica., A.posto--. . 
Uca. e Roma.na., "fonte fecunda dM ·· · 
bençãos do céu", como a cbamo111 · · 
vosso Libertador, o grande Simão 
Bollvar, num momento solene . de · 
vossa vida nacional. Suplica! é,·· · 
Rainha. celesUa.1 que -vos conserve , · · 
o que tem sido a base da fellclda,o· 
de, do bem-88t.ar e da·sã.alegrla .de: 
vosso povo: fé viva, pureza, de co.., 
tumes, sa.nUdade de: vida; ·pedi.lhe 
que .continue mostran4o-Be· :Mãe· ·d& 
humanidade.:-:. ~.Monstra- cte -fll!!!e 
Ma.trem" - •porque boje, mais .que 
nunca, nosso pobre seculo .necee
llita. ·de sua humildade, ·de sua mm• 
plicidade e , de sua pureza !Sé· -não.· . · 
qulzer acabar .. de despenllu..sa-aoe 
abismos da: soberba .da dobrez· ·• 
da, corrup!)ã.~ para_~; qual .;1!!8 ~ 
-pitá;. a passos àgigantados; .. ~ .. , 
lhe que console os muitos que .bo,,, ' 
Je -eofre.m, .pote, como :o ·disse wa :. 
de vossos ,:poetas falando· da Vir.,o:. '. 
gem .de las·. Rocas, .".Ela, ouve .a .. t~ .' .. 
dos,' a. ninguém desampara.; a.' to.,.. ' 
dos olha, a. todos .anlmâ.:. tem àmor 
para a. alma. que ee queixa e rit,. 
mos · para a alma que solu1;a.". 

Nós vos · deseJamo5, o· pedlmoai 
;para, iros .a plenitude :da. pi.oiecã,o e .' 
do ànior .maternal de .Maria, -e so- _· 
bretudo sua poderosa int~ . 
Junto de seu · Divino Filho. Nós -a' 
Invoca.mo.a. fervorosamente ·,~m ·ta,.. ... 
vor do Nosso Legado, .de .. todoo Ó3 
Noss_oa à.m.a.dis$:llos ,lrlnã;os. • ·n,ij 
Ep~copátfo :éom_.:5eu ~ioso·.rlm"o~: .. 
das autoridades presentei,, doii -co.n;;; 
gressistas .e de to!lo o :povo eoloin~ ·: 
biano; aos quais· abençoamos · d~ · 
todo o coração. 

(Do Osscrrntore Roma.no de i• , 
de Julho. de 1946). - . 

O «S a ntOs -Jornal» .. 
REYNALDO CRUZ· 

P'orças diversas e poterosas · pro
curam, constantemente, abalar os 
alicerces da Igreja de Cristo. Em
bora est.eja ela construida em uma 

' rocha.. inamovivel, sendó certo que 

noasos dtas um dos · apcwddadOII 
mate fecundos e mais necessarios. 

Bá muito que o LEGIONAlUO, · 
conhecido,· ta.mbem. por ultra.mono 
tano, . em \irtude da sua ·hlLegral 
fic.elidade do Pont:.!ice. Roma.no, 
vem, através dos seus exempta.reo. 
enviando por toda. a parle. legSti• 
m0s defensores. da civ.iliza<Jáo·cr:iatL 

Bá pouço. menos· de ·.um .JDês. ·'IJIII 
ontro jornal surgju -em ·dllfeea : aa 
dv:lizaçáo cristã, ém nina das .:máts 

. inlJlortantes cidades do nosso ex·· 
tremecido ,Brasil. 

lndiêãdor ;P,r'tiíJS:Sfcro::a:J·: 
. . . ' ~ . . . . . . .. . ·.· ~. 

· contra. ela nem as partas do infer
no prevalecem não, obstante O · seu 
!)Oder ultràpa-sse Os limites da · ter
ra, porquanto pode abrir ou fechar 
&f! porta.s do céu, sabe aos c.rtstã.os 
uma imp0rtant!ssima. tarefa a. de
sempenhar em nossc,s agltàtdos 
dlas. cabe.lhes, sim, defender a. 
clvll!mção crlstã.. unica capaz do 
proporcloniir a.o homem uni -am~ 
l>ie:nte compativel' com a. sua na-, 
tureza; · E : ilesse trabalho que O~: 
cr'6táo· deve·' desempenhar. todoi; OS' 
esfoi"Ç-OS -serão poucos. porque o que , 
·está em jQgo e · em serio perigo e· 
a · propria ·humanidade .. 

oa esro~ emp:reend!das P!!,!'a a 
l'~.~~e objer.ivo, ~ 
tram não só um -profundo eeDl!O· .dê 
realidade . ,çontempora.nea. .. ·oamo 
tambem um :l.ncomensuravel a.mói
âs almas que lhe foram confiad8' ·. ADVOGADOS 

Dr. Vicente MeliDo 
l'raça da Sé. 23 - 2.0 andar 

Sala 215. 

Dr., Plimo Corrê& 
de · Oliveira -

Ru111 Quintino Boeaiuva, i'7,, S.0 

andar - Sala 322 ..;.. TeL: ~12'2G 

Dr. Francisco P. Reimão 
HeHmeister 

R~a S. Bento. 224 - Lº anc1ar ~ 
Sala 3 - TeL: 2-1543 - S. Pàult! 

Dr. Carlos. Mórais 
. de ·Andrade 

Boa Benjamim Constant, Z3 
loº aiul. ..:.. S1 18 ...; TeL: 3-1886 

ENftf.NHEIROS 
1--------------~-,. 
Amador Cin'l-a .~o . Pradf>._ .. 

BNGE~UEIIW ARQCITE'J9 . 
Mqultt>tnrn r~li,:inu. ·. rolrpós. 

· 9Uf1af80 S1f!.>Uap1~ , 
'\!!M,!a..~SU-~!'an!o 

MEDICOS 
Dr. Vicente de Paulo 

Melillo 
CLINICA 

Co!ISUltorlo: Rua Aureliano 
Coutinho n.0 109 

Das 13 ás 17 horas 

Dr. . Camargo. Andra~e 
DOENÇAS DE SENHORAS . 

. PARTOS - OPERAÇÕES 

Da Benef. Portuguesa. da Mater
nidadP de S. Paulo 

Cons.: R. Sen. Feijó n.0 205 -
TeL: 2-2741 - Das 14 ás 18 lia 
' Sabá.do: Das 10 ás 12 horas. 

Res.: R. Rafael de Banos, ffl -: 
TeL: 74563·. . ' 

Dr. · Celestino Bourroul 
Res.: Lgo. S. Paulo, 8 -- TeL: 
2-2622 ·_ Cons.:_ Rua 7 de -.Abril 

n.0 235·- Das 2 ás 5·horas ,· 

·Dr. Reynaldo ~ Neves 
de Figueiredo 

DO HOSPITAL DAS CLINICAS 
E SANATORIO STA. CATARINA 
CIRURGIA :DA8 VIAS BILIARES 

Cons.: R. Marconi, 84 - 3.0 anel.· 
• Tel.: 4-8717 - Das 14 ás 16 hs 
Resid.: Av • .Pacaembú, 1.044 -

'l'eL: 5-2625 

HI>.:M:i-E-'-0 PA T rA · 
. ; .. ;.: . .,._ -:. .:. .: . '·· :: . . . :. . ~'-

Dr~'. Art~: 'Rezend~. Filhó . 
Mé!lfoo ·. l:l~mef>pata da , e. & ·p 
dá · Soro~àbaná: '·· Direto?-, .,ummr 
do :Ambtilátôncf· flomeormtfco ·i!b 
CarttíÔ':.-,:._.:.:Cõtts;:~· lt :Sen.:···F-eiJí't-:: 
205 -~~ ::..Tel<::~2-:0839.· • ,aes.~ ,~8471 
.;.;. 'l\-'iarêa:r' hora. das 3 · às 8 llo• 

·rmi. !'ê!c: .;,t. .. !ef~;· -2,..~ 

. Os que desejam um mundo · sem 
Deus, . p:reparam para o homem diaS 
amargos e terrivei 8 nos qttais, tudo 
lhê serã: . negado. E eies, materia. 
listas. estribados nas m~s exotl-. cas ideoiogla.s, atuam. de prcleren

' ela no campo :BOCial, lançando mão 
de todas .as explorações e tlraMO 
:Partido tle todas . .as contigenclas. 

· Tnda a atividade dos cristãos, por
tanto. de um modo especiiil~mo, 
deve convergir necessariamente PI!,· 
ra o campo social, retalhan<lq . o 
<'ngodo. desmascarando o. °i:!'tf:t.f, · S'\l· 
fogando a ment'ra e a.sfixlando .a as 
tucia ·e os eof'smas. - orientando. e 
eoclarecendo finalmentt> • 

Sem nenhuma ligação com· os 
mimig0s da Igreja, ~lll perntitir 
mesmo a sua coopera<'ão ·em,.,quaJ. 
quer trabalho; a ação desenvolvi
ruí no 'ca.mi:io soetat dimlónstra ple
no cónhec!mento da grav'.da.de da 
mttiàção cantemp0ranea. e µão 
eónstltuirá jamais mn d(;'!SPerciicio· 
de força . 

· Sem ·duvida . .o jornal é UMtt. dás 
mais poderosas arinas na detesa da 
clvili:r.áGã,, cristã. Cll.da exen'lnlat e 
mn.· al)()Stolç: Veriflcn.da a tirMem 
o-™'1'íNh-1í ·ª,.;. ,m11H..,,ir.:l1fa·nm- três 

J · ~OS. ·ô· '1'ltln'l.eTO tle l)OttÍidn'f'@ 
f .:da ~.;,;-;;.:-m1e'V<io·tmMe nãn chi. 
0

, .1!'8, 8 'l)B18VTa ··-e m:.é"&>"1dP é ·bn~ 

l' sh·i.f;t!fil -f.l"<lb!'i1h.., · p. essr\al. -'·~.···:,,,·:>: 
' Bem ol"-etit"ilo. o io1•mi1 JCái!:O'li"" 
~.~~--.'a.~·-.··~ 

Refer:mo-nlle ao. SANTOS-JQR,, 
NAL que é mais um frllt.Ó :ao, -. · 
10 apost.oUco ~o incanw.vel -sr •.. .Bbo>. 
Po da DioceSEI !lé Sá.ritos.° D •. -IdU1t!, 
José soares. · · · · · · 

A cidade de Sa.nt.os,, · qne 1)0Sl!!tl6 
dois matutinos com todCls :Q:l reqnt-,, 
sitos na · ma.is :moder.na ~ 

''P086Ue .. ~ ta.mbam .-mn. -,~ 
tino - . ',SANTOS..3'0Mà1,- - >:ql!ll!l 
:surge, sob· Os ·. melhor.es allM)!~ 
em · defesa da.. civiliza~ão :cristã. · 
· Saibam oa catolicos da Diocese 

de · Santos ap0iar o SANTOS-JOB. 
NAL e não esqueçam cunca o que 
ele representa, - amor, .. dedicação,, 
zelo. sacri!ici<>s e ·eSf<ll'ÇOS' ·do Bro. 
Bispo Diocesano em prõl da-s·:61J8S 
c,velhas, <JUe s6 serão felizes com .a 
civilização cristã, ·da ,1ual o ExmOo 
e Revmo; · Sr. D. Idil'.o José .soa
w8· é ·trm intrepido :.defensor, -qm 
tanto honra o :benemarlt.o ,eptia,. 
lWiO :na.eiona.l. 

'I ~!~~~ !~n.1: 
SAO PAULO ·_...;:. 

1 ~ . .:f =-:::.~->;_ : .. , . 
' · <1l'AQDIGRAl!',IA ., 

1
.. '.: ·~ .":Meihôi!:'.=EnsJnc' · · '··_ .. , 

l · .. ~'bii)mmor,~-

I • 



t!GIORARIO 

24 DE SETEMBRO 

Si,,· Gerardo, Dispo e Martyr 
C:f,eantio BisPO Gerardo. que se

cando· o · test.elnunho do martirolo. 
ato . roma.nu merece o titulo de 
.Apc,sto!o da Hµngna, era natural 
tille , VtmE!lll,, onde nasceu, filho de 
ti,ais• ll1JStr-1$ e p~edosos. 

Educado numa e.scola. benedict1-
rm. receben. além da. instrução clen
ffllea. ensinamentos solldos na 
e.iencla de Deus e d09 Sant;os. Foi 
mo '.COllltAto. com sa.blos e sa.ntioo 
t!l~ que se Ihe· comunicou o 
wnor pela.s cousas divinns e aquele 
ll!leici pela. salvação das almas, que 
~ tarde O habllifou a ser um 
llg!)O sue~ dos APOsrolos. 

Grande desejo nutria de vis!t.ar 
li& amt.os lugares da PaJestina.. o 
~ lhe dado satisfazer. VOi
tando do Oriente. passou Pela mm .. 
ema. Onde teve fidalga recepção do 
Ballto Rei Estevam, o qual desco
brindo no hospede dotes extraor. 
d!nar!as. que o habilitavam para 
tra.balhos apoot,olicos. pediu.lhe e 
Snsfstlu para que não ma.Is satsse 
,da Hungria, e qUe cooperasse na 
e,:-ánde obm ,a que se propuzera o 
m.nto · monarca. - de converter aO 
crtst!a.n'smo todos os ~'.!ditos. 

Gerardo anu!u ao pedido do Rei 
e com o fim de habilitar-s, para 
tã.o · ünPOrt,ante missão, retirou-se 
com OIS· companhe:roa para a. soli
dão, em que passou um espa<:o de 
temJ)O, entregue exclusivamente a. 
r,.tatfca de exercicios e,:piritua.is. 
Temüna.do o retiro, atirou.se ao 
ttabalho al)OStol!co, com a energ:a 
~ dedlcação proprta.s do eeu ca.rater 
~ fé. 

Pouco depois faleceu o Bispo de 
ebónad~ Indicado pelo Rei. Gerardo 
rot-lhe nomeado sucessor, embora 
tudo fizeme para seu nome não 
apBreeer na ·11sta dos apresentados 
Em obedienc!a. ã Santa Sé, a.eeitou 
D pesa.do cargo e a a.dmíravel ad
~ que deu ao Bispado, 
~eou la.rgam,ente a.s espern.n
~ ~e colocadas. !'ião só pro. 
eurou destruir os ultlmos restos da. 
idolatria, como· tambem consol:da.r 
Cls f1eis na fé. Para. alcançar uma 
e outra cousa, recorreu· ao pocler 
:maternal de Maria santissima, cuja 
~ mui ca.torosament.e re-

eomendava ào c1e?'O e ao povo. 
Multo caridoso. destacava-se-lhe 

a caridade para com os l>Obree e. 
doentes. cónv:dava. leprosos para 
11ua. casa.. onde lhes dispensava. o 
mais caridoso trato, a ponto de 
oferecerJhe;s a propri&. cama, en
qua.nt,o repousava deitado no rllão. 
Sendo uma i>al para. os pobres e 
bfel'.zes, Para si proprJ.o reserva
va exerclc!.os d.a mais dura peni
tencia.. 

Ajudado pela graça d!vina, ga
nhou muitos pa,gã,os para O gremlo 
da Igreja. 

A morte eo Rei EsteTIUn deu 1nt, 
elo a multiplas Persegui~ da. par-
te das· sucessores. Tanto o Rei Pe
dro, que foi expulso por causa. da 
eu.a requintada. crueldade, coníó o 
Usurpador Abas, declaram-se 1111· 
migos elo santo Bispo Pedro vol
tou, para ser novainente expulso e 
Abas morreu sob os go1r-ee do algoz. 
A coroa ro: oferecidá a André, filho 
rle La.disláo. parente proxlmo de 
Estevam, que a aceitou a.peza.r da 
icondic;ão infamante de restabelecer 
no reino o regime pag-ão com o cul-
to doi; deuses. Gerardc . com máis 
ttês Bi@pOS, paz.se a caminho dê 1· 
Stuhlwetssenburg, pa.ra Junto ao 
Rei se eml')enhara.m pela conse!'Va-
ção da religião CaroHca como ofi- 1 
eia! Chegados a GiO<l, Gerardo, 
anós a Úissa Poi- ele celebrada, 
disse aoe compà.nhelros: Nós todos 
ainda hoje. com exce,:lio do Bispo· 
df' Benethe. seremos martlres pela 
fé. Transm.1~.m o na.nublo, e 
mal tinham chegado â outra ban-
da do· rio, foram agredidos por um 
~nmo de soldad~ do DUC!Ue de 
VPtha, um dos ma.~ aferradf\S Ido
latras e .fl'T'l'E!"ho 1T'lim1go de Es
tevàm, Gerardo foi a'Pedrl'jacto " 
por r,m mnrt<11..,onte ferido por 
mna lfl.nça,d1t. n,,,.s outros Bi«nos. 
B(>xtardo e Buld. morreram na 
mesma ocasião, No melo da. con
tusão do mortlciruo. apareceu o 
Rei. que Pode ainda a.rranca.!' o 
QUarto Bispo da.a mãlJs dos verdu
gos. Ele- mesmo se det'larou a fa
vor do Cristian'.smo, oontinuou a 
obra encetada por Santo Est.evam 

------------· 

A PROVIDENCIA 
Nosso· po~o tem um proverbie 

\1U9 denota fflUlt& te ISO poder e DO 
ouldado 4e Deua .por 11168: •o lao
mem p8e e DeUII d1-p6e, • 

Qua.ntaa vezes aa Ylda humana 
não se realiza e ·comprova . esta 

se'nten.ca.? ·'o -~mem quebra a ca,
beca., matutando sobre problema.a 
que lhe perturbam de antemão a 
mente. Pe'rde o apetite e o sono. 
Procura calcular todos 08 meios 
para, sólucionar a questão. Ágita
se. · Fica doente até de tanto "pa-: 
ra.fusar" .-. E: .muitas vezes o que 
lhe deu tanto· cuidado nem chega 
a ser- ·um problema em sua vida.. 
Resolve--se por si mesmo antes de 
se a,presenta.r realmente. 

E . quando· um homem assim 
nem se lembra de entregar sua 
~usa a Deus e se acha que "nem 

Yale a pena." falar dela. ao Senhor 
merece . com certeza. a. censura. que 
Jesus dirigiu ao~ apostolos: Ho
mem de poucà fé! 

Diz o salmista, rei. guerreiro, 
homem eJ.;perimentado na vida: 
"'Deus conhece. as cogltações dos 
homens, que são vãs". (93, 11) E 
noutro lugar exorta: "Entrega ao 
Senhor os teus cuidados e Ele te · 
sustentará, ·não. permitindo nunca. 
que o justo seJa, abalado!" (54, 23) 

Deixemos pois de multas cogi
tações. Trabàlhemos, cumpramos 
O llOSSO dever e. DO resto a.bandone
mo~nos fillalmente a DeÚs. Ele 
cuidará do i:esÚÍt,ado. Pensemos l 
no TodÓ-pc>derÓsÔ e Ele pe_n sará 
em nós. As· vezes Ele parece dor-. ,, 
mir corp.ci _na b:u-ca. em_ perigo . lá 
no _ma,r (!a._: G_allléia. As vezes -ele 
permite. que a.. t~mpestade ca1à so- ·· 
bre nõs:·'.I:'a1iêz''pêrniita à.tê ~ue ·a ·' 

barca.~:vife~ , 'Mas Ete não iiermitiS 
nunca :quê_··. _f;êJam'os. submergidos .. 
nas · àg~!l{l 'do mai'. Se tal aconté-· · 
cer .. ê s~ pc>rque_ nós mesmos, . vó- . 
luntar:l,amei;ite. mergulhamos. 

o . ho.mem_ ·ci:ente na. palavra.· 
nas próm_essaa, .. na. Providencia di

vina, constatará mais cedo ou ma.is 
tarde, com grande. surpresa: "no 
fim deu sempre certo". 

Frei Benvindo Destetani, 
. O. F. M:

0 

e reinou· com muita f Pllcldade. 
o martirio de ·s. Gerardo teve 

lugar em · 24 de Setembro de 1046, 
e as relk~ul.as estão ~da.das em 
Veneza. na igreja. .de Nossa. Smho. 
ra de Mura.no. 

'· ESSOA. àmfsa soe apresenta. NOVA ET 
i!. 

VETÊRA 

Orfanato 
Gil Celidonio Gomes dos Reis 

AJnda. hoje inst>lra be!M a.tttu. · clona. em cara.ter prov1sorto. 
des e santai1 realizações, a figura O Revmo. pe. Diretor vrcinldo 
s.ngular do. -?e, Eustáqu1o, <:9mo é- pelo grande numero de pedidos de 
singelamente conbeeido. ·o Revmo. 1n_ternação a que não pode atender, 
Pe. Eustaquio va.n LiP.shaut, fale- promoveu a. atual· campanha para 
cldo em Belo· Horizonte em 30 de construir o pavllhào em .nstala. 
agosto de 1943, e que :!oi v.garlo de ções adequad~ para. atender SUaS 
P<>á de 1935 a. 1941. nobres finalidades. 

Entre as suas preocupações de · O "Orfanato D. Bosco.. Pede, 
paroco z~loso, avulta O desvelo pois, a todos os catolicos orac;ões, 

sacrificios e donativoe, estes po. 
pelos orfãos desamparados, que o dendo ser encaminhados ao co-
ievou a. pr~cura.r. formar em poã. mendador Mel:llo, a Pr. a Sé. 23 
úma institu'ção de. assistencia a _ 2 .• andar, sala 215 _ s. Paulo 
infa,ncla abandonada.. . . 

Não chegou O "Pe. de poá.,. á ou ao. Revmo. Vlb .·L:> de Poa. -
eoncretlzação de seu objetivo; pois Pe Simon. SS· CC.- E'. F, 
foi mandado dedicar o seu zelo a e. ~!iem ainda os que desejaren 
outra paroquia. em outro estado. auxiliar de maneira mais regula.J 

- A 1de!a porem ficou e em bre· e constante, pedir sua inscrli:ão na 
ve com as bençãos do saudoso ,A;r. •·soc:edade doe Amigos do Pe. 
ceb!spo, D, José Gaspar, .o Rev-
mo. Pe. Simon Sivttza.r. atual Vi- Et:staquio", no mesmo endereço cm 

• f ti pelo telefone 5-1583. 
gano de Poa e e va.va a sua rea- . Es"a. iniciativa. de amparo â 1n. 
11.r:ação, surgindo a 5 sim O atual Janela representa a rt•alizac;ão de 
.. Orfa.naro D. Bosco". d d pe 

As final'da.des do novel orfa. mna. da.s ultimas vonta es o • 
nat,o são O amparo e educação de Eustaqui0 e foi amparada em seus 
crta.nças abandonadM, dando.lhes prhrtordioe Pelo a.polo do Exmo. 
abrigo e formação religiosa, moral. e,Revmo, D. José Gaspt.1,,_ de Afon. 

i te te ins seca e Silva. ctvica e fls ca e compe n · - Póssue assim nessas duas fna,.. 
trução proftss'onal. · • i 1 • ne-, 

C<>nta atualmente com uma ar~ i,a,gaveis figuras as pr m e as 
de 79.000 m2. naquele . suburb10 . .- .. cessarias para conou1star um gene.. 
contendo pequena. sede, onde fun- ._ roso; auxiJto de rodos os carolle-:,s. 

Será menmoi:: otf menina ? 
o sexo' dos· bêbi!s que ·hão· de vir, ,é. se~pre ·. motivo de 

gratos ptójetos dos palS. Entteta.nto, s_eJa menino ou ~e
nina -:-e --0-- essencial ·e que venham_ a n~~t. l)>r_te_s . e sadios. 
os pais 'que ·nã:o tratam 'd~ sàllgue.,_. al~ ,!l<>t_pe,1g~s a qu~ 
·se expõem; ·condenilii'l .og,filhos a ~ ~~e~ de_ marti-
rios: :nas~idos : de 7 · meses, atrasa~os de', ,!}~e~vólvunento. e 
. de inteJgencià, debilidade, doenças .da pele, . dos ossos, do SJSe 

tema nervoso, etc. . ' : . .. . -. . . . 
As senhoras gravidas devem pr.c,curar o_ me~ico de. sua 

confiança ·e tratando-se convenien~mente,pQderao ter fühos 
tobustói, e resistentes 'ás mole.stias, -ficando, a9 Jllesn.to tempo. 

Uw~ -~§af ;;~a~ 
1 ".", 

E' mn auxiliar no -tratamento da Sifllis. Usai-o. 
(N. 156 EC) 

P 11111& objeção a propoaito ele 
cletermtnado tema tratado 

J,)Or -São Tomaz Morus em sua fa
mosa "Utopia". Para dar ao aa
onanto uma. resposta. bem ampla, 
procuremoe a.bordar a seguinte 
•11estão! --

O ultramontano São T omaz Morus 

teÍectüafs u. defeaa · d& Verclade.,,, 
Adveniiirio ' do erro religioso, ena 
IJUU polemlcae com 08 protesta.o• 
tea ae deftne sobre o · castigo doi 
herejes de maneira que nã.o deixa 
nenhuma d.uvida quanto a seu~ 
sentimentos profundos: - Os here
jes devem ser queimados: -· nã<1 

'Corresponderia. a canonisação de 
Sã ThomaB · More á. aceitação pela 
IcreJa das ideias_ expostas na citada. 
"Utopia"?. 

••• 
Um modo simples de :responder 

a, esta pergunta. seria a.tirmar que 
o Chanceler de Henrique VIII foi 
ca.nonisado, não como_ Doutor da 
Igreja, da plana de um Agost!n'ho 
~u de um· To:maz de Aquino, ma.e 
·como !n2..-rtil' da, Fé e .o,.;àpeÍs!ú' · &!. 
"'Utop!a"~ 

Ésta. versão· tem a · !!leu favor os 
historia.dorés protestantes que fa• 
zem de· São Tomaz Morus um ver
dadeirot reformador, no sentido lu
teni.no da ·palavra, apresentando-o 
eonio um espirito liberal, apostolo 
da. tolerancia, que colocava lado a 
lado a ciencia e a religião. Para. 
tais historiadores, somente para o 
fim de sua vida é que São Tomaz 
:M'.orus ·se teria tornado ferrenha• 
attente crtodoxo e mto!erante, tanto. 
q m' sens escritos -como em suas re--
1 a,çôes· com os herejea. . 

Reforçam este ponto de vista 
Aqueles que vêm em São Tomaz 
Morus um propugnador do comu• 
nismo, ao lado de Platão o Campa• 
nela. Com efeito, se na realidade 
São Tomaz Morus pretendia, . pela 
"Utopia". fazer uma apologia do 
comuniSJno, e sendo esta doutrina 
polltico•social condenada pela. Igre
ja que em 1935 o elevou aos alta• 
:res; é claro que só uma posterior 
,eonversão explicaria tal canontsa-
l)áo, 
• A vista. doa graves erros contidos 

1a. "Ufüt>ia.". ee·as ·ideias ali expos
'as · forem levadas ao pé da letra. 
lambem concorrem para a tese dos 
ta i a historiadores protestantes, 
tuant6 a urna volta_ ·á ·ortodoxia no 
fim da vida, aqµeles que querem 
v.er nesse livro a base de uma or
dem soelal;·11ão·11o·mero campo da 
ta,ntatja é da fi~ão, mas no ter
E'e!!O das realidades praticas, isto 
é,eetana no pensamento de seu au
tor propor uma verdadeira refor
ma da vida. po1itiea. e social da 
~dade 

. -. .. . ,_ .. " . 

• $ • 

Ora. segundo ·os melhores eriti• 
eês e comentaristas, não se deve 
ver na "'Utopia." de Tomaz Morus 
mais que a . fantasia do -literato. 
que os devaneios inocentes de uma 
intellgenela alerta e fecunda. pelas . 
regiões do !magtnaric. . 

Nela não seria intenção do a:ator 
fazer uma profissão de fé, ou pro
por um modelo á nossa. imita.cão .. 
em todo oou conjunto, mas entro• 
gar-Se> a !!!!il! jogo., d~. espir-!to . . do: 
ge!le!'O (tue ma.Is .. t:Atrdê' ::!eW,:ifu.: 
Switt a éreaz o pa.fs ·de LiUiiiut..:·. 
Conforme esclarece .o "Dictionnaii'Ei 
de Theologie cathoUqtie", Tonia!l: 
Morus não sentiu, ao escrever a 
"Utopia".· a necessidade de delimi• 
tar precisamente seu pensamento. 
Deixou seu espirito ir derivando ao· 
acaso, ao cori:er da pena; passando· 
sua atitude mental por toda umà 
serie de combinações intermeiUa,.; · 
rias entre a cónvic~ão profunda., de· 
um lado, o de outro a fantasia ou 
mesmo a sltnplea pilheria A cri
tica. sarc:Mt!éa, dos ma!e; de sua

. epoca, e dos desregramentos huma
nos é evidentemente sincera. Ou• 
tras passagens, porem, se mostram 
um . tanto estranhas pelo que sabe
mos de slla formação, de seus gos• 
tos, de suas tendências. . :,- . 

Se ao quiser achar na "Utopia" 
a . expressão definitiva das convic
ções do São Tomaz · Morus, certos 
aspectos da obra fariam dele não, 
apenas um protestante. mas. um 
simples deista, um relativista · prag-· 
matfoo desprovido de toda crenoa, 
em uma verdade absoluta. Ora, .tu~ 
do que se sabe de sua vida e de 
sua piedad·e nos mostra ter sido ele 
um catolico fervoroso e sincero. 

Do ponto de vista religioso, por 
exemplo, o que Morus nos descreve 
em sua ilha imaginaria é a religião 
natural, cóm suas v!rtud~. ·nati:i-· 
rais, por o-pos!çãó à re.Ilglão reve
lada. 

Entretanto, não mais estamos 
em uma ordem J)uramente natural, 

:tna.lJ em p!eno dominio,~.a orde°:-, 

sobrenaturâi Jesu,19 Cristo é ª pe- I 
; d,ra. àngular que ~ão pode ser re-
. jeitada pelÓs construtores das ci".' '· ' 

dades. "Não . ha sal.vagão senão f : 
nele; porq'u~· debaixo do céo nãó, 
foi da.do aos homens outro nme 
em que poesarpoa alcançar a eal'
va,.ção",. {At0$, 4-1~). 

Ora, o Eva,ngelho já. foi pregado 
peio mundo· inteiro Que interesse 
pratico pode ter portanto essa. dlg., 
se~iio sobre o estado. politico-so- -

• eia! de uma ilha que a.inda. não re-, 
: eebéu o J:\a.ti!lmo, que !!ão· con]1ece 

a r~~ 'ver~ádeira.? . 

Um ilantÔ que: escreve um livro. 
destinado a. .servir de base para. 
uma reforma· social, em plena era. 
cristã, cm pleno !mperio da graça, 
deixaria de fazer referencia a.o Re- · 
den_tçir d.o. Muµdo, nos termos em 
qÚe · o· fez· Santo Agostinho na "Cl~ · 
dade de Deus"? ou quem sabe a. 

:'"Utopia" teria sido feita. de enco
, menda. para. os Chavantes ou para 

os pigmeus da Africa Central? 

..... 
Admitamos, somente para. a,rgu• 

1nentar, que Toma.z Morus com a 
"Utopia" qulsésse fazer não !itera.• 
tura, más ·filosofia. Um exame aten
to. do ·texto não deixaria margem 
para. se fazer desse Santo um cam-· 

. peão do livre 'exame ou um pio• 
nefro das ideias liberais. A propria 
toler~cia, . tal qual é entendida 
hoje, não existe na Utopia. Os ha• 
bitantos da ilha são constrangidos, 
sob- ·puna; de perder seus .. direitos 
civicos. a aceita:r um certo numero 
de dogma2 do Estado: - a .Provi
denciá, a inioria!idade da alma, a~ 
recompensas. e os -castigos· eternos 
dai vU!a ··tutura;; ·os que ·ousam··--ne
gar estes dogmas; alem de não se 

. lhes, co~fiar nenhum cargo na sua 
republica comunista fantastlco
ideal, e de. serem_. tidos por inaptos 
pa.r~-. qualqu~r. ·'tünçã,o, ffoan:i -pro,l
bidos· de falar sobre'suas. áóuirfoas~ 
pctnçfpa(!Üéit~;- diafii~ jo_ pov~.. ~-~ 
· '--Aceita-a& ·ali ª' Ubel'.dade . de . peJ!.-; 
samento. não a liberdade. da .. pala• l 
vra oµ _dá., cÜ.sc1_1~,;ii_,;,, aenuo 08 "he~ . . .. .,._...__...... ,-.·-·-. -~- - ·-·, .. .. '·.· 

rejes" tra.tadoo como, pãria& 

..... 
Quanto- ao regime- politico, longe 

de se -filiar à corrente liberal,· seria 
antes um precursor do tota.llta.ris• 
mo socialista, ·se o· quisermos-extra.
polar para a, realidade pratica tora 
dos limites dessa ilha fabulosa._.Els 
porque autores, como Leclercq· em 
suas "Leçons de Droit Naturel''. 
afirmam que Tomaz Mortis, em seu 
pla.'lo' do ·governo· ifa; "Utopia", o 
c:oneebe quase sem-' !!herdade. "0 
·Estado 11e!e . regula: matema,tica.- , 
mente toda a a.u~fdade dos cida
dãos; E_/podemos dar inumeros· 
exemplos da vida dos habitantes 
da "Utopia" para mostrar que "a 
questão do direito do Estado não 
é ·posta cm discussão". Basta uma 
pequena amostra:-

"Os viajantes a.o reunem ·para 
partir juntos; eles são munidos de 
uma carta do prlncipe, que certi
fica a partida e fixa o dia. da vol
ta •• " E a,t~ oa vestua.rlos são pa.• 
dronlzados para todos os· ·habitan
tes ãa, ilha •• ~ 

Yo caso de doença incuravel e 
acompanha.da de ~ulto sofrimento, 
os sacerdotes e magistrados incitam 
o doente a abreviar a vida, quer· 
suicidando-se, quer deixando-se 
matar por 0"4trem. Os utoplcos ad· 
mitem tambem o divorcio, embora 
para. certos casos especiais, com 
permissiio expressa do Senado. 

E~- co:i-ttraposiçãci com esas ex• 
travaganclas expostas em livro (l!I• 

crlfo. em_ latim, que o autor; em sua 
vida,· não. permitiu foss.c -traduzido 
para linguage_m vulgar, por ·ser des
tinado a urri publlcó culto e inte
ligente .. qúi{_bein , perceberia o a1-· 
cance de suas -ideias. vejamos al• 
guns fràços. da vidà de.~se grànde 
Santo::.: · · · · ·· · 

· ê, certamente, a Igreja que o exi
ge, mas esta não impde que o cor

. po socia,J tom_e e_sta medida de auto-
defesa. Achava ele que devemos 
ante~ d.e mais nada ter piedade dos · 
ignorantes que· os herejes podem · 
extraviar, cortando o mal pela raiZ 
para ós proteger.· 

E segundo . uma opinião liberal. 
como. Lord Chàncel~r . da. Inglater-
ra, "a unica. mancha em seu cara• 
ter como juiz foi a dureza (harsh• 
ness) de .. ·suas-· ··-sentenças por op!~ · 
nJões religiosas" •. 

. Supos~ partidàrio do . ii!vorcio, 
rompeu com HenriqUe V!ll por não 
conc9rdar com o divorcio do rei 
com Catarina de Aragão. Suposto 
apologista do suicidio nos casos de
se!lperados, enfrentou fleumatica
mente a morte no patlbulo, pilhe,. 
riando com o carrasco, após curtl1 
mais de ·um ano de. prisão. Suposto 
propagandista da liberdade de cul· 
tos, sot:re o martirio por não con
cordar com o titulo de chefe da 
Igreja inglesa que Henrique VIU 
dera .a _si proprio · (e· notemos, entre 
parentésls, que a seita de Henri
que VIU assim formava estava de 
acordo com os "dogmas" oficiais 
d:t ·utopia). Suposto campeão do 
li_vre.exame, é um defensor intran· 
sigente da infalibilidade do Papa_ 

A quem, portanto, seguir? Ao 
autor de um Uvró de ficc;ão, que 
a ser levado a serio faria de Tom:i.z 
Morus um propagador de ideias 
crroneas. ou ao Santo que levou a 
slnberidade de suàs · convlr.c;,-.<>s até 
ao herolsmo? E .se tivermos .$'m 
mente a verdade. que o Santo é 
aq_uele que nã.o soment6 pr<>2st a 
virtude, mas sobri,tudo a pr:itlca 

'811!- grau heroico, nos será racll \tia
lumbl:ar qual a reforma s,;cfal que 
São '1'omaz Morus na reàli•la<le de· 
seJou: ....:. aquela que cnmec:a pel~ 
reforma. dos. corac:õep, . pe_ls luta 
contr'a. a corrupc:ão anibiN1te, p~!o 
véh:li!,d_eJro E!SJ)iríto d,; J-'ê. pelo ·a,,e-

Deixemos. de. lado o Út~rat~ e 
consideremos como Torriàz.Morus 
na vida publica usou-seus-dotes in-

. go sem desfaleclml'ntoi{ à 'unlea e 
verdadeira Igreja, mesmo · com "ll 

1 · sa~rifi,cio de nOl!SM v!du. 



Urn tti.unfctde Jesus Hóstia 
t Emílio Silva ~ ~ 

: Q ~ ~-~

1
-">' ~V~l, (lWl ~U :W M.e.dre$ 

',e!aJ ® ~ ~tui~ ~ MJ$no,rw, dP Jesws CruclfJcaõo 
11!!1 esp~ tri't.fm_Q <lo dt'VÍllQ P&ra. a.tender a. todos os per~i- · 
Salvador. sobre. a.s ~. d»,s tre- nos .. · e que levou~ pamiilas catolí-
vas: Un.iU. l;llS ~ -~ peus, cas de campinas a acolher, no re-

O ~nnn:numto do I Congresso Provincial, 
~ ã. Ça~ de Cam.pina.s.. 

cm 

·~ O!Í ~. ~tUnklott 
os insolfflms • espa.llioll Pltmieras 
~ sobre eSi;e ~ lJnJ)l. Foi 
a Primeira . VeZ qru!l 1lm Collgl'ellSO 
EucaristJeo. e,m. ~ })~ 
pode contar oom. ~. prei3~ça de 2 

, ea,rdeais da -~ ~e J,gr,eJa e 
:não eoment.e com :i.. pre~ença mas 
tambem C!lDl os ~!Slr,ol)'),m~ 1u. 
raµl(l5()S . daquele p~llj:) ® espi
nto que é o sr. Ca,r(ieJ'l,FPª'i;rja.rca 

. tio Lisboa e com ~ laja~ quente 
i! zelosa. daqUcle ~ pastor ~ 
aiplas qUe é o sr. Ç.ardeal-Arcebis-

. Po de S· pa,ulo. · · 
QUem não Viveu estes <ll¾ pal

pitantes de ca.roJ~® diflcll. 
mente saberá o que fpi o 1.!> Çon. 

,. gresso EtlcaJ:'!stico Provin-cial ~ 
ca,mo,~~ Deve.-se ter ~ ço
mÚilg~ $:i intern-Jnav0is i'.1foiras de 
homens • noi~ ~ 41a '1 pl!.1'ª' 8 de 

. sétembrO. e, dev~ ter vi.ato ~ 
proctssâ() M ~ f.Já.§ lias p1as 
assoei~, i,;S filaS de sacer?otes 
.~~ , ~re,s .f:Je ~1 to
~· as' «deiis e ·,~o.eis. L4 
-est4i~ --~ Jf,BUitas. ; F~• -
:J3~p_edit;moe, ·. ~tini!l.n0$, Oll,PU
~ Sele$1an<>S !SalVlitorlanOS 
t1e céii~- c,e's~ta.s. ~e-

dnto ,;a.grado de seus 1ares os vJ.si
ta, ntes cansados pela festa. 

Deve-se ter ;;entiqo o entUsiasmo 
do povo .aclamando o :f?,ei dos Reis, 
que na mão (!o emJ,nentissµno sr. 
C&rdeal Cerejeira J)(l-ssou J'.)elM 

~ .de Campi11a,s derramanclo 
bençãos i;obrc o povo pa,uilsta. 

Talvez nem todos co1UPrcendam 
bem o al~o ~ig11ificado que pos. 
atJem os Congre,,sos Eucaristicos 
1>al'a os homens do 110Ssso tempo, 
homens sem ideais que vivem sob 
um céu sem estrelas . 

Para. estes homens as influencias 
do ambiente são de maxima im
portanç!a, - e, queira Deus, que 
a a.tmostera, que os 1nf:uenc1e se
ja cat.ollca. Não podemos crlor 
~1rt?ficJu1n1~nt" urna t11 ntrnosf~nt; 
c;uando nós nos esforç&mos, po
rém, por honrar o nosso Salvador, 
fazendo-lhe não somente a entrega 
-total da noosa alma e do nosso cor. 
p0, mas tamb~m a entr?ga de to
das as riquezas e belezas . deste 
mt,tndo, então; forma-se a atmos. 
fera ca.tollca, por si mesmo. Quem 
não conhece os sinais exteriores 
desta atmosfera: a tempestade dos 
:;mo:; [lUe enche a tarde éios dias 

. ..; UH . . _ . t % . ,. ., .... ( 4. . . . il 

~~.~~ 1 Carta Pastoral ~e Mofll &8181 
!::,;!~~:'.'E I tontra o nacionalismo uli1i11• 
temPQS. 

Nã.o há dUV):da,, qa.e a, ,;nodefnr,, 
clvitzação é essenci~ente pa.gã. 
Enc.ontramoo nela os esportes, .:li 
ultima moda, :i técnica exvertmc:m
ti;t da bolnb.a atómica, a, mcdl.clnn, 
~~ • psicanl'i,l!se e. a_ d!alét:ca ·mate.,. 

.. dallsta; mà,,,; fa1ti o form!daver 
- .9~ile da cultura e.~!r'tmtl que vai 

('!e Aristoteles até Sto. T0111âz de 
Aou'no, de sto. Agost'nho até -ro
mttz a K-0mpfs. -

O mundo cristão ~si½ em tmi
nente Perigo de perder não somen
t~ a ,-ua fé cristã, mas a.tê as dis
posições necess/lrian para readq·c?f
rlr " conservar ('Sta santft fl-c. 

E.sta nova c"vilizac:fio ci·iou um 
r:ovo mundo; urn mundo jntoxfctt
clo de "'amer!canlsmo" e "moder
nlS?no", produto da téc,-nica deea-1-
mada, um mundo aue nasceu entre, 
fabricas gliro,ntescas e arraru1a
c6us, longe dn verdadeira cultura 
espiritual e trnd'cionalmcnte cristã 
F.ma nova, ctvmzação afs1stQu-sc 
muito do DeUn. que cri~tl os ho
mens, não para que est;e,., se tor. 
nassem e,scravos da técnica. ma.s 
"81'$ qn~ eles ~ tortmssem fenzes. 
Para este fim hlst'tuitl DetlS a saa, 
sta. :J:in-efa e os santos sa.cmmell
toz -para que os homen,. (file nas• 
cem pelo santo Batismo 1tarn a vi
<la da graça e. são· re{!onciliadoS com. 
Deus pelo Sacramento dà Peniten
cia comam o pão dos fortes, a cli
vtna EUearistla. l)ela qual Cristo '7i-

. V\'. em nós e na.s em Cristo, 

Por :k>so tra-baihel'llos orsanIZa,nao 
Congressos '.Ektca.ril5tiCOs por · 1:oda 
parte, par,i que exista novami;mte 
em to,'los os lugares aquela a.t
mosf e'!'a, catonca, qUe leva 00 ho
mens a Deus. qUe protege as ~
cões sacerdota-is que I)eUS jnfunde 
i,as almas doe jovens e para que l 
se conh~ melhor 0s; dogmas da 
Santa Madre Igreja, ·que encerram 
M soluções para to<lOS os problo• _ 
n1a11 da itlllll-~• 

o ~- ~i;,. sr !)om JQ~ ~de ~ ~ e t'Jt,11 ~ 
Ga.wltna,, Bispo do Exercito :po!o- Pf!llS8,lldo ~te nOfll .,,._-.,_.\ 

nês no eStra.ngeiro, Publleou re-1 logicos e t1oeia!J$" • ' 
centemente wna earta pa:;toral so. Logo adfant.e $ti-& ~ .-4 
bre a bistorla da. Igre!a. A pasto- :me?.1Ciona. e. ruptUl'a, da ~S1• 

. ra.l lembra., a u:niversallçlade a for. e a nova, lei <lo d!voie!O, ffin ~ J 
. çq. de rrn;isteneia da igreja, duran- · ta p_a,ra o ~frito de ~ 
te as inumcras pàseguiç;.ões.por que f Apeza,r -de toda, a 4~ ~ 
r,aa;ou, . que paj!,SOU eua. pa,trla, ~ _.,-e, 

· Condenando os nacionalismos re- Revma.. .~. Jl11,'U1:o\l!ell dlul' 
?igiosos diz: afirmando. 

"Quem são os que reetamain "DUra.nte a~._ .....,. 
e Igreja nacional? são ~ls ~eram~~~. e "!"' 
que r~ ou aqueles que não estas fot'Ç8,I> que ~ O ~· 
:rezam? Em 3(3 tratando de ~ /t,o rella,sclmento da.~. ~ 
Iller entre as três ideologias, Cll,· igrejas ehel.a,5 de neiS ~ .-0 ft 
pita!ismo, comun!s,mo e cspµitl\3,- ro mais zeloso do qve DTm~ q., 
llsmo, com Pleno coillt1:-cimento de :til.o as arnias · com. ctUe · ~ 
t~um,- escoll;emos o ".t)timo, raprc. frelit.e aos a,ta,quea i N-ofo ~ 
sentado por Roma, a cidade apos- .::sa.;.· _ .. _. ---~----------
tolica. 

o imperialismo de Roma. co:ntra,
riamente ao qp_e oucede- /j,s poten,. 
elas iaicas, não deseja , 0011qu1star 
nossas terras, nem zubjUo"'ar os 
1ndividuos a interesses material~. 
mas pelo contrario, tende a deseti· 
volver e fomentar o esp!rit,c, e a. 

1· 

. ·s . A. Bronquite•, PrJdo de ventre. Dor !J.e $beça er_onl,. 
cu, Colitcs. l~nlllia, Chôro íacll, Xteunµitúl~<> Cl1at1., A M · "ª, J)esanlino, Mania de auictdio. .»e. 'l'rnta•eutCNJ 

- - garant1do11. _ S6 por co,itrato. llledlci>Ja ttl»!ltiva .. de 
conipntc ili< cauiso:1 e nlio -.0:1 ,imtomns. Tra!am,•r,for: por pr~OII 
j.:;:pldo:s para toda:1 as J\IOLESTIAS INTERNAS. ~tl~VOl5AS, MENTAIS 

e para ª" da l"ELE !}e ca1111a lnt:cn,n. . 

D R • . A R A O J O L O P E ·,S . 
Rua Marconi 131 _ s.• - Salna 804-5• Da• 14 à11 18. ·,. A~• aaballOII. 
da:s o ã"' 1:: • ..'... I•'oncs: 4.::::os e G-671'Z' - Rcs,: Av. Pompêia, O~ - S. r. 

- w.-_-. ·.~.--:_-_. -. __ . .. · ()· ze1o m-_, _______________ _......_..--:-::---~:::--:,.,_........_.:.,....,.....-. ----
_,,,.,.. l/lr . - · 1$1, tOZ e 96 ~ ~, lOO.ooll 

p~~~~ 1~~J;~ 1 o._ . . ·· . d __ . .-,.. V.. o .. _- ·. r. C ·-· o I f'O~uf~==~== ·:lci$, éli:io utQ ~ Q i>!14re ~., - I.J-- L'OY ..... l•:•IU'\04LJ-<>' --

&191 F~ ~~ em P!.i."' · elSte ag<>ra feto nos a,isilos de e.tie-
,ü9l., ~ e ou.trOs grandes JU'" co· N_li . .,E .. R.· ENCIA PRONUNCIADA PELO DR. GIL CELIDONIO GOMES oadoS da B3vicra e dO 
pstas frS,nceSes. JJ - - · ZANAM DE SANTOS Wurtenberg nos :mo.stra -os loucOS 

~NÇ>s trjp'!m,!l.js de Pari;, e de va.- , DOS REIS, NO CENTRO FRE DERIÇO O , .:;.ssim divididos segtWd,O o rellr,etiVo 
.,;,,_,., 011+-.. - ri,.-.,3. es d.e Fl'84l"", ó5, b 1)1-o. ,-:'."es·"'a-0 do s_eu aumento em nos- a higiene os confina, defendendo estado civil: ..,.,,., '-4.,..,. "~ = tri.i. de De Gaulle. Os numcros a - 0 • ,. t· ad n uu5 .s-..,,.·7 =. '"""'· ... e4.,...., ... Slm .. ·- n1e;::;DWilte o d1- · a 505 di .. "~ e_' cal.· culada c;.n1 5-00Q no,r legitimamepte a cole 1vld ,· e amea• BAVIERA - "'"OM~· · : cas;i.,.,,s 
• ._..,,,,. ._,.,,,..,,., ·",-,.. • solut95 q.e c)ç~ouitcs lli!S mcsm.s ~u • 5 C J'b --' 1'" • 11"' ...,,.._:n_ . ..,.._.,_ .. ""'"_._e_,..., .aiment.-. mutuo -. 1- a a:io .. ,"A_tu_.ilm __ eµte,onta-;,~cmn1,;,- çada?! 2; eiat,,.n0$ w; 't'lUV'l.l ;:,, . 
.,,,. • ., • .., """' .. ~..,,,..... "P éi)Oca,·. ~ corn,ider.;idiJ-;5 p_ a,., li- •puç · · ·t· .a· l) · d 5,u_ ~,r l L·L'I'º" · ·.,~~. 0 ·_ --·i. . .d<,·· ___ • •• t"_ ~." textos_ l.'.:", ais. .nue ' 6 · "- 6 7 "'ª Poi_s bem, ~:11iocs, pernu ·ir o 'W-1• ivorc1a O;; =· .,,~ r .~1\',> u· . .,, · 
""' -- " """ " ·, íoram :rc-spetivainente 33-1 3 e •• dia um divarcio para ca= ou ,_.., 
,...,_._ -..:1.....,. . . . r· · 0 ~ tr·un· Olll·os qu" se co". tra. em ...• " >-10 vorcio para tornar m~os infeliz a C<lSad~ 63; ç_clibatari~ 1(1,1; '"'"°as 
,......ua y,.....,.,= 45.070, sen<lo os c9e 1qc:1tes P • " .. ... •' l d • 1 d 

-'
-..r.;;,,_ fi,,.,,. ..,_r_ em.. ~ .. ".tu ~ unnoten_ - - o 9 ·1-, Vetado de Neva. da, .em 1923, h0 uv,e !>orte dos ma casa os, VJO~an o <iS 185: Pivoi-ciadas sas. 
""'~"' .,,,.. ~ ,., " 0 I.000 h;;tbit,q;i1tes de ·' e -~· t- t"'"' 1 leis da cspecie e pondo em perigoª WURTENBERG Fú'.iENS• 

.,~ da lci Pafq, Ç(>;ltei: ª' vr<>vai;,aça Se:1hores ! Só cn1 Pilris 9 :nl)J)~Cro íua¼, divorci 0 s dO ~1),e cas/l.lne:l v-.,• . • ' 1 f ·1· , -- ;: ,,,_ ''· +. ·-
',J..? epjg,~ de~troid0 ra 4e tares. de divorcios em um ano é mii-lor quo Felizme11te, para a srandc Rrp11 init itu,ção <a ami ia, e a ni-,,_,.,1. C,;t;idos 140; Cefülltarios i.36; viu .. 

Noíl ~i~ div-orçi~ f1,u~d;i.1R .. te O ,;!e (,!i:sql).itc;Í cm tOQ<! a in1!i~, no p_!i<:a do Norte, i,mia vigorosa, omi-- enimnidac!e cº:i~cientemente pi-a,..- vo~ JJ8; DivOrciados 1484 M'l,"1.,HE 
[Agenci~ de ruvgrci~ que ~e enc-a.1· l!leSmo p-crioclo qe tenipo. panh?- antH!ivorciSta acha-se CIP3- tiçHla que seria soltar leprl'.li;os em ~ES: C~das t4J; Otlt'-...afat'!M :%4 
r~~~ M$ ·ba-rl>ill§ d.as a.utoridades Káo ha fugir ao i,ie1·_:tivd; vin-ta· pleno dess:nvolvimento e'.1tre O i;e_u melo il sl'lciedade sem defesa. viuvas 388; Div<>rciada, 1510, · 
jmpote;ites OU çomplacentes de -for- !ada a lei piologica do i:1teresse pri~ povo, ~poiad;,t principalmente na d1s Não :paremos aqui; mesttlo que TOTAL: Casàdos - 39$; Ce:iba-r 
~er a-Os jateressad~ através das mordia! da· prole, e anteposto o .act ciplinada. coesão d.a sua fração cato ª felicidade dos conjuges fosse s tarios - 682; - Viuvos 1-010 - Di-
mais i~beis simulações, comedias den~l, que é a felicidade dos c;on- lica, cm tor:io dos pru1-ci-pios da sua finalidade principal do matrimonio vorciados - 4.1J8. 
!e! perjurios. os pret~s le~is pa- jugC\5 ao esscncal q n·~ e a conser- fé, e d.a autoridade de :seus bispos. e os filhos e ª especie não contas- Como vemos. o numere> de l(!uc~ 
R quebrlll' o vinculo. vaç.;'io d., e.,pecie, n;iq ha iorça hu- l'ara nós, brasileiros, ainda é sem- ,:ião seria O divorcio .que viria divorciados é cerca- de 10 ~ 

Surge ~Íffl ã m.afgÇ;lll. da lei por ma,na, 0ú dispositiv<'> juiico capaz de tL"lllPP de prevenir P ma; uuamo- proporclona·la. maior que o de cuad«>s tios dOio 
~- cll~ l\beriadora, µma. opor !;arreiras sl!ficie1·,tef a-> 1,ial, 1~0, · senhores, em ,0 \J,;11~nc·;; e, Os u·àbafüos scncitarios ar.1tis<>s Cl$tado5 alemãet;. 

in1;b,1i;tria no~. d~l;mga a pro~ da resultante e q11e mais se alastra• apoio aos -:iosSos !:ispos no apelo á. e modernos wl>:rc sl,!icidío, loucura Não meno5 ilupfet16i~cs e 
~ri:r a frau4,:; e o ~J11:rio, i Q di- Vejamos os numero~: conscienda cristã dos n°ssos 0011s- morliuidad pr~coce, tem eviden.. ,-on1probatiW6 são a.s 081:a~ 
~Q ~ m mll,iii ~a,pQ-reee na :No quarto do seculo decorrido tituintes, O divorcio fator por exc ;;:i4do um paralefümo impressionau belgas e suiça.s b~~ ~-
h~ dt,i; PfWO$ ct>rrompidós, cQ.. entre 1900 e 19:!:S, t> numero de di- çf'lencia de instabilidil-de matrim0 - te «1tre o:; curvai; reswtradoras du ~ e Suecas. toda.$ .~tandc> IICr 
i!>,:i9 tmt,, fúe. ~eadeite di: trii11~i· vorci 0 ;::nuais quaclrf/plicou, nos -se- c~i,J d~ve ~er çoIJ.Gtrva-dP fóra da e;es meles e a eurva grafiça dQ di,. a contribuição qO$ divol'.~ 
do mtrf: a indiKotubidild~ do ll',ª" g1,1jn,tes paiies: A!e;ina;1hR- B~!gica,, !ei, como inimigo n·<> l ela famUía. Voreio, maior do que quatqu~· oUtTo uta-
m.monjq, qU9 ~cf.erfall, digmda4e I-foland;; e Suécia; :no mesmo pe- Passemos agora a ~li,5ai- ;,.lgun$ E não ~ trata, cOmo 1Se poderia do civil. 
,especifica da n06sa natureza, e a. rio<lo, quintuplicou na Inglaterra, e argumentos divorcist;is, á luz da já pensar, de uma simples relação ca- Quanto mOrialidade preçoce, 
l1niã0 livre que rebaixa a huma".li- apenas ,io.s quinze primeiras anos lo:)ga cxpcriencia de sua ?plica;;ão sua,, pois as estatisticas demons- registtam Os anuarios oficiais· "q~e 
dade ao nivet inferior da fauna". deste seculo, quintuplicou tambcm cu1 numerosos paizes. tram á saciedade a desprOpor a vida é mais breve e!ltre a, ~itüuas 

N'ãO ae acOime de rude o trecho na Hungria. Façamo•lo om primeiro lugar cionada cOntribuicão dos divorcia- do divorcio que em (?Ualquer oUti"o 
que citaJnOs, pois, ~ se poderiam Na França, cm que o 1111mero de c<>m o mais e:icontradiço deles e º· dos, sempre e mgrande maiOria n° estado civil"; isto ~tá muito 1021• 
dizer coisa.s fort8$ dia,::ite de eSpe- desquites .:,0 quarto de seculo ante- ~is capaz de comover ante uma .povoame:,to dos manicômios e na ge de constituir um indici_o da táG 
tàculos C()Dlo aq11ela amcrícana 28 rior introdudio do divorcio não analise pcrfunc·ória do assunto. desercão vOluntaria da vida. apregoada felicidade acenada aos 
ve~s diVOrci1ªd.a e cetamepte çon- chegará a duplicar, passando de 1127 A úilicidade dos conjugues é O- ô Pe. Leonel Franca, dividiu os que se divOrciam. 
ti.nua pr<)çtJf;mçlo a, felicid:i,de em a 200-1, nos 25 a:10s que se seguiram gl'ande p:rete,.fo. . pa:,:P.S em ouatro ar110os se~ndo a A dissolubilidade do vinculo ma"' 
IIÍQv~ çoínbh1ações matrµ-noniais. á lei Naquct teve as separações, Quem :não se comoverá, senhores, inclrl,.,.,,..;r,i ~~ ... :,,;,1;()!j por mílhãO trimOnial• ião traz poks a felieídt• 

A mafcllst desagregadOnt desse a.;or,, irrcmec)iavcis, q11adruplicad<1-s ante a ÍTifrlicida.de e Q in{0 rtuní9- de habitant~s em ordem deel'escen· de aos conjUges, no oue péieffl O&-
íd!,nc~ $0Cia!_ é melh01-' que qualquer p,.,s~ando de 4.478 á 16,2,Jl divor- Ao ouvir narJ1l.r os sofrime:-itoS mdi t(>. No 1'rímeir0 iirupO, erieontra- raros caso, em co,1tra,io que~~ 
~ ~. ~çada pelos ci-0s por 1mo, ziveis da~ vitim:i,s do per figo, vul• Jl'lOs a Sax<>nia, suiça, Fran~ e ser apontados. 
~ero,. · - No Urugt1ay, em 1907 ;,,:,o da a-- garmente conhecido como "fogo Dinamarca- com respectivamente Uma ordem de'coi$aB que f~va os 

Na França divorci~, ctµ 1911, provação da lei, só se registou um ~elvagem ;" qUem poderá se c<>nser• 314. 232, 228 e W suicidios por mi• seus participantes á morte precoce, 
e()ntavam--se em lSZ,806 o n-º de re<liclo de divorcio por sina.! do par• w1r indifire:ite? E a tuberculose, em !hão de habita-:1tes e, no quarto e á l<>ucura e ao suicídio não l)Ode 
ttiv<>rci$doS, ~do de ;'.l,5 o coefi· lamentar rcsponsavcl pela sua btro curva ascendente em nessa popula• ultimo grupo. entre outros paizes, ser pleiteada em nOme do int.erés• 
ciente por 1-000 hi;t~jtantes; déz dução já cm 1908, 24 casais se des- çã;o, quantas vitimas não rouba t 0 - a. ltatia, Trlarda, ç Hes-panha sen• se egoísta de alguns problematicPs 
~ at)ÓS em 19Zl, 0 çOeficie:1tc ~·, faz:am e vinte a:10, rlccorridos em dos ,.,~ dias ao trabalho e á familia? do que ne-stes O viríeuló ·matrimonial beneficiarios. 
b,n ~ 5,4 e ,o uumero ;i,1:,$oluto ' 1927, 423 lares se dcsintegravamr E a lepra? i: bdisso1uve1. . ~ seria tão ~tl'llrio ã jestiot 
~ divort;i~oi; -para, 2tt.(í38, · c!E:vando ;i_ prouor<;fo ~0 \)rc mil O que diriamo-s se átgusm n'Os pro Fazendo o mestl:l() agl!'llpamento ça,_ ce>mo ài,oi~os as mís~ D:l/)'O 
~i; esteiJ ijUmero::. com matt!mo:'lii:>s r; -41,3. puie~se. eºn"-o rem~d:o a taie des.., de t1ai:~tt- agOra porem. sell'!lr.do 3 rai$ do cunbiio nég?'él sob o i,refest~ 

~ dá lt!t1fa -e= q~ não ~~ di~ N°~ Ei;tid~~ 'Cl'lidos, em 1926 o grat;ados q-ue se -pe~MsFJe aos maior oeorreneia de divorei~~. ve- iniota.1 de que ttaz be1ifit.i<>s ~ 
~cio e que ~ mesmo-periódo ai.- ni.rner~ de d!vorciOs fo( de 180.SSJ m~sl'rl0 f a fim d• ~ue se sentl'6em rifü:ames 0~ ,mesmos pai;e~ .. oem,~ seus desumanos negoci~s-~ 
~tou sl7;!.põpt!façãode qu~i t edeq'.lalseráhoje 0 seunumel'O, menos infelizes a saijda doc,1,e~ istoé:Suiça,.Sax<>= doresdosangueeda:vidada.Co" ~-u• MSPb ~ ~. ~-:. h~~ faz~ i~a ... ~Q_~O qqei ê ~ h9spitak, ~ ~toi-j.os &.m qn~ ama Fraoça, ~ D~ca., so.nt ~ Zt:tJvidade. .{CO~~). 



A visita do Cardeal Patriarca De Lisboa ao santuário i .«Tripiice Nódoa » ... 

de Nossa Senhora ~e fátima Do Sumaré ~~:~~=':: .. t~!t~~~~ 
objetivos o incitam.ento ao concu- das sacri.stla,s e dos confesslonarJ.w 

Coatwme foi aniplamente di'VlÜ
Süo. s. Jilmlnencia. J>om !48.nuel 
~ves Cerejeira, Cardeal Pa.. 

--~ 4e :t.1:iboa, no dia 4, pela 
~ a -Tlte 4a d1retor1a .:la 
CQllfraria. de NOS$a Senhora 4o 
~o de li'âtima, visitou o =
'-rio do Sumarê, Olllde celebrou a 
,tussa e ncebe11 varSae ma.nife.sta.. 
tGes 4e apreço. 

Sendo este saDtuarlo o principal 
J,antro J*Ullilta e brasileir-o de de
~oção a Nossa Senhora de FAtima, 
l'adroelra 4e Portugal, a presença. 
., Cardeal Cerejeira naquele tem-
9].o &4qulr111 especial signlflcaçã.o, 
«ando euejo a que Sua Emlnencbt 
9'icéllei1Se, partScularmente, as ho
aenacens d& coletlvtda.de port
.._ 411 Sf.o· Paulo e a ela trans.. 
•*1t1~e, em palavras que despert.a.
à:i:a . funda emoção, a palaV'l'a 9.ml
aa da.. terra.. natal distante. 

lltarcada para as 8 horas e mefa 
a v!afta de s. Eminencia ao san
tllarlo · do Suma.rê, muito antes des
aa. llora o va.st01 templo achava...se 
lbtelramente tomado por uma mul
tidão ele tteis brasileiros e portu
.-Ueses. O templo apresentava-se 
ernamtmtado, vendo-se em sua. fa.
ead:!I. os pavilhões do Brasil, Por. 
taé'al, PonUf!cfo e els ll'rança, e :110 

latertw do templo alem de outros, 
• belo estandarte d& Confraria 4e 
htbmi.. 
· _, ""'qu.ela _hora, apôs receber nns 
~aarlas á entrada do templo as 
t1&11~Ões do Revmo. Frei Inaclo 
&11, SUl>erlor do aantuarlo do Su
atarê, Que disse do significa.do da 
•lslta de S. Eminencia l\,queln igre
ja constl'Uida velos esforços da co
letividade portuguesa aqui dornici-

. ltada, o Cardeal ~triarca de Lis
looa. deu emtra.da. no templo, fazen-
4110 o coro oávtr· o '"li'lõce Sa.ce.---üus . 
K&P'Qs•. 

Logo ·a])ÕS S. Eminencia pa.ra
mezatou-se no a.ltar môr, dando inl
elo á celebra.cão 4a :Missa, acollta
•o pelos môÍDBenhores Alberto car _ 
nel.ro de Mesquita. e Pà.ulo Rólim 
~reiro. A' horo. da. comunhão @ 

Cárdeal Cerejeira distribuiu a lll:ll

r;rada;-Pll,rtieul&->&- -.grande .numero 
•• S'Uia. O acompanhamento da. 
llUua ...,neve a careo 4o Coro .Asul, 
Ili& 2Cre.!a da. Imaculada. Con<iel~. 

.A. SESUO SOLENE 
Findo o oficio re~loso, S. Elu.i

aei.cia recebeu no altar-m6r os 
flUnpriDlentos das altas a.ntorick
dee e mas. peuoa,s gradas. Rea.-
1~ a secutr, no proprio :,,e.. 
einto do templo, em virtude do 
~lã.o n,o.b-re ~... C"-0-nfr:).t-i.n. llJ~o coro. ..... 

-poria.: 11. cso:rme mtdi:id..,o "-li ~ 
. ,-eQte, a. seesão solene em bomolla
pm - CMdeal Cerejeira. 

lleow da palav=, SA-Udando O Pa.. 
trlllnl& 4o Lilll>oa, o professor dr. 
.Jo.11ê doo &:ó.tos Rodrigue:,i, cate-
4ratlco d.a Faculdade de F'ilo1m!ia., 
Clemci&s e Letna, da Universiàade 
e.tolica de S. Paulo, qv.e proferiu 
llm& brllhante oração esaltando o 
lilla'rµflcado nl!.o is6 da. vtai ts. de s. 
:Emlaencla :i. S. ·:Paulo, como, ~

. dalmente, ele - pree911ça ~ue.. 
,)e.Nawario. 

Belembrou o ora4or u varias ia-

1 •e11 Qlle tornam a ldstoria 4e Por
; wcat ill4eleveb:aeDte Ucacta ao eul
' 1:o de N. Senhora, dea4e a procla.. 

~ de lifatia. 8antlaaima como 
~ de Portugal em 1'4'3, atE 
t.a ~ aparlçües de Fátima 
- lt17. :rill&lmente. referiu-se aos 
~ que por tantos titulos, unem 
l>rasilelros e portu~uese,i, renovaa
à.o aa -daçlles da Confraria de 
MQl!Ga ~ora ele l<'átima e da co
l.~nda4e ~- de s. Paulo 
!IM> eJAJae»te pu:rp\U'&do. 

PALA.VIU.S DO CABD&u. 
Oiilll.E.JEllU. 

.Üim de 4&Tàdeeel' a manite:rta.
,:ião de Qllle era alvo, o Cardeal Ce
~ õiri31u..ee ao palpito, uendo 
- ociaaião saudado por uma pi,o... 

lcimitclll• .al,ra de pa1maii. 

· ~ - oração ~irmou s. 
:sm1ne:Qcla 411M onde está um cora... 
ol\.o J,llOl'tuc-aês aeha-Be Portugal 1n.. 
-eear-o; N5o N ilelatia, portanto, em 
wna •U'&Dba, l!QeSmo porque as 
»atrfaa braailelra e lusa são adm.L. 
n.Telmente 'G!l14as pelo espl.r!to e 
JMlo coração. ~ég'Glndo, refe~ 

riu-se ao culto de Nossa Senborll. 
ele Fã.Uma, que tão bem se espe.. 
lhava na g-rande metropole paulla
iana, como iun atributo Que, po.r 
toda a parte,• ,Mo~ o 3l.<>me de 
.Portugal. 

A es.'3e proposito, reportando-se 
ás palavras cio orador Que o sa.u_ 
dara, disse Que oito seculos de his
toria. de i;:ua patri~ tora.m cons
truidos sob a devoção maria.na. 
Com as aparições do Fátima, quo 
foram um prenuncio de esper.a.nça. 
em meio dos horrores da primeira 
g.uerra mUI1dla.l, Portugal tol'Jlou
se, na verdade, um. altar mundial 
de Nossa Senhora. Ainda ha ;pou
caa semanas, pro:µ1eguiu, o Cardeal 
Legado do Sumo .PonUfiee çoroav,i 
solenemente, llO abençoa.do santua
rio ante uma multidão comovl&t. 
a.tê as ·lagrimas, a imagem de Nos
sa Senhora de Fátima e, nessa oca
sião, chovendo ha m-uiias horas, o 
<*u. clareou e o sol surgiu. Muito 
embora sejam tremendas as difi .. 
culda.des com. que luta. o mundo de 
hoje, a.firmou, bem se Pvdia. ver 
:Ilesse ía~o a. renovaçilo daquolu. 
mesma esperança que a Senhora 
de Fàtima. troúxe1:a à terra nos dias 
turYos de 1917. 

Fal.O'll o Cardeal Patriarca :.o .. 
bre a. emoção natural de qu~ é to
mado todo O portulr,'ues ao .::i.por~ 
em torras bra.slleir.i.s. 

Concluindo s~ oração, o Carde:l.l 
Cerejeira traduziu, em formosas pa_ 
lAvras, as expressões de a.feto da. 
pa.tria distà.Ilte aós portugueses que 
vivem e trabalha.m no Brasil, a 
eles e a seus irmll.os brasileiros 
concedendo o me_lhor de S'Ul<B b()n

<:à.us, as benc&.os de Fátima. 
NO SALÃO NODRE 

A seguir, ven,cendo a éuslo a, 

multidão que o cereava. para bei
jar-lhe o ameCê solici-tar-llie :au-
tografos, o Cardeal Patriarca dirl
jiu..se ao s,a.J.ã.o nobre da Confrari:i. 
do sa.ntuârio do SumarG, onde J,b,e 

foi oferecido um lan-0h•. 
Na. ocasião, em nome dos cliret.o

res do sodalie!o, saudou S. Eml;.. 
:neneia o professor dr. Arnaldo 
.A.ma.do Ferreira., catedrático dn.. 
Faculdade de Medicit1a. da úntver'.:. 
sidade de Sã.o Paulo, que proferiu 
a. s~inte oração: 

"Exmo. e Eminentissimo Sr • 
nóm Mon~el G-onçn,lves · Cerejeira, 
dd. Carde:,.} Pa,triarca. de Lisboa. 

Antes de encerrar esta sessão 
solene, desejo, em Dome d.os Revd
r(f()e. Padres deste SliÚ:ltuário, em 
:nome dos diretores ... da Contraria. 
de ~"l-. s. do ·Rosário de Fátima e 

ww """" P•"vPi'io a,g-,aaiece1· :;:, ··t. 
Eminêncla, a bonra insigne que 
l&OII ILCab& 4e CODferh- 4e aqu.l 11er 
presente. 

A. da.ta de b.oje, para todos q11e 
frequentam a esta Casa de Cristo, 
ncara indelevelment;, gravada 4;:n 
os nossos corações ca.tolicos, pois. 
temos a. ventura. tncompara.veJ oile 
hospedar por algumas hora3, o 
mais ilustre dos Prelados portuglle· 
-, um dos mais sa.bios e vlrt~ 
.Principes d& Igreja Catolica. 

Esta sa.tlsfação, Eminência., inda 
ma1a iDtenaa.mente se faz sentir, 

tratand- de 1Ull tubo dileto a.. 
terra portuguesa., molto ditOII& e 
sempre por nõs amada., Célula Ma• 
ter de nossa pa.tiia. 

Os portu.gueses, Eminência, aqui. 
são considerados brasileiras, por
que, nem a.a fronteiras ma.t~, 
:nem os tratados diplomaticos, ja
mais apaga.ri.o a a.feição que a an
:n.idade racial e espiritual crearaw. 
entre nossas pa.trias, cimentada 

. pelo idioma incompa:ravel que tala
mos, pela origem ancest:tal e ~ 
mesJl:l.a tê em CXisto. 

De CODl3eguinte, V, Eminênel:;i, 
J>ernlita-me que o diga, ê o maiu 
velho dos Cardeais brasileiros, não 
pelos ;ianeiros que tem, :mas. ;pcia 

antiguidade de seu aollo 
Ao contemplarmos, na ·pessoa de 

V. Eminência, a expressão aUlitera, 
tranca e bondosa de seu semblante, 
acodem•nos â mente, a doçura., o 
cavalheirismo, a. bravura. e a. fl6 c1n. 
gente lusitana. 

V. EmiDencià ê havido como um 
dos mais subidos entendimentos elo 

. ,-MRA~DNID5 
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nosso tempo. Escritor de larga vi
são, professor dos mais eruditos, 
de linguagem castiça, qualidades 
estas Que se apreciam no seu "Cle-
nardo", na "Igreja e o pensamento 
contemporaneo", em .. Do Valor 
Historico de Fernão Lopes", traba
lhos de primorosa. cultura., sem 
contar outros de Igual valia que, de 
ha muito, consagraram a V gmi
nência. mestre consumado nas lc..
tras e nas filosofias. 

.Àilteontem, ainda, tivemos o 
imenso e inesquecível prazer inte
lectual de ouvi'--lo, ao pronunciar 
essa peça de rara erudição, de ré, 
a sua estupenda conferência sobr\3 
a Universldade de Coimbra e a sua 
influência sôbre Portugal e Brasil, 
a qual a todos encantou pelo es
correito da frase e elevação filoso
tlca d_os conceitos e:x:pendidos. 

V. Eminência, com muita opor
tunidade, enfocou a questão da 
·educação do homem atual, de sua 
:materialização crescente, por o~ra. 
de filosofos e pensadores como 
Comte. Marx, Nietzsche e outros, 

· aos quais, 1iã.o ha d\1vida, cabem 
a anarquia espiritual em que se de
bate hoje a humanidade 

Mru.-x, "engendrando ti. multidão 
de sub-homens e mecan!zando-a de 

·modo -a :funcionar i\. simples pres

são de um botão eletrico regula.elo 
pelos dedos de u1n tirano em tudo 
parecido com o super-homem de 
Nietzsche. O segundo, inaUgul:ando 
o super-homem · dominador impla

, C..9.Vel das massas, estas em tudo 
semelhantes :l coletivida.~le m::w:-
:xista ". 

O homem materializou-se de-
mais, esqueceu-se que nem só de 
pão devo viver, porem, de muita. 
espiritualidade nooessita para aper
feiçoar-se, co:mpletar-se no aentido 
cristã.o de homem integr.al que, na 
equilibrio perfeito de condições 
favoraveis ou em meio ú. dissolu• 
çã.o, deve erguer-se .. com firmes 
proposltos de construir, segundo 
nos ensinou e nos mandou Aquele 
que, tendo sido a pedra rejeitada., 
no ediflclo que desabe-, se1•á. a po-

, dra, angular que não ã.esnioronar&., 
· a.l.n4a que soprem todaa a.s :Curiali 
dos elementos". 

Sem Deus, sem Cristo, o homem 
• animaliza-se, destroe-se, desa.pare-" 
ce e com ele todas as belezas mo-
ra.Is. · 

V. Eminência, ainda, e sopretu
do, é o doce Embaixador que Nus= Senhora de F'á.tima IlOS env-iou 
a.o Brasil, a este Santuarlo prlvl-
legl;:.do, pa....-::. demonstrar a ~.e-H~ 
filhos de cã, presentes são eles, a 
e&da instante, etn seu coração ma
ternal e, por intermedio de V. EmÍ
:nêDcla mandou-nos u lilWIS ben1;ão:;i 
tão desejadas. 

Ao dizer a Y. Eminência o nosao 
agradecimento pela. mercê incom
paravel de sua presença neste san
tuario, simile ao de Fátima, pedi
mos a Deus cubra a vida de V. 

bina.te, conforme o pretmc!e f.\ ~r. quão infel!:z desconhecedor da-~ 
V. CY· em sua cronica de 8 do tida4e das mesmos. 
corrente. no "Estado de São Pau- Tendo a graçà de VivÓr num lar 
lo,., e ná.:} seria, po!' c:crto, aivo feliz, porque verdadeira.mente .. cr:la. 
das acusações ·lnjurlosas <.lle ,he tã,o, e de ter 'ViVidõ no a.mbiante pu-
atlram. os divorcistas. ro e tranquilo de uma frun111B. · ea,.; 

Sim, porque uma d·~ · ,.uai \ g1o. tol!ca, onde, aJ.11s, fcÍi•me d.adô co., 
....l.-, - consiste, pre~!s3.mc,·ntE' , e1n .. ,.,. de · , -s .u.uecer perto, poetaa, jornallstaa; 
ser atacada Por a.queles · que não e ,<:-scritorea muito me prezo de ser 
querem refrear os pro1irios in$tir.- ,anti-divorcista. e t-ambem de re,.. 
tos, a,s paixõ~s que nivelam o ho- ' petlr O que' eóin eles aprendi: _ 
mem ao animal irr-:1.ciona1 - ela, numa pena de va10r constl.tuem de.. 
que conta entre &P.t'IS iflhos uma., -sastrosa. e feia- nódoa as palá.vras 
legião infinita de cr!at'..lr"'., <õUperlo- traçadâS po1· n:ão violec.ta e par,-
res, não só pela ciencht e· pureza <l'e clal ••. 
cootumes; como. Pela <:kdica,;li,o ao _ E' deveras para, ae lamentar a 
verdadeiro bem da Humrmi1ade s.o. · triplice· nódoa, com (IUe O snr. v.· 
fredora. E entre estes quantos rui.O Cy. elllllanou O blilho da·~-
têm derrama.do o prop1·ia 2ani;u~ lançando acu._~ções qUe nem são 
para serem fieis as verdud 'S Que .;usta.s, nem deco1'ásas, e nem mui,;. 
<-nstna., pl'uvnndo c1e maneira ir- te, menos dernocta.ticas. ã maioria. 
refutavel a divindatle d.esS.'1- mesma catollca, do . Brasil. E !>-Obretudo 
Igr,,ja de Cristo, ha qlrn,se 20 ~ecu~ tent.ando atingir __ em vão, é cer~ 
los odiada e persegu'.da. ha outros· to. - a grand,za subl\me de l_lOssO 

tantos amada e ob,,decia~, ta.I co- respeitavel e abnegado Clero,' -pela. 
mo o pred.is.sera seu divino Funda~ irreverencia. de seus :illfundadoei 
dor? ~taques. · 

Não, nã-o ha nada que mais ã.' .. D:ita ~ a vwa.de" _-
N1a1teç.a do que os ataqu•s que· santós. · Setemb~ de llM6 
ç..ontinuamente recebe, sobrema
neira... No afogaai1h0 tumultua ... 
rio dos 1nconfessavc!s !nt;e-r-,si;es 
humanoo, é !'l.'nda ela, como sem
pre O foi, a defensora maxima dos 

- dit'eitos da pe.ssea huml1nn: a bnr, 
reira. que ,,e opõo. com a forca. di
vina que a faz intranzponivel, ::o 
transbordamento amaet.9.rl':lr ela 
corrupção, .. da heresia e ct;i torça 
que etnbrutec 0

• · 

Termina o snr .. V. Cy. a sua 
cronica afirmando que ,.,. <süCiefü,
de a.tual condena, com a hipocrisia 
das conversações, toda união que 
v!io seja s~cionada por formalida
dea legais, registradas nos com~ 
petentes cartorios". Tend:,, ao 
contrario, declarado, linhas act~ 

·ma, que "a !"'!Isa mesm~ sOcieciade 
se 11.-nres•ntam algun1 do.., nobres 
deputl\.d0$ q\le votaram contra o 
divordo, oonfor:tne compromisso 
tomado com a Liga Elettótal Cato-
11cn, de brnç0 com esposa~ desquf. 
tadaa de outros, ás quu.is· c;i .. 1iga-

7 DIAS EM REVISTA 
(Conclusão da. 2.:a. pag.,) 

que todo. o mundo pagão está! 
sendo sacudido por movimentos 
convhjslyos-·que·· o percorrem de 
ponw,· a. ponta, que t.endem a se 
torna.r .cada. vez ma.is extensos • 
inte~, .. :l;l_ que teem por tenden
cia ,,?,oni@i' a ·a.versão• a tudo quan-, 
t.o é. euróPe-u, inclusive o Càtol!c:lf. 
mo ou as seitas· her~®a e c1snw,. 
t;1ea,$ 

·t, 

E .. de~. })ll-ra. o fim, como tt 
notá. qUe mai.s deve impressionar,. 
dia.nte da. ofensiva comunista. dGa 
a inercia do ítOv.etll.O trabaJhlsta 
"squatters". Como ~"19.m<>s p~ 
visto, o g0v·,rno retarda o tn,ajs poiil, 

sivel su.a. intervenção. Resolver--se
á ele a intervir algunuUa.? Qllando 
será esse dla? Talvéiz ama.nbã, tal. 
vez hoje. w .•. talvez nunca 

Isto :nos leva a UlD.\ re1'1.exão,. 
Quando suspeitam~ os traballl!.s
tas brita.nicos de tendencias sOCla-
n~t.a.q e até comun1stas. ma.is de 
um leitor poderia fa.e!lmente opor. 
:nos d;>(llarações f0l'1?la1s dos leader.51 
laboristas, contra. o ~unismo. O 
argumento é em~: n!o fl 
conv.iiicei.TtÁ;· •. Por -,ez.!:",3, dec1"'--r&,;t'I€;;; 
destas sâo · tani.o · ~jj_, :;11.~~!~ 
cmanto mais enfaticas E' preclsa
ment, quando a mentf:ra. cresce 4t! 
gr:i,yidacle, (tUe o mentiroso aflrm8 
com tnals enfMê. ~ si o ca4'lO. 
Se trabalhistas e comunistas t!W'S>
eem . combinado eElse formf,:la~ 
golpe na instituição da pr0prl., 
~ade privada, não terilim agido. dlll 

:&Jninene,b com aa suas ma.la pl'e• 
, ciosas .benç~, concedendo-lhe di

latados anos. 

- nin, no· Uruguai, ou· China". ~ 
te modo confirma. portanto, o ~u ~ 
a proooslto diz o Eve,ngelho: - "O 
esplrtto do mundo é contrario ao 
e,plrito de Deus: por wso é 1mpos
sivel s•rvir a dois f'énhores". . . os 
catolicos esclarecidos :,abem per. 
f,ttomente que a ,,oclMade de ho. 
ie não tem a sincer'daõe de conde
r,ar .. o E>rro, nem o dl'SaSROmbro que 
11',:, ,Hiria a aut.or-ldad~ moral p:u,i, 

n :fazer: - perqu~ lnfelj7.menu, 
acha-se conompida . pelos liberalis
mos nefandos, os qU3.ls, na m.es
!tlr> me./'llda PID que éonseguem afaeo
ta.la da moral catolica, a tomam 
r-:icr~--vn da/'l conv•nçÕP<: h!pocritas. 
E tanto Isso {• uma t-rlste real1tla
dP qne, conforme fac!lmente ..e 
Pet:cebe os elementos men0s aecen
tes são, não, raro, os que nela ert
contram a melhor e mais apara.to
sa, acolhida. "lia dlRHO". Tais de
putados, -Porem. foram leais em re
conhecer a imorabilidade do amor li 
'tre, pois que votaram contra a 
sua 1°galização. E cumprlre,,111 o 
C'Omm-omtsso que a&.auml.ram oom & 
L, E. C, ele respeitar e õefender a. 
dignidade õa Familia brasileira -

. outro modo. Os ~lhJstas, ne,. 
gllgencl.a.ndo de · ocupar oS 1)l"edloi! 
j!I. sem utlll.za.ção Óflclal, erlara.m o 
problema, e nada_ fizeram J)al'& e, 
evitar. OS comunistas conu>letam o 
que os tra.balhJstas não poderiam 
fazer sem se sneotnpa.tibilizar 'PCIC' 
<'iE-mals com a oplnilo pttblie&. 

1 

Rogamos, ainda. a. V. Eminencia, 
em suai;i cotidianas orações, pá.o se 
4111Q11eça desta ten-a de Santa Cruz, 
hoje, tambem, muito conturbad:t. 
nos espiritos pelos aem Deus, pois, 
Eminência, em. sendo p-1rtuguê:il, 
brasileiro o E, e sua, portanto esta 
terra, pelo sangue, pelo belo idio· 
ma. comum., pela. ora.cão e pela 
mesma fé em Cr.iSto, Senhor Nossoº 

Comparecer::im :,, ~ cerimo
nias, os Sl'B, drs. Pedro de Ollve!r.1, 
Sobrinho, secretario da. Segurançr• 
Publica., representando o interven
tor :Ma.cedo Soares; Carlos <J.e Bar
ros e Alvaro Soa.1·es Brandão, oon
!."111 e vice-consul de Portuga,l em 
São Paulo; ma.jor Peuro RibelN 
:filho, oficial posto á disposição de 
S Eminência; os srs. Pedro Anto
:uio pereira Queiroz, presidente da. 
Casa de Portugal, comendador Abi
llo Bren}la. da Fontoura., comenda.· 
dor Aníbal Fonseca, membros re. 
vreaentativos da. colouia. portugue
$1., figuras de relevo na sociedade 
paulista e fieis. 

Ao retirar-se, novas manifesta· 
._.ses de apreço sa.udaratn S. Eml'
nencia. Uma ba.nda de musica. dli, 
Guarda. Civil emprestou seu ~~ 
cuno 6s solenidades 

~ 

o QUe não é pouca. cousa, 
Sabem tambem os catolieos se.r a· 

L, E. C., não obstante a e;uerra. 
11ue contra ela tantos movem. uma 
f0r~a rea.1 em nossa t•rra, força que 
egtá á alturi!I. das g-loriooo.s tracli
<;õe~ crif;tãs d, nossa gente. Muito 
nos ·sati:sfaz. entretanto, -que esta 
verdade seja reconhecida e procla
mada por um elem~nto a tal Ponto 
insu:spe\to, que, alem de se decla
i·,;1t d1vo,-clsta e até hcreje, por 

Mas esta, -na :tnglaterrà. prega • 
~urpresa.s. E' p(lSSi"Vel que o ttr, 
Atlee se veja obrigado a mudar 
brusca.mente de tatlc&, dia.ti.te da 
pressão da opiniãn publica, o aue 
ele sem Ruficientemente solerte 
pam fazer diante dos primetl'O'So 
dntomas, e antes mesmo (ftle OI!: 
lngenuos possam perceber que eli! 
E'S¼ agindo por pressiío polltic>.a...
porque uma. colsa. f: certa: a ~ 
!!Hl.terra inglêsa, ~ não ~S. Oil 
""'(,U::ttters"". 

~~~~ .... ~~~, 
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,, ~ 
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f São i'aillo. 22 de Setembro de 1946 1 
f/Si meu povo não quiser submeter-se 

. .. I 

serei forçada a soltar o braço de meu Filho,, 
. O. prinu~·iro_ cent,enario da aparição de N._ Senhora de La Salette 

Dando provas de seu. amor p.é1a 
,·,uinanldade, a. Santlssima Virgem, 
'll.C- espaço de um secuio; por trlàe 
.\?zes nos advertiu do que preci
umos fazer para livrar o mundo 
,dos flagelos que o atormentam •. O 
que se deu em SalettP., P.m Lourdes 
e em Fátima fo1 a repetição carl• 
nhosa. e ao mesmo tempo s~vera, 
das advertências . da santa Mãe de 
Deus aos homens El as circunstan• 
c!as que cercarard as três aparições 
aião pratlci.ment{> u _mesmas. Atrâs 
da simpl!cldade da Unguag.,m das 
humildes creaturaA qu~ Noaaa se~ 
:nhora escolheu para nlHI .. tramlm;i~ 
tir suas mensagens; pód~os en .. 
trever toda a grandiósldadé, toda a 
infinita magesto.âe l'laa ,comun1cà• 
ç6es entre o cêo e à terra de.ser!• 
tas na Sagrada Escritura. 

-Até quando ficara. .à hthnanldade 
surda a essas advertertclas da San-
Hssima Virgem? · 

A 19. de setembro trani.<corrernrn 
cem anos que Nossa Se:ithora apa
receu aos pastorinhos de Salette. 
Torna-se, portanto, muito oportuno 
relembrarmos este fato extra~rdi• 
nario através de um resumo que 
trans~revemos do "MenAageiro llo 
Santo Rosarlo": - -, 

HA OM SECULO, 
Era no dia 19 de setembro de 

1346. 
Faz cem anos exatamente que o 

ato se deu Lã nas montanhas dos 
Alpes. Co~ dois meninos pobres e 
ignorantes: Dois pastorlnhos que se 
chamavam Maximino -Giraud e Me· 
lania Salvat. 
· Maxim!no, um menino de 11 

anos, espontaneo, irrefletido, e Me
lania, uma menina .de 14 anos, tra• 
balhade1ra. mas de genio fechado. 

Ambos completamente l.gnoran• 
u,s Almas puras. todavia. 

Naquele d:,.. vinham subindo pe- 1 

las encostaF Jos montes, ~ocando 
as vacas dos seus amos. para, 09 

11astos do planalto. · 
Ao ~elo-dia, junto à. "Fonte Pe

quena •·, sem agua naquela epoca do 
ano, tomaram sua frugal refeição. 

E, deitando-se ua relva,, adorme• 
.-eram .•• 

VISÃO 
Quando acordàram, correram enl 

procura do gado que havia sumido, 
atrâs dos morros. Tendo-o encon• 
uado, vinham voltando, quando de 
repente M.elania parou espantada: 
.. Max!mlnol Veja ali aquela clarl• 
dão!" 

Diante deles urna clarida<le des• 
lumbrante enchia o vale. 

E els que a luz rasga e se abre 
eomo uma cortina, ·deixando apa
recer uma "bela Dama", aureolada 
4e gloria, mas ostentando profunda. 
tristeza. 

Ela está sentada sobre uma pe
à'ra, com os pés descansando nos 
aeixus da fonte ressequida, os coto• 
yélu~ apoiados sobre os joelhos, e 
u mão:,; escondendo o rosto. E:otâ 
ehorando. 

Levanta-se a Dama, cruza os 
braços sobre o .peito e, com uma 
voz multo meiga, convida: "Vinde 
eâ. meus fllhos; não tenhais medo. 
Estou aqui para vos comunicar 
1UDa grande nova" 

Criando confiança, (>S pastori• 
ahos jâ estão pertinho da Dama, 
•~ntro da luz que a circunda. 

Retorno de um Bispo 
1 A po_ones 

A 17 de maio, dePo!~ de um Ion. 
8() encarceramento na Russia, 
M,.,ru.. Izt>lazek, Bispo de Luck 
e!dade situada na Polonla orlen· 
tal - acaba de passar a linha 
eurzon. 

O B!st-o acha-se atualmente na 
àdR.dP. d-.: Klc_lce, na Polon:a cen. 
tirai. e?IQU..hllD tOda t1Ua diocese es~·' 
t. ~tP.lr,ua>e-n~ do outro Ia<lo da 
.--.~I,;,~ ::e.'la. Em todos , os 
..-rt,~ o eatoll(-!'>'TCt' fol \ntei
.....-ntt. !•~w~. P4rtl' da po-

. J1111111,:All C'A~!Jct. fo1 -~- para --

'\ ---· 

:MENSAGEM 

Então a Virgem :lviaria -· pols 
e Ela - começa a falar. 

"Se meu povo não quer subme
ter-se, diz Ela enquanto lhe cor
rem pela face abundantes lágrl• 
mas, !IOU forçada_ a soltar_ O bra,;o 
do meu Filho; ele f tão pesado, 
que não posso mais sustent.Íl.·lo e, 
detê-lo. Há jâ quanto tempo que 
estou 'sofrendo ·por võs! Para qué 
meu Filho nlo · vos ab:tn'done, te•· 
nho que rezá'r ·êonttriuittrténte··-pcir 
vós. E võs nllo · fiüels . 'éaÍio .· disfü; 
:Nunca. podereis 'retrlbuir•·níé ' tôdo 
o tt-abaiho. que . tive. croli'\•oklló, ql,11\!lii. 
qué:r obras ou oraglSê~ 4u~ rtt:~fw 

Depois, ~omo ,ae Deus talàâe ~e~ 
1 os labios dela., t:ol:iÍo f~ iiá péilSoà 
dos profetas: · · 

"Eu vos concedi !ilels dias parâ 
trabalhar, e rea·enei o setlmó pai-à 
mim Mas náó mo qUét'êls' conce-
der! bs vossos CArrocelros não .sa
bem esbravejar sem por de per
meio o nome de. meu Filho, blas
femando-o. Sã.o essas duas coisas 
que tornrun pesado e braço do meu 
Filho ••• " 

A bela Dama triste - falava em 
francês. Os meninos, 'porem, não 
tendo frequentado escolas, .não en• 
tendiam o francês, pouco fala4o 
nessa rP.gião alpestre. · 

1 

A esta altura, Mclanfa., com. o 
olhar, interroga a l.Ia.-..:imlno como 
a perguntar o que slgn!:l'.ica,;ám as 
palavras da Dama. Ela, então, ma·· 
ternalmente lhes 1d1z: "Meus fi• 
lhos, vós não entendeis o francôi .• 
Vou falar-vos de outro modo". É, 
em dialeto do --pais, Ela retoma a. 
ultima. frase 1ue acaba de. dizer 
em francês: "'Se as safras se es
tragam, é tudo por culpa .de vós 
outros. J'd. vCHo mostrei no ano 
passado. Mas ,não fizestes caso da 
advertência. Bem ao contrario._ 
Quando os homens encontravam os 
frutos da terra estragados, blasfe· 
mavam- com mais violência o nome 
do meu Filho!• 

E prosseguiu: "Se ainda· tendes 
trigo, não vale a pena plànUi.-lo: 
tudo o que t.or semeado será,'. co
mido · pelos bichos, e o que tiver 
medradô caira em pó na. hora da 
colheita.-' ·Havera uma· grande· fo
me. Ma.s antes· que· venha a fome, 
a.s crianças de menos de sete anos 
i;erão tómadas de tremores, e mor
rerão nós braços das pessoas. Os 
demais terão que faser penitencia. 
por meio da fome" 

Coisa estranha! .Â noite, os dois 
meninos foram capazes de · repro
duzil', nessa llngua francesa· que 
não entendiam, toda a primeira 
parte do discurso da Visão. No en• 
tanto, eles eram tão atrazados e 
sem memoria que Maxlmino mal 
pudera aprender o Padre Nosso e 
a Ave-Maria. e Melan!a s6 sabia fa• 
zer o 13inal da Ctuz. 

DOIS SEGREDOS 

De subito, Melanla cessou de OU• 

FUI :OA. MENSAGEM · 
.A.=i ameaçais da, MAe de Deu. 

eram condicionais, pois _Ele acr(>.s~ 
c.entou: •se eles :.e converterem, 
as pedras e os rochedos . se ll:1,U4,a. 

tão em montões de trigo e a terra 
produzir!\· batatas por· -si .~ei,ma ~_.,, 
J;;xpressões f!gu_radas,. sem di,iviq_ll:,
,para anunciar-- aoa hom~nij ·umll; ·;er!I,: 
ue prosperidade· material, se eles ·i.e 

voltarem a De-us. 
ltm seguida perguantou -Nossa. 

Séti'hora. •J!'a~els bem. a. :vossa ora. 
çito~ meus ménlnos?'_',- - Nã~, Se
npora:· não· niulto-.. bem;- c9.1;1Jes:aa_r::u~ 
éles-<:oro lealdade."·, ... ,. __ .. , ... ,· 

-~ ·A.n! ~euà tllhos, 0 .-dls1Íe:-Eia1 é 

Pt'14WC1 · tll,ú-la. 4e t.oite. é de ina
~hÂ., Ao -llltênoá llttl :Padre Nosso e 
i.itná AYé.Átatlá, qaàndó mais nAo 
pudérdes J:a:lét. idas . qutdido _u_ 
Y6td•jj .téÍDpó, serâ preciso reza.r 
itlâlll •.••.. ·Na Missa sõ se vêm umas 
~1ilberéà idoiÍ-aa. Os o-utros traba
lll.ani· nos domingos, 1,or_ todo _o vo
r!l.o. E lllo· inverno, quando não 
têm .. 0 que fazer, se vão :'1 I>I!ssa, 
é· para zombar -da religião. Na 
Quaresma -q-uerem COlller . carne, e 
vão ,atrás do :i.çougueiro :'1 seme~ 
lhança de cães?· 

.:Palavras . fortiss!mas. saídas dos 
labios d'Aqu.ela -que ·é toda _d01:u
ra, para censu,rar o bruto mate-· 
rlallaD1Q e o 111ensualismo; que não 
foram tão especiais daqueles tem
,pos e daqueles lugares, mas são 
muito do nosso -seculQ e de todas 
u latitudes. 

·A SS, Virgem conclu,i·Ú o seu d!s
c1u·20 com -esta frase, em fi,a,ncês: 
"Pois bem, meus íilh.os, vós ·haveis 
do traiismltir isto a todo o, meu 
povo~-. E começou a_ se afastar 
deles, virando.lhes as costas, e a,em 
Te>ltar a cabeça, repetia: · "Eh. bien: 
··mes enfants, vous le t:erez passer 
â -tout mon peuple", Enqua.nto se 
afastava, seu.s pés iam roçando o 
chão; .e os dois pequenos a se. 
i:uiam, um de cada lado, por um 
e.spaçe> de 40 passos. .Então ele. 
vou-se no ar, e ficou suspensa., 
olha,ndo um instante para a dire
ção sul-este (o r-urno de Roma),_ e 
os meninos começaram a perde.la. 
de vista. Pareceu "derreter-se". 

"PQr certo, ê uma g1-ande sant1,1,", l 
disse M:elan!a a.o companheiro, 
quando os dois estiveram sós. "Ah! 
se 111oubessemos que era· uma gran
de uai:lta., disse o outro, nõs havia
moo de ped1r..lhe que ·· 120s levasse 
consigo!'" 

Quatro anos nials tarde, a 19 de 
s"tembro de 1851, a Autoridado 
diocesana declarou a Apariç!lo de 
Nossa Senhora em La Salette ~1n.,. 
dublt.avel ·e certa"·. _E nã.o _ta,µ,c:>u 
que a Santa -Sé, c-umula!,Se .<le -f~ 
vores espJrituaLs o_s romeh·Ós -que 
fossem ao novo Sautuario, os .){l_s
slonarios que o servem, e a Arqui
confrarla ·de NoHa Senhora de La 
Salette. · 

Faz cem anos - que essas . coisas 
acontecerem ••• 

Federação das CCº MM. 
de Ponta Grossa 

vir a voz da Dama que continuava ~ data de 15 de Agosto p. p. 
falando .com Max!mino. Pouco de- ;por Decreto de ·sua S. EXcta. Rev~ 
pois aconteceu o inverso. ma. D. Ant.onio Mazarotto, Bispo 

Cada um ouvira um segreclo Por Diocesano de Ponta Grossa (Para-
espaço de cinco anos, ambos, f~ram ná) foi fundada a Fecieração Dio. 
de uma discreção absoluta, e não ctsana daS 00. MM:. de Ponta 
revelaram a nlnguem as palav,;-as · · ·orossa •. 
secretas da Visão, até que o· )~a_pa . 'Sua t>r:mel~. Diretoria; nomea,. 
Pio IX manifestou o desejo de co- '"!ià por s:· ·:itxcla •. Revma. é a se-
nhece-las. Os videntes e.screv:eram .... ____ gulJ1~: ..... 
cada um do ·seü lado iimii-éàrtã ãó-· ---·--n1r-etor·:·-mi:vmo; ·PMre Paulo 
Santo Padre por_ lntermedio dn Xavier Machado; Presidente: Dr. 
C'uri,i cliocesana de Grenoble. Ao Francisco Fernandes Faria; 1. • As. 
ler a cartinha de Maxlmlno, Pio IX... .eIStente: Sebastião- aa.chel; 2.0 
disse: "Vê-se aqui a ingenuidade·· ... Assistênte: Alblho BUsS: 1. 0 secre-
de uma criança"• Deteve-se mais tarlo: Mario Braga Ramos; 2. • se-
tempo na leitura da carta de Me- cretario: Olayton A. Gonçalves; 
lania, entrlsteceu·se visivelmente, e 1.0 Tesoureiro: Nelson Cordeiro; 
por fim declaróu: "A' França estâ 2. 0 Tesoureiro: Henr!que.:Vekellli; 
ameaçá.da 'de grand-es --desastres;:.- --,Conselho Pleriarlo: Todos 0g'···srs. 
Não ê a unicn culpada. A Alema• . Presidentes da., co. MM:. dll. clda.. 
nha, 11, Italla, toda a Europa tem · cio ePisco'Pál" . 
culpa e merece castigo. Não ê sem Conselho • Deliberativo - Dlno 
ra21lo qÚe chamamos a Igreja de Romeu zan. ~J,:ierto ~eno, 
."n,mtante", da. Qual vedes aqui o Onbr1el aoir,.ato • Nelo Jeau,.; Meu• •• Hd!Mli•;o~ . .. . . , --.;. . . 

A vitória· que mais Impor.ta 
, ··, . . . , 

Já foi 'ia-l'ias 'i~ comentado, :uesta nota,, que a ~ 
.-anta~em de iUll3 nova pena eom a Russia.' Sieiia, que, ~ -:ifi; 
bomba atonuea e graças á desastrosa poliüea extema. do. Sr.::..., 
lotov, forçando uma geral animo~e contra os russos, . a ~ 
eaberia mdiscu_tivelmente ao bloco ocidental. N'"ao DOS eDPBeDil, 
.no entanto, -em. ~pôr_ que, com .a destruição ü.. Bussla..- o. ~ 
ma eomunista· estaria. resolvido. Assim como a derrota fia> AJ,ei,a 
manha não inhnizou o mundo eontra o perigo -do nazismo, ~ 
tambem a derrotà. ~ RUssia. não libertaria nossa ei.viJ~ 1Mp 
bacilo bolchevista. . 

O aparecimento do nazismo e do comunismo Dão é .. J1Nff- · 
Dien~ tomo muitos querem fazer erer, da ambição do do:minlo .a 
mundo pela raça ·a1~ ou das concbções economicas do opera• 
riado DO mundo iDteiro, mas .é fruto• do afastameaMt- cradUa1:. 
constante de todos os · povos. da dollt.rilla · e do& pc11tulacJos 'eeono
micos, pollticos e s«Kíiais eatolicos. 

E' essa a r$Zão pela· qual devemos pedir · ardentemente a DM 
que, no cruio de ii,ma perra C4>m a Russla, à vitoria' V~ raptda 
e certa para as armas dos aliados, mas devemos ~. -ma.is ~ 
tentemeUte :ainda~ ·uue u correntes filosoficas,i · as ·ãouuiaas S@"'' 
ciais e os grupos mielectwus e pollticos conservadores . e centristas;. 
vençam essa, gra~de luta que está sendo . travada . em todas .. aa 
IJ)uyersi~ades, em todas as classes sociais; em . todos' os i,âtses,. eon• 

·.tra: l,\S gi·an~es "inovações", as deeisivas "soluções poliiicas e··.·so
i!lãis"' do· seculo XX. como' -0 na2ismo, o :comunis.-Ulo, 9 .sociallsm~ 
âS correntes . de cara.ter esquerdista 'e "avançadÔ".- ,etc •. , :&lsa:--vitõ;' 
ria é menos certa, mas é sem duvida a que mais nos interessa · ~ 
nõs, catolicos, 

A questão. de Trieste, as guerras diploma:ticas na Conferen•-
~ - ' . . 

, da Paz e as patadas dó urso bolchevista. sã_o muito menos decisi• 
-.vas para os inter~ss'e1r c;1tolicos, do que a luta que os Srs. Bymesi; 
Chúrchill, ·ne _Gaulle e os vários grupos_ conservadores e centrista,<;i 
de toda a Europa, .es~ão. desenvolvendo contra o Sr •. Wallaee, Attlee 
e contra ·os pa,rüdos comunistas e socialistas, respectivamente. E 
mais decisivo ainda, é O esfo~ÇO Q,Ue se está desenvolvendo, passados 
OS vapo1'éS cJ,e COnf~ãO dos primei.tos dias de lJO~-per,a, dentro 
dos proprios párti,os "çtistãos" . ~os pàilies ' europeus, pàra orien.., 
tar, llO mesmo sentido CODSj!n'ador, sadio e energieo, as forças 
cristãs da Europa, trabalhadas nessç momento, por muitas ten• 
dencias dispares. A. L. 

«Nunca podemos fazer ouvi~os 
~e mercadores aos apelos 
~aqueles que padecem ,f orne» 
PIO XII FALA A' MISSÃO AGRICOµ~ 

NORTE.AMERICANA . . 

CID.ADE DO VATICANO, 23 de 
agosto (NC) _:... Nestes problemati
cos tempos "quando as ·nuvens da 

· duvida e da incerteza escurecem 
o firmamento", é necessario mai_s 
do que nunca que a chama da. ca
ridade cristã. se inantenha brilhan
temente ·acesn, disse Sua ·Santida
de o Papa Pio XII· durante uma. 
audlencla concedida · ao · senhor , 
Norrls E. Dodd, Sub Secretario _de 
Agricultura dos Eiit1;1.dos . U~ldos, e 
a membros de sua comitiva.. 

E continuou S. S.:· 
"Um dos milagres mais mara

vilhosos que realizou o . Salvador 
da humanidade durante sua esta• 
da nesta terra, foi o ·de alimentar 
a. multidão rio ,de~ertO·-' disse o 
J:>ont1fice • - . J;>and9~se conta em 

. sua . bondade, .,~e que o povo esta
va .. exausto, . penso1.1 e:qi ~bar com 
sua fome; e quando , outros meios· 
haveriam falhadc;>, E,le por -sua· 
onipotencia, de ~ois peixes e cln· · 
co pedaços de p~ . conseguiu ali-. 
mento sufi~le:llt~ p~- sel'Vlr 6.000 
pessoas .. e todos c9mera.µ1 e se sa
ciaram, e do que sobreu a-ecolhe- · 
ram doze cestos. cl:1,e1os . de peda0 

ços." , · · ' 

"Apesar de os ]lapitq.ntes de 
muitos paises .estarem · sofrendo 
por falta de a.limentl)S tão neces• 
sarios como o. pão, -~,ó,s não pode
mos pedir milagres· já que Deus 
por sua providencfa deseja que a 
humanidade U:se ·de meios ordina
rios para promover sua ··subsisten
cla. Mas nunca. ·podemos fazer 
ouvidos de . mer~dôr~s , aos apelos 
daqueles qu~ padecem ~ome. A nõs, 
como a sei.is aposto)(?s, _ .. o M<>..stre 
disse: "Dai-lhes de comer, e nos
sos coraçlSes se comovem a seu: 
apelo em favo, ·destes l)OV0$1o 

É concluiu·: 

"Damos-vos as boas vindas 4o 
Vaticano nesta pausa em vo-

·. mi~·são de mfsericordta. Nossâ: vóz 
se· levantou em aupllcas multas. ve
zes durante· ·-todos estes a.nos· d~ 
~º:n:º"• ... R~indo ~corro .. Pata . ·o 
aflito, e nlo -ceaMremos de l>úoar. 
~ ~ ., ~w.to,, 

"Nestes problematicos, tempólf. 
quando as nuvens da duvida e ela 

. incerteza escurecem o flrma.mel14t 
to, é necessarlo mais do que nun• 
ca que homens de v~or,. de Yisão 
e de piedade· para a humanidade 
desvalida, os quais graças à DelUI, 
sã.o :numerosos, mantenham a chai-, 

ma da caridade cl'lstã. brllhant&o> 
mente acesa e.,que nossos eo~~e,i 
se acendam com aeu. fialgor para . 
que os oihos' perturiMMios .. pelcD 
pranto -dá- humanidade Yejam a 
prom013a de iam futuro melhor., 
"Queiram' a s beuçâos 4o ceaa 4e::r 
cer sobre võs e ,TI>SSas· famlllas., 
Nossas orações acompanharão vos,, 
sa obra; _queira I>e• em sua boaa 
. de.de levar. vossos e.,iforços a \lUI) 
_feliz finl;·,; · 
-----·· ·----'-------------
A libertação de · um Bispo 

do rito: atc»lico gr, ... 
.. Moils; K~wáki, Biápo' ., de :pro 
zemyssl, ciâade ~- c,uãeste ·da· .Poo 
lonia, acaba. de ser POSto, em · llbea 
cie.de, depois de uma, ·1araa -~ 
ida na prisão de.~. 11a·-PM> 
:cia Central. 

As · autoridades comunistas· -po'kll 
uesas queriam forçar o BlsPO. a fir,, · 
mar uma . declaração 41Zendo · qut 
ele,_ uenµi1~0, deseja .. voltar lln 
vrement.e á ·ucrania so'Vietica". Ape. 
sar de ter sido submetido a mm 
int.errogat.orio severo, se ncgo'.1 ~ 
firmar tal declaração, 

"Poi o Pllpa que _me· nomeou BJS> 
· po de Fiz~inJSl, e 'DiàgUeDl malil 
.pode llberter.me das . IDlDbU fUDD 
c;6es". 

As aut.orida.des russas_ ,. en,~ 
· o Blsl>o novamente á fronteira rUSo 
sa. oncie à· NKWí> ô detne. · ~ 
pode recuperai' aua llber4ade • 
voltar a ~-onde fOl ~do 
com forte aplauso .de ~ sm,, 
mero de catolicos latinos e ,ma pe,. 
queno gTUJ>O d<> catollco.. gregos .. SUID 
diocese,· d~ acorde> com o··,~ 

. de Yalta . acha.se e~ ~e peí-t,e 
~ éste ct~ ·11n11á óuizón. õ ~ 

l 
comunista p01onee obr!8a aoa .,. 
to11coa· do rito· INCO· aa1NIID da a;. 
_,.,. • trtm 1112'9 a 1fflm, 



X esta .&e!Jl3.11::t,_ · .:r;i.oucas noticias 
110úve,.· sobre o movimento d0:11 
"squatters" na .Inglaterra, :lndke 
sufldent'lmente .claro de que a on
da coritlnuã a s,Üb!r discretamente, 
conserv.ando o sr.· Attlec, verdadei
ro Kerensky inglês, os seus braços 
p<·rpetuainente cruzados. 

Ao mesmo tempo ldentlco movl
me\1to se organizo,; na Argentina, 
tendo ·os·ocupantes dos predlos:de
clarado· que não os abandonarão 

. aenão pela força. o que fará o r-:o
verno Peron? Aguardamos ena. 
atuação, cóm curiosidade. 

De· qualquer modo, v.emos c,,mo 
·repercutiu prontamente no Prata o 
q'ue occirTeu no· Tamisa. Hoje o 
:mundo ê pe<jueno, e os ac,,nte!'!• 
mentas têm em geral reflexr,s <Jne 
passam· de multo, o ambito t•strei
to -das fronteiras nacionais. i,-•.o 
prova que não exageramos ao afir-. 
mar que o ·que sucedesse na lngla
terra poderia facilmente repPrc,ut!r 
se não na ordem concreta dos fatos 

. 1.0 menos na ordem talvez mais Im
portante dos pr!nctplos, em nosso 
:Brasil. .... 

o· Partido Comunista da Halla 
ciellberou lutar energ-icam<'nte a 
fa\'or do laicismo ele E~tado na 
proxima "Constlt uição. 1Jesejamos 
suber corno o sr De Gas:peri con-
13egulril. fazer sobreviver a collgn
çil.o, a eace golpe profundo. Pl'O• 

·vavelmcnte; fingindo que nadei pec, 
cl!'ueu .. ·• 

EI depois dlr/1 sem tluvi(la qu,> os 
c:atollcos !tà.Iian'os (jlle dis~entlram 
ôele para formar novo Partido s:'\o 
·uns -ri:umtos que dlscréparam d.i 
""ª -poltUca. sem nenhuma razão, · 

· ~obrei,. o~ acnsn.r:õr-~ lH·1>nunc·?~Hl:1~ 
:pelo promotor !ugosta,·o <'Ontra o 
Arcebispo de Zagreb. rnons:. 8tCf)i
n11.c, nã.o temos comenta.rios a fa
:ier: "Jeáus autem taceb,u ",- A nos-

(Continua na 2h png.J 
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«Uma grande hora missíonária .sôa par a o mundo» 
Apelo de S. Exçia.-Mon~· «;élso· Constu.tini, Arcebispo titular de Teodósia, Secretario da 

s.··c. da.Propagação da Fé e:Preside~te das Obras Missionarias Pontificias 
Public::tmos hoje o apelo que 

anualmente J dirigido aos fieis 
J)Or }Iuns. Constantini, Secre
üu<o dü Congregação da Propa
gai;ào da Fé: 

O ml·s d::is missões tem inicio 
com a festa da grande missio
naria que foi Santa Terezi~à 
do )!<>nino .Jesus. · )fissionaria 
pelo zelo ardente, ela beneficiou 
e continua a benet'iciar a todas 
as 1·egiÕí.,s da terra, pela vida 
mortil'icada que teve entre as 
<Juatro paredes do claustro de 
Lisieux, pelos meritos com que 
~ssim enriqueceu o tesouro da 
Banca lgr·eja, e pelas orações 
que eonünuamen te faz no Oéo, 
pelos pagãos, infieis, pecadores, 
pelos que !;!ofrem e l~tam_ de to
<.los os ruodos par:i adquirir e 
conservar a virtude, para de
fendei· e expandir o Reino de 
C'!'isto. 

l'e~a mos u 8.a n ia Terezinha 
do )lrnino .J0su,-, á qual o Bra
sil é liio <11:',·oto, que continue 
a fawr e:1it· ,;obre nós u "chuva 
de ro,:n,-" <J11e pr:0Írl<>tN1, e·q:ue 
fa;,·a lJJ-ÍJt.11· dé nossa l'ai·hli:ule 
a 1·0;.;n ela [H'Pee e do olrnlo nes/e. 
mês intensauwntP m'ssionario 
em que vamos ~ntrur. 

tÚ:'.CO :-iSTHL' IR 

J rmii.us r:,arissimos, a pa.la ~-ra. de· 
orde,n 1H:sLa roensagern e- uma 
granJe JJ~.d:.lvra, urna pal~vr~ tJe 
,·Ida: l:l-:<.'O:'\S'l'f!l:1n. 

Os mi~sionarios. em toda a p:i r
te, esc:\.o trabalhando p:1ra rcmu\'er 
os destroc:os materiais e rep:irar 
as rui na~ morJ is e seu animo sen
te nesta empres.1. grandê fort....'lle½:3,: 
olham. não para o passado escu
ro e doloroso, mas para o porYir 
iluminado com as esper·anças in• 
f:,JivC'b e inspire1cloJ'as de serenida
de clu ft• 

Ou,·i o ·que escreYe um Dispo da 
?.lanclchuria: "D<'pois de tantos so
fl'.imentos: pelos quais temos passa• 
do. trabalhamos cheios ele esperan
<;as. Estamos prontos para afron· 
Ut1· as exlg·encias :.1t11nis. que .rrnre
<'em as mais favorave.is p:1ra a 
propagação da f/\. . . Todos estes 
povo~ acham-se certamente ~uma 

Sa.n,tii 'l'el'czinJta do. 1\lenil10 Jesus em seu Jeito de morte,: . A ;fes.ta. 
da grande . Pàdroeira das Missões sé celebra \no·: dfü. 3, -de óu.tum.'ó. 

encruziÜrn.da. d:t Mstoria··ê ·ó·-cri•rntr:V-'-· 'frci.t'ériüâii.de hÜm~â coii.t:ra:·ã· ~º 

nismo . ee,~il. ·. destinad_o a. exercei l bru:1e· elo. guerra.. E'· zi.~o-3.Ju0 · 

aqui a .. sua influencia, como our.ra da-los com-as or~çcyes,e -ciom.a..~-
\'é-< o fe?. e1nre os povos da. F.ll r·o- ríd ade, 

pu. li<lo si~nil'lca qu,. nús . conw- . As Oti'a,9 Pontlficias ela. Propa-
mos uii.o sarnente com nussas r,r•,,. :,;ação· ela 1~6 e '1e ·São Pedro Ap'os-
priaE. forc;::rn,. ma~ rn uito mais com tolo para O· Clero !nd!gena vo:s. es• 
0 :..uxil!o dis-jno e com os socorros tendem a mão. 
de pesso::rn e de dinheiro· que nos 
,·i,·ão. cla,Viuropa··. · E o·exernplo·e lncit::Ímento nos· 

Outro -Bispo.da China.-nos (\8 cre-. Y<"m do Santo Padre. que envio~ 
ve:: ··Continurunos a cun1prir nos- uma. menRág-~m magniíic~ ·e gr3:-n-· 
so de\·er· e a desenvoh·cr O urg,:,n- ele subsidias aos Bispos do Japii-o. 
te trabalho organizativo e fo,·ma- Ele diz: •· · .. O vosso ardor, ve-
tivy elas· cristandade~ e <los ,cl"i~- nC>raveis irmãos, a vossa fé não ,:a-
tãos esperando sC>mpre nu. a~siHC>n· cilam diante de tantas ruínas. Dir-
cla do Senho!' que jamais ralt.:i e !'e-ia, pelo contrario, que vosso ze

lan1ben1 !H1n1 auxili11 p1·üxirno 
subsídios e esmolas". 

ele lo haure nC>las nol'o impulso. D.is• 
de Jú est::iis reunindo os vossos 

caridade do Papa vâ em vosso aux.1-
Uo, na medida posslvel, nesta grave 
empresa da reconstrução". 

Irmãos caríssimos uma grande 
hora mtsslonarla so~ para o mun
do. 

·As missões· que sã.o a· Oura de 
Deus sabem vencer todos os obs
taculos e leva'm sempre adiante os 
proprios arra!_a.is. 'l'odo o mundo 

· catollco aplauqiu o gesto magnifico 
do sànto Padre que chamou para 
fazer do Coleitio Cardlnalicio a au
tenticas missioparios. Recentemen
te foi constituída. a jerarquia epia• 
copa] na China'.: outro ato de pro-
~resso. 

Imitemos o." Santo Padre P1'1 
XII com enviar aos valorosos Arau
tos de Cristo o 6bulo de nos~ so
lidariedade · hpmana e cristã. 

Mesmo aef pequenas ofertas re• 
colhidas, er,Í. todos os lugares do 
mundo . catollco tormarao, reuni• 
dae, uma i: r a· wd e ,, provlnc1aí 
soma .. P:reclsa.mos. de mllhl'.;es ·e o.. 
havemos de reunir e transmitir irem 
demora aos mtsi;;ionl:it1os que ~~ 
:ram. 

RECONSTRUIR, eis a pala.TI'll. 
sa.nta de ordem.a Ideia-torça qu-a 
move a armada dos missio~lOf 
e nos deve inover a nós, na :reta· 
e-uarda, a tomecer oa ~ qu~ :n-.. 
ceàê\taUJ. ser ~V.lados ~ a..; ~ 
meírás .Unhaa •. 

Vigario Sub~titu.to &.L 
Paroqum ~ -~ 
~ 

Em COIIGaqUeilclâ de ire6ôS ~ 
plos u.fazel'es oomo V'~ e~ 
preposto ti. direção da Ação ca.to~ 
ll=, o Exm,o, Re;,-mo. M~ I~ 
Gonzaga de A.lm.elda., Tigarig éia 
Sa.uta CecUla., v'Lllha neceizsitanô..:, 
de auxilto p:u-a ~ direção ~ 
grande e tradicional Paroquia. .A:s• 
sim, _Sua Eminencia o Senhor par. 
deal Arcebispo, Dom Carlos ca.nu.e. 
lo de Vasconcelos :Mota., houve por 
bem nomear Yigario Substituto o 
nevmo. Sr Pe. Lino dos Sa.ntoa< 
Brito, antigo Pároco de 1-fo~ .lM 
Cruzes. 

A nomeação de S. Revma. Cll.l:1-

. sou na Paroquia de Santa Cecili:. l • o maior jubilo. Com efeit-0, o vir· 
tuoso Sacerd·oce jé, f-0-i Coadjutor 
da Paroquia. durante vari~ anos. 
e gra..ngeou numerosol( · amigos "= 
admiradores, pelas qualidades ex

·CepciÕnais de piedade e zelo, de qu,; 
deu prova. 

da Eleito o novo Geral 
Ordem de São Domingos 

Úu\·l :::igura a ,·c.)z dn 8upr-r·iora · 
de un1 Instituto ,\e Trmiis que se 
ach:im. no ,Jap·iin: .. '.\s lrmiis de 
"roquio falan1-nH~ de 8eu~ sofl'itnPn
tos, rnus Lan1U('ru de sua. corag-ern 
lnvlcrn para recomeçar a obra dé! 
evangel!za,:ã.o. Xossas Pscolas que 
contavam cada uma delus mais de 
mil (l.000) escolarc-s,· foriam com• 
pletâmente queimaclas .. As Irmãs 
reunem ª" ·a tunas ,,u,n· roc.li pro\'l
sorio. mas recomeçam a obra do 
cac_~clsmo e a d:.l. recon,1ruçào da;, 
escolas''. 

Um Bispo da Indochina nos es
che,·e: •·o nosso -u. P. foi submeti• 
do ao suplicio, aos cepos, foi e,;;
posto ao sol sem chapPu do meio 
dia as cinco da tarde. Passou três 
à las eom uma unica refel<;ão. Foi 
ol,)rlgado a fazer de v:nredor e 
condutor. de agua. Foi a~oltado, in
citado a rene;,;-nr a fé sob a amPa
ça ele morte. :Vfas ele resistiu, e 
estaYa. no cumulo ela alegria por

que pensaYa. no martirio. E~te m is
slona.rio é quem mais sofreu e ;, 
entreto-nto aque!C> qlle r.em o morol 

c-risr.fios tfue se tirrha dispersado, 
YOS C>stais l::in~ando ao trabalho de 
J'<'"clificar o muros calcinados, ~ie· 
ab?'lr clfl' noYo os santuarios, de re-;. 
J):11':<r a hr"C'C'h::i~ mnteria.is e mor,i.is 
causadas nos estabelecimentos e 
nbras catolicas. Bem sabemo" que 
o esfor<;o que Isto VO!J exige é fa,. 
tlgante e queremos associar-nós •. 
dando d!,posic:ões a fim de que a 

Projeti.zn•se diverim.s homem,• 
gana para testemunhar a S. Eevm~, 
o reapeito e afeto em 4ua ê tlJi< 

por seus paroqulano,s. 

da A Obra 
F amíiias ao 

das Con~agração 
Coração de Maria 

Tiremo,; oport 11nidarl0 d<' no
·ticiar em nossa ultima edição a 
,eleição do Hevmo. l'ad re < ,el':.i l 
-<la Companhia de ,Jesu,;. 

Hoje. temos igualmente a sa
tisfação em notir:ar a 0leiçi'io 
,uo Revmo. Padre Ge1·al da Ül'· 
<lem dos Prf'gadores, fnndada 
l)Or s. Domingos, Frei )íanof'l 
Suarez. S. Revma. foi eleito 

-superior da Ordem dos Domi-
1 icanos, em substituição a. frei 

Romaria à Aparecida 
r.eaJizou-se· entre· 14 e 1 6 proxi

mc, passado uma grandiosa roma
ria !i. cidade de Ap:uecida. Os ca
tóli~ da cida.de de Pinhal e da.!! 
cidades .vizinhas partiram !i.s 5 ho· 
ru, da. manhã da vizinha cidade de 
Pinhal, tendo chegado ao Santun.-
:rfo de Aparecida ás 18 horas. 1 

Jf,Htiu (,illet. ;\a;.;r011 1•m .f't1m
po de Jfa nes, nas .\.st nr'ias, a :; 
de nornrubi-o de J8D0. Depois tle 
ba1·er estudado em .Oi-ia,;, u:i 
pr·oviuc-ia de Oviedo. eut1·011 pa-
1·a a 01·dem a :28 dP AgoRto t.le 
191:: e profei;:,;ou a :10 dr agosto 
do ano seguinte. Completou 
seus estudos de tPolog-ia na 
l."nil·er·sidadf> de Ral:1rnanra e 
depois na de Maclr·i. no domi
nio jnridico, e veio para Roma, 

onde trabalhou no Tribunal da 
Rotta. F'.' autor da obra "Da 
Hemoçào elos Par·oros'·, que te
Ye lat·ga difu,-ão. Reitor do 
Colegfo Angelico, tornou-se de
pois pr-ior do convento do 
mPi::mo nome. 

Frei RunrPz p<>1·tenr0, 
q ualidrule de c·onsultor, a 

na· 
va-

rias rongregnr:ões romanas, en
tre .. as f[lla.i!- n do Concilio a 
da Jg1,·,J:1 Oriental e dos S;<!I"O· 

·A romaria que se caracterizou 

1 

:f)ela. grande devogão de seus mem-
3'ros a. Virgem Santíssima, retor
aou a Pinhal 110 dia 16, tendo pro
qlu:üdo aa.luta.res frutoá eín toile11 
- ~ C1ilm.pcac.atn- .,.. .. 

mais ele,·aclo ... " 
Aí meus caroR frmão~. é nPcessn .. 

rio ajudar estes ,·alorosos solda
. dos ele Cristo. estes reconstnnores 
infatigave!s, estes semeaqores 
bondade, estes propaganor<'s 

de 
de 

·----------~--e. M. de Intelectuais do 
Colegio São Luiz 

P..ealizou-se dia 22 proximo pas< 
sado na Congregação :Vfnriana dos 
Intelectuais do Colegio 81\o Lui7,, 
um.1. conferencia. pelo Dr. Lauro 
Barros Siclliano, sob o tema "<"'o
rno conquistar o m<'io social e r,ro-

l 
. fissionar_em que vivemos ... 

A sessao que a todos os pre~en
tes agradou, teve lugar 1\s 1 O ho
ras da manhã, no salão ela séde-, ú 
riu,, . ~la ÇJnmi, $ eu y 

Publicamos em nosso- ultimo nu
mero o decreto de instituição ca• 
nonic'a da· Obra ela Consàgraçã.o 
da~ Familias ao Sa.r;raôo Cora.<:ão 
de Marla. Transcrevemos da "Ave 
::\!aria'' as condições para lngT<'_S
sar nessa Obra, conforme aos F.s
tduoo aprovados pela Santa Sé: 

1. - eon~agra.se a familia ou 
<"ntidade a 0 Coração d • Ma'r:a, de 
acordo com a formula apro...-ada. 
con,,tirnmdo..se em propagadores 

desta Consagra<:ão. 
2. - Renovar pcriódicamfnt-e 

<anivc-rsarfo. data f;ul'lilíar, fe,ta 
int:ma do lar) a con~agra()ão ao 
Coração de Maria. para a,;,sim p:-o
duzir O conservar Os frutns qne se 
desejam. ist0 é. vil'Pr :::um ··pe;·fei
c:ão de vida cr!~tã P com o aume'1to 
da piedade fam'liar, 

3. - PraTicar fielmentf O pr,:>pa
gar as d'o'vcções ao Coradío :le Ma. 
ria. aprovadas pela Santa Igr,•ja, 
particularment<": a r:o:i1:1n'1ã-. re
ps.radora · dos Prirncil'Os Sabados do 
Mes. carr··gnr o twntinh~- 0n me<"n
Jha ao Coraçã0 de Maria. dedicar
lhe o me8 de Agosto e celebrar a 
novena e festa. d9t coração de Ma
~ flita llQ 411\ :ll2 ,i. Apsto, 

4. - Incrementar a Arquicon-
. fmria. do Oorac:ão oe Mát'ia e de
mais associações do mesmo Imacu
lado Coração para a conversão (ic 
pecadores. •provn.aas ;pela lg1·0wa 

5. - Vtv~r t> difundir com o ma 
xim0 ze10 o e•pirlto da consagra
çã0 · ao Coração de Maria const.i · 
tu!do por estes caract-eristicos: 

Piedade filiai pam com o Coração 
de Maria ónde encontrnmos perf~i
to mod·0 lu de amor, rureza. hu. 
mildarlr. mortificação e reslgnaçã<' 
crMii . 

Espírito de reparnçá0 para cotr 
D"US e Para eom o Coração de Mn 
ria. p 0 los nossos pecadoa e p 0 l,,, 
de todos os pecadore~ <1:.: r.1und:i. 

Entrega generosa. de acordo com 
a~ circunstancias peE>snais. s obras 
de a.p()~tolado rord!mariano, M· 
lahornntfo com orarõPs. rnlnv'.'::to e 
atos no~ emp,.l' 0 ndlmrntos m!nls
teria!J;. dos Misoinnnrio~ F1:ho~ do 
r. Coração de Maria. 

As nossas familia~ ?ncontrarã.o 
ne•Se!'! condições facillmas um 
melo nrovMencil'll dr "1(' "T1'°'1tl<"
cerem com ris grnc:a.• mie f'mr§.o 
da Consagração, qu.andO bem Y·,11'·,, 
com o ei!ftl'Mto da ~., 

• 
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:-.u \·cr, s. J::xcia., de\'C fazer con10 
l.>uu1 \·ital: c;al..1r-se. Prin1cira1nen
te, Pt\rque o L1·!bunal ci\'il niio te111 
com petencia Pa.ra o julgar. E, em 
:5egundo lugar, porque acusa~õeH 
cvrnu u4uelils não n1ereccin refu
\"1;;..l•). 

* •• 

Ao m<'smo tempo que :\Ions. 8te
pinÚ<..: t' p1·ucessado, ~lons. Antonio 
~antin, .,\i-~·t·l>if-po de TrieRte e Ca-
111,1 \l'J:-ill'ia anunciou que l'inco ~a-

<:(:l'Ci<des catnliC'os foru1n for,;a<.Ios a 
•1-J.~111donar a parte ela \~eneza. Giu
lla. ocupada pelos iu:;osla.vos, por 
1,<:r:-segui~à1) 1·0ligiosa. 

Tntlo i~t o n1o~tra Uen1 a. 1ncnta.
liJ.i,..1.de dos cornunistas. 1)ensamos 
nús .. \l~\s o ::-;r. De Gnsperi, a.o que 
}Jarc~ce, in1ugina que o con1unisrno, 
iran~pondo u .A.driali<:o, • n1uda de 
c;~pirito. 

Na Fran~a, ngrn:va-se a cbão 
M1tre u sr_ De Gaulle e o :\fo,·imen
t.o Republicano Popular. Aguarda-
1110:, o desenvolvimento da situação 
e<>W o maior interesse. 

SO' A IGREJA NÃO 
CAPITULOU 

B.ElDELBER.G Alemanha 
(N. O.) - O cridtianismo e a. 
Igreja. foi a unica instituir,:ão 
que· nã.o capitulou ante o·regi
me nacional-sociaJista, declarou 
o dz'. Gustav Radbruch, deeano 
da fáculdade de leis da Univer
Bidade de Heidelbe1;g, em u.m.a 
eomerencia publiea pronuncia
àa. nesta. cidade. 

O dx. Radbruch, filiado ao 
Partido Socialista, serviu eomo 
procurador ll:06 dias a.nteriores -~ "Temos presenciado nos ulti-
MOS doze an<>S o fen-0meno de 
tJM instituições espirituais 
as universidad('..s e a ciencia, os 
tribunais e o direito civil, as 
filos,.>fias e partidos . poli ti cos -
todos fraquejaram para capitu-
1.ar ante a tirania. Só nma ins
ptuição se manteve incól.ume: 
• crlstianii;mo e a Igreja''· disse 
o jurisconsulto. 

"Este ensinamento gravou-se 
profundamente 'no povo ale
mão; por isso renasce a fé reli
gi.-Osa. ou ao menos, o respeito á 
fé". \, 
--------\ 

Contrd " CASPA 
QUb)A DOS CABELOS 

1 

NdO tem substituto 
USE E NÃO MUDE 

\ 

..... _. 

1 
l 

Sãn Paulo, 2f>" de ~etembro de-·1•~ 

IGREJA E ESTADO 
Vimos, no ultimo art,g·o, i.;ue a Constituição 

tle l!14ti continua iaica, mas de u1n Ja1c1:smo 
mitigado, que be1n poà.e representar um imcw 
d1'. evo1uçao para uma atituue mais con1orme á 
doutdna da J.greJa. lnicio de evoluçao um 
tanto lento, s·e qu,sermos: de 1!)34 a 1."'*º• tudo 
mudou no Brasu e fora de,e, exce.ii nossa po
si~ao r1·11giosa oficial, que conunua am,o,u.a
mente a mesma. :::.e, treze anos depo,s de 1111-
ciada a evoiuçao, ela ainà.a es,à na sua 1>r,meu-.i 
ciapa, é preciso reconnccer qut\ iare1.are1nos a 
cneg·ar ace o 1im. ,Has .ueus e inilnnamcntc 
paciente. SeJamos como bie. bin11,1esnumle, 
nau perca1nns ue visLa o 111oà.o por 4u,, Ut'.Vc
mos conia1· com a 1,acienc1a ue .ucus. !':la nos 
deve servir ue inu· .. uvo, }JUra que n,co ucsan,-
1nemos na guerra que n1ove1nos a nos:sos u1,iei
tos. .!'4ao, 1,01·en1, a que renuncie,uos a conwa
ter us erros e1n que caímos. l:'orque,. nesce ca
so, a contlança na intin1ta I>àciencia uc u1·us 
deixaria ue ser uma qualidaue, para ser um de
feito. Assim, pois, connemos em JJeus para 
que seja mais rapida de futuro a nossa evorn
çao. .,ao uurmamos, porem, á beira da cstra
ua que leva a conve1·::.ao 11uegra1, sob .1uetexto 
àe que Ueus nus es1>eru ••• 

,, * • 
Nesta 1>osição de sumo cquilibrio, sem recri

minações injustas nem induJg·eucias impreg·na
das mais ue espirito "bonacneu·au" do que de 
verdadeira e sadia caridade, p1"oss1gamos na 
analise da Constituição. 

Vimos, no ultimo artigo, que da reconhece 
a Deus cumo supremo l'rotctor, não porem co-
mo autoridade em cujo Nome se 1n·omulga a 
lei. De ouu·o lae1.o, ela equipara todas as sei
tas á verdadeil'a .lgreja,. tomando 1wrante esta 

1· ac!uelas posição inteil·amente equidistante 
(art. 31, li e J.u.J. N1sco, seguiu a pessima tra
dição de 11191 e 1934. Mas, em compensaçao, 
Pia esta long·e de tratar a Religião com a in
Cl.iferença 011mpica dos constitumtes da I Re
publica. E, assim, segue o exemplo louva'Vel da 
carta de 1934. Mais ainda: ela: dá (art. 31, 
V · b), aos templos "de qualquer cul:o" 1>Iena 
isenção de impostos. Aqui cabel'ia uma ques
tão. Esta isençao abrange tambem as taxas?' 
l'ensamos que s,m. Talvez fosse preferivel que 
a Constituição, para obviar duvidas, dissesse de 
vez "impostos e taxas". Outra duvida, ainda, 
1>oderia sei· formulada: as residencias 1>aro
quiais ou conventuais anexas ás igrejas ficam 
isentadas tambem? Ainda aqui, 01>inamos pela 
afirmativa, lamentando embora, que não se te
nha cheg·ado a maior clareza nesta materia, 
dado que a Constituição desceu a tantos por
menores de toda a espccie. 

Beneficiará muito ás Ordens e Cong1'ega
ções Religiosas,_ e a· toda especie de obras cato
licas, que as isenções deste' artigo se tenham 
extendido tambem ás "instituições de educa,
ção e de assistencia social, desde que as suas 
rendas sejam aplicadas integralmente no pais 
para os devidos fins". A· intenção é muito sim
patica. Mas seria o caso de perguntar se um 
estabelecimento perderia a isenção de impos
tos prlo fato de destinar certa quota anual fi
xa, para o Obulo de São Pedro. O ex-Bispo de 

!\Iaura 1rnr certo opinará pela afirma(iva. Isto 
1·n aísü•cPria nossos cora<;ÕPs de catolicos: indi
retamente, era o proprio principio da unidade 
ela Igreja, quP sofreria um arranhão. E as 
:\Iissües? E o sustento elos éatolicos 1>ersegu1-
dos em outros 1rnises? Esperemos, contudo, 
que o bom S<)nso de nossos juízes e adminis
tradores não leve a Pste extremo a interpreta
ção clPstc texto constitucional que, sem duvida, 
poderia ter sido mais brm redigido. No mo
mento em que se incremrnta a devoção ao 
Corpo i\listico e universal de Jesus Cristo, qual
quer nacionalismo tacanho não podrria deixar 
de contristar os vPnlacleiros fieis. desdP que 
,_ i:,aPse erguer barre1ras á livre clrcnlaçào da 
caridade cristã por todo o orbe. 

A lgTeja é a tutora do direito natural. Tu
c~o quanto consolidP dentro da sociedadi, civil a 
justiça e a moraii<lacle é serviço prestado á 
Igreja. Por isto mesmo, não podemos deixar 
ele louvar a presente Constituição pelo esmero 
com· que cuida das garantias elo Poder Judicia
rio. Esta era, a nosso ver, uma das lacunas 
mais sensiveis ela Constituição· de 1937. No re
g·imc que acaba de crssar, os juízes P.ocliam ser 
aposentados pelo Estado, com prejuízo ele par
te de seus vrncimentos. Era o fim de sua car
reira. Erro grnve, a mru vN', porque a inde-
11endencia do juiz é a garantia mais essencial 
da justiça. Na Constitu11.;áo ele 1946, os juízes 
são vitalícios, inamovíveis e têm vencimentos 
irredutiveis. Basta ter um pouco ele amor uo 
direito natural, para aquilatar a inaprrciavel 
vantagem do restabelecimento clns garantias 

. judiciarias da Constituição de 1934. 
Dentro da mesma 01·d-Pm de idéi;.-,s, tambem 

é preciso o p'rincipio afirmado J>ela Constitui
ção, da irretroatividade ela lei. E' outra gran
de norma de dirPito natural, outra grande e 
luminosa tradição ele civilização cristã que se 
reata. E nãé, ha como não aplaudir cnlorosa
mente os nossos constituintPs, por terem reata
do o fio de toda a tradição legislativa b1·asilei-
1·a que, a este proposito, foi cristalina e limpi
cla desde o Imperio. 

* * • 
As capelanias militares foram mantidas 

(art. 141, s 9). AbrP-se assim a portá parn que 
os Clcrig·os prestem serviço militar sob a for
ma ele assistencia reiigiosa. Unas grancies rei-

. vindicações, pois, que ficam de pé. Desde que 
haja boa vontade dos governantPs, nenhum se
minarista será forçado, pois, a recusar a pres
tação do serviço militar, podendo ser conside
rado auxiliar de capelão. Mas, dPsde que· tal 
boa vontade não exista (ha algo de mais mu
tavel do que a boa vontade?), continua de pé 
a 1wrda dos direitos civis para os que se recusa
rem ao exercicio militar (art. 141, s 8), com a 
expressa declaração de que perderão neste caso 
tambem o direito ele elritor (art. 132, s 3). 

Ainda aí, a mesma moderação de conceitos 
se im1>õe. Aplaudimos o bem; que não é pou
co. Abrimos vistas para um bem maior, ele fu
turo. E este bem poderá vir de qualquer lei 
ordinaria que, completando a que já existe, 
disponha claramente sobre o assunto. 

* PLíNIO C0RRÊA DE OLIVEIRA * 
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consagra ao, 

A situaçãQ da Igreja em Berlim 1 

Vigo se 
Sagrado Coração de 

Maria 
Vigo. T'ontevédnt (;\'/C) O !l.J.. 

raide desta cidade renovou ~ 
consag1·ação ao Imac:11lado Co,.\ 
ração de i\faria, c>m presen~ 
1lns autoridaclr,; erlc>,;iasticus ~ 
riYis, e imensa mnliklfio r~j 
fi<>is. I 

(Conclusão da 0ltima página) 
da.s autoridades aliadas, nunca foi 
posta em pratica e assim foi evita
do um segundo Kulturkampf. 

As reivindicações dos catolicos 
quanto a educação, foeam formula~ 
das claramente em uma Carta Pas
toral de ivfons. Frings, Arcebispo 
de Colonia. São as seguintes: 

a) Escolas catolicas para os me
ninos catolicos. 

l.l) Centros de ensino soo os aus
picios catolicos, dirigidos por pro-· 
!essores catolicos 

e) Liberação d~ monopolio esta
tal no. campo da educação, junto 
com o reconhecimento do direito do 
Estado de exercer ·um controle. 

d) Igualdade do "status'' e liber
dade pur::i. as escolas dominicais. 

A Jt:VEX1'UDE 

Un.1 segundo problema e o das or-

DR. DURVAL PRADO 
MltDICO OCULISTA 

Rua Senador Pau.lo Egidio. IS 
- l. · and. • Salllb ~12 • 1:l - l ._ 
(F.sq. da nua José Bonifácio>. 
Cons.: l4 ;io à.- 17 ,3o norll.'i 

'fel.: 2• 7313 

gauizu,~ões cato1icas para 1)10<.:0s e 
n1oçn.s,_quai1do saen1 ela escola e cL:ts 
a,sso<'iac;;õcs cntolica,s para adultbs. 
Se se <le,·c extirpar o nazismo, n:lo 
só em suas manifestac:õcs externa:-; 
1nas U.1 'in Uen1 e1n suas ra b:es espi: 
riluais. Ü('\'t)-:-,se dar· (t juventude 
Ulll nuYu e pudero:-;o hlL•al 

Os recentes iritentos do P,crlido 
Cornunista. de a1nalga1nar-sc con1 
os socialistas afiru de forn1a.ren1 
u1n novo partido -- Einheilspurtei 
-- que prctencle repi·c-Rentar os in
to1·t•ss<'s Yeri<licos dos trabalhado
res; si"lo n1uito significativos. Nes
te can1po 6 que as organizações 
catolicas juvenis da Inglaterra e do 
continente europeu, talvez possam 
rt>nder :serviços vnliosos no futuro, 
para a 1·econstrução cristã e con
iservac,;ão da paz mundial. 

A DIPRE:\"SA 

A imprensa cntolica vollou a apa
recer recentemente, depois ele lon
gos anos de supressão, na form(). 
de um semanario ele G paginas in
titulado Petrus-Blatt. O clero, e 
tambcm es leigos, estão ansiosos 
por <'stn h0lc<'er contacto com o 
mundo catol!co. para sentirem ns-
1Um i;iue jli. ni'i,@ i.e 11.cü.a.m l!iola• 

,, . 

Llos por completo do resto da Cri,;
tandade, para informar-se sobre as 
atiYidades da Igreja nos demais 
paises e b,1s<'ar ajnda e in,spniração 
cm :seus irmãos de crenças no es
trangeiro. Ha tnnto que fazer, sào 
tantas ns ncces~id,1des, tantos os 
ob:-:tnc-ulos intran:,;:,poniveis, tantas 
a,; opol"lun!dades gloriosas de apos
tol<.1du a !'.iere1n uproveitad:.t..9! 

Que r~te relato sirva parr1 esti
ni ular o illlt:'.l"PS1"'e peJa obrn.. da. 

lgTejn naquele país,. e a inspirar 
01·nções e ajudn. para todos os que 
estilo lutando \"alentemente para 
restaurara e reconstruir o que o 
nazismo intentoll em vão destruir. 

Instituto Moderno 
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SÃO PAULO 
Fundado em 1917 

' DACTILOGRAFIA 
TAQUIGRAFIA 

O l\Ielhor Ensinr 
--- Pelo Mensr Preço 

As p1·cces religiosas foram de-
1licaclus a implor·ar a Deus qué 
antecipe o dia da definição 
dogma1ira ela Assunçíio.da V1, 

gero í\Inria aos ceus. Akm e~ 
Gatt>drnl e das Capelas, ha 50J 
igrejas· purnquia1s na. Dio~1 
que ~enera.m a V~gem de ~~ 
sunçao. 
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~ comunismo numa sintese oe rio X1 1 

Pc. Adalberto de Paula Nunes, S. D. S. 
()2 oon'l.UnistnHln~ l,ra~ilcirns !nrn 

~ tática. ~uUl de n;J.-:, [a~cT u \<;r

.'ia..d.tdro ret.ri:;L.lo do t \.1JJ1u11i~1110 u,1 

~,1"' realidade 1.ragic'-' e nu· a. JXw 
i.a.? quadro u1na n1uld11n1 l;e1t1 at1~~
<entc e arlistica de mouo que e,w 
·S 1os.~a encobrir, ou pelo n1enos dt:·t;· 
f;-..i_zer, a feiura e a nusencia de c::;

télica do QU.:.tdru. Uu fazcrn co11111 

~olicitas n1â.es ele fan1i!ia qq 0 d:·111 

:a.os filhos opilados pílulas bom 
.:a..rnargas disfarç;.ada:-: <.:1n bulinlu,~ 
.i.petitosas de doce. !Jcpois de in
gerir é que a criança vai datr polo 
·cangodo em que caira ... 

E' o que está fazendo o Con1u-
11isn10 entre nü:-:-. Ui~fan_;a-.s(~ de 
.ruil n1aneiras, assu1nc toda~<; a,-; ,Lli
tudes simpaticas, toma ares do qu,, 
vive bem eom toclos. até mesmo 

'~oro a Igreja e seus rc rr·esC'n tan
ces. Quantts vezes não tem ele e>s
tcnclido suas mãos aos catolicos, 
ofcrecenclo-lhes francas garantia~, 
dando-se a. conhecer comõ ali<ldo 
da Igreja no seu progran1a ::-<H.:i,1 I 
,1.., pa_z e de justiç.a, e cm defes:i 
<los direitos proletários? E o cato
Jico que aceita a ··amabilidade .. 
fr:..terna do seu colega comunista 
mesmo com a. boa intenção de arra~ 
ta-lo para o seio materno da Jgrc,
ja, '\'e-se logo amarrado de todos os 
lados na trama soviética. E O ''C's
pirito forte" termin>t tombando. 
qu~.I outro jcquitibá. para o lado 
que os con1unistas o arrastaram. o 
cRtólico imprudente que aceitar 
~sse compromisso de aperto d<> 
ruãos .iá se terá distanciado muito 
já no primeiro instante das mi'in; 
dadS:.$, da sua· Igreja e da 8Ua F'(,. 

Que f• o Con1uni~n1,) no final tl:t!'

con Las: 
l'io XI " msua irn,,,·,:iJ Enc-i .. li,·:t 

contra. o ('ornunisn10 Ateu sinteti-

z":1 ;1r!niir,-tvr:'11nc1Ilc loda a illoso~ 
fi.: ni:rtc·rj;.-1li~1a d\.1S scin l>cu~ co111 

a.-.: :-;<~.:..:.uintes palaYra:.;: ''8islen1r-1 
t heiu de ern.)~ e d~ t;ufi.5rno.s, etn 
l•i 1<1:::i(:,\u tanto ;.:i. razão quanto ét 

di\·inrt rC'xel:n;ú.o; ~ubvcrsor da or..
dt'tn ~od;_1l. purqllt_,. outra coi~a 11.lo 
<· ~cnúo (J, destruir as suas bases 
f.indarri0nlai~; ::i~tcnia que desco~ 
1il10cl~ a n;1lurc•z;L e o firn do E~tado 
q 110, no,c:a os d i n:-i Los da p0.~s0a h u

i nana. <le sua dignidade e libcrr1a
cl0.,. 

Esta descri<;iio c:allw, pcrfcilamc11 
t0 ao <:on1unis1110. Ucm .sabetnos que 

nún <· P:::;lc o CDn1unisn10 que o sr. 
J,qjz ( ·a1·lns Preste~ e ~cus corifr-ns 

J11·0gan1 pr·lo Ura:::::il afora. Exibcru
ll1i cvn1 vuiras ruupug-cns e Uã.o-lhc 
lr<.ij0s n1uis cl(•gantc:-; e n1ais Yb

tu~o:--:. ~;i tanaz, o }H'incipe <ia 
1ncnti1·a c1Hno o charna a S;_igrad:i 
Escrit ur:-1, tcu11Ucrn não se aprcscn
l:t aos f)( 1 1. 1 rC's 1no1·tajs corn toda a 
:-:lla fc·i111·a e h0diontl0z. Pinta-~·:W 

t;inil><·n1 para iludir os rle:sccnden
te::-; d0 .\dio. 

E o c·urnunisn10 não faz outra 
<:ois:, quando aparece todo sorrl
dcnt e e feliz, toclo liberal e demo
cl'atico, todo co1111wssivo o tolot·an-
10. Parece que toda a n~üo está. corn 
c-1<~ 0. que ~<: adata <1<l1nira\·c-1tncnle 

(1, re\·<:J<.u;úo di\·ína; qu<'1· a:-;s0;:;-u-

1·:1 l' a ord•·n1 St>l"ial e a pacific<.u;.1.n 
<Ll .~T:111de fan1iii;1 hun1an:1, cunhe
,.,. pct·feitan1cntc u fin1 do E~tudo 
t) :-:e rl<,hatc fc-rvo1·u~nn101110 pf>l11s 

direitos da pessoa htnnana, na sua, 
dignid.1dc• r• liben1a<'fe. 

.\ pod('!'('-se, pol'<'tn. do C•Jn1an<10 
:-:t1p1·<'ll10 da 1n1 1:üo, e vcrcrno~. f5C o 

Jn1ort;1! l'cq1tifice niio tinha ·r,1z{io 

<'tn :Ipl'<'st•ntar-nus o ,·crdadciru re

ll'aLo do Co1nuni!';HlO Ateu! 

o primado do Papa 
,r 

.José Roberto Pinto Saraiva 
~, O Protest:.lntisn:o c,ucr a tüc:o 

1,reço espal!,a1·-se no i'CVo bra.-;ilC'1 
To. Alguns dos no,.,.-os kit:::res e ·r
tamcnLc se lembram de alguma, 
<ias declarações focihds da ru,rc. 
~entant .·s de diversas ,citas no,·t,.,_ 
<t1n()rjcanRs. cln qu.c eles reivindi
cam o direito de consic:crar e tr:c, 
t>ctr o Bra~il co1no pai:) c!c M:s~ô"M 
para ,,Jcs. 

Nós, os catolicos brasileiros, sen
timos uma cena difi<:uldaclc em 
<·ompr('endcr esta tcn'.I encia expan
sionista num povo tradic on:,lm8n-

't0 cd,tão como O brasileiro Não 
1êm "~ pastores prokstant-,:, snfi
cicn((' trc.balho nos pai.,cs de maio
ria pro,estant.c? Não s<> oferecem a 
,,1e, bastantes Problemas inter
nos. c•omo por axcmpJ., cseas con
tradições doutr:nadas, 2.s continuas 

, cisõeB entr" eles? 
Quer o Protcstanti,smo trazer ao 

povo brasiJcfro tão fstrcitamcnt, 
t:nido com a Santa ~é. as "bcn
çfos" do H\ivre rxanh)" e da::: cLs-
wrclias interiores? 

Ante~ c,c procura,· !incar o pr, 
,
0 ntre nós, "'cria. bom c-xamina,· o 
Protc~tnntc, serena e vbjctiY<1ntn1, 
te. o que o· fundado,· d,., Cristianis
mo qn'z e Ordenou :, ;,ua grei. .\o~ 
nossos argmncntos da prinrnzin 
infallbilid:>.dc elo Paná. de nunca 
re~,pondeu sat:sfat,oriarnc:ite. 

Para o~ Prot,cstantr~: :--·~~ 1n:-;t1·u1-
rc111 e p::.r:1. fnrt:11,ccr os cntolko.s 
nas 5Uas conv'cçõcc<. ···:-:pomo"' :)rc. 
i;,~m1>nl·c o:; 3 ,·,:,um(•nt os do Prima
.lo ·(lo Romano Pontífic,·. 

Podemos d ist;inguir três ca t0:;o
~··as de primnzia: a d,~ hOnl'a con. 
'fere as ho!lraP da pdcridack, pc.,. 
~ em sem qrn1.lqu0r dirdt0 sobre os 
curro"; a primazia dr; técnica é 
~quela na qunl a pi-iol':<lade é da
cio apena" para garar.tir o funcio. 
1,am•11to de um org::1r.ismo e I'. 
,,xemp,o: Na Conf"rcncia dos 
Chanceleres; qt:r·m dio·ige a reu-
·n'ão tem a primazia como "pri
nrns inter pares·'): finalmente. na 
primazia ele jurisdição. há priori. 
clacle com <llr<'ltos ele obrigar aos 
outros "em consci0nci2 .. ; e é esta 
a primazia de S. Pl'dl'o sobre a 
(lua 1 ir-,i falar. 

O a"5unto Pon° ser desdob,·ado 
em dois: O primado C:c ~. Pc,l 1'0. e 

o primado elos Bispost !' de Romn. 
O primado de Pcrlro e um pri

. mado de jurisdição. pois de foi 
con~tit.uido chefe ~uprcmo da so. 
ci 0 darlc reljgiosa visível funda
da rot· (;ri~to. _ a I~r 0 .ia. 

Foi Prometido por ·c;d_~,to. n0 ca
mJnho de -(esilréa: -- "TU' és pe. 
r,ró .. e· iobrc· c~fa pedra cdifica,·ci 
a rninha igrejá. " as rodas do in
frt'l'ió' rífio prevalecerão contra ela. · I 
B te aRr,ii Rs chavca do reino dos 
cfn; 1,<; tvçJo O que ll~,1.re., na ter-

ra """'' Jigndo i10s céu,. e tudo o 
que desligares na terra s ·rá dcsli. 
.;e1do nos céus.,. <Mt. XVl, 18-19). 
Ncsta.s palavras cl:> Divino Mestre 
cnccntn11nos trêB itn~gcn0 acun1u
Ir:r1as, P11wa nfirnrnr que Perlro é o 
"<·rdacleir0 eh ·fc da l·•rc-u 

Sáo elas: 1 - E' a" .J;d;·a. o ro. 
d.edo. o fu;1damcnto $OI:do cobre a 
c,unJ 11!, rle asscn1nr a i:;~·eja. Isto 
":gnif1cn que 0:c é n garnntia da es
tabilidade inc;Juind0 que sua paln.
\Ta deve ,,cr sempre a ultim<t e 
decisiva. Pois caso con•:ra,-:o. po.Jen. 
rio hav T discordancfa, hnv.eria o 
pc rigo d · qucbrar-:oe a tmião. 

2 - "E cu. te darei as chav<'s rio 
: <Íl'lo dos céus,.: isto é. torlo o po
c~er. conforme o antig;) Testa. 
mcnto, é sob1·e c;~t<:m possnc 
ns eh a.v e s que !'Ceai toda a 
1·rsponsabilidade, pela casa <' pela 
comnnida,le. 

'.l - E finalmente l'ma terceir9, 
inrngrm: O poder d' ~,tar ou cles"l
ta r ou. cm out!·as palnvras>, ligRr 
as consci ·ncias <obrigando.as a um 
dC\'CJ'). 

DcPo's dc,tn, promessa ma!;; ca
bal de qu,, a Pcrlt·o s,,ri.1 <'J11f!:1d1. 
a (:h ,tia da Igreja, .J l'r-'U:-i Cri::i:o 
,,.,,J,z,1 o pr,,md.iclo: · 

Nun1.t. ct~1t: :. ~ü1.-~ t. PL~.- 1 ~·",.:.--: aos 
,: ; f'< 1 n 10:-- •· . .--1 !.l ~"O r. :,! , 

:-1 ~ pnlnvi·a . .;.: "Apa!--·c ·ni'8 os n1cu(.· 
cordeiro,". ".'\pasc"n('.1 as m'nJ,o.s 
e' f'lhn:--: ··. rnt rc·ga rlr· ~ C'Pdro a pri
mnzia c1,i judsrJi,ão ,,.,,,·e todos o,., 

na,·os ?pn,tol"s qn,:, fcl'mam o re
banho. n qrci fiel d-:? .Jesus c,·isto 
Não ,·<' pode duvidar qu · Pedro fo; 
· 8 ~,iJn cnn~t:tuiclo Pú~tor Supre
mo rie tod o rrbanh::i: fieis r Cor
ciciro,) e apostolos e ~cus succ;;so. 
1 <'~ <ov ·lhas) com a ,1bri;::-nção ex. 
plieita ck por eles \'<',ar e cuid2,r. 

A p,·oprin con~uta d, s. Pedro e 
rio, rlrmais apo,tolos cm r"laçfw a 
· l" é um fato oue collfinn,1 o seu 
pr'mado. \"<'jamos: 

.. - F.' s. · P<Xlro quem determina 
!'lf'ja Jll"C'cnchido O luP:a1· deixado 
Por Jucl,1~: nn dia dP Pcntc,·oste,.,, f: 
::: . PC'clro quem p,·eg;a ao povo 
P:.:-'.'l'ta-o n faze,· P<'nit:cncia: é ·Pie 
(·'.ln n11·0s110nr](> ao S'ni>dl'io Am Je
rurnl,•m. após n "u,·n d0 côxo cl 0 

1)8-.:ccn('n: é f'ln Qllcin ·r0pr<1e:nd0 
Anan1ps <' Snf:,·n: é nin,la Prrll'O 
cn;rm f>1z um» "iagPm d, v'sitqoi'ír, 
por tod:1 n Jnrl6n. G11'.i!éa. e Sa
r1nria; é ele que ,lccid<> a catrc;ui
~rl.Ç?io elos :.trn! io~: OU<:' p1·P~ich> o 
<"OnciJ;o ,10s Anostolns cm J ·1·m:n. 
;c,m r ,1 -~!m po.r ,l'nnt,•. 

lTnHl ,·e7 nrovnda a prln1azh1 fie• 
s. p,,cJ .. o. ~obre os ou1 ro~ n lXY-"to
J.,s. faril ·r',· d" prc-v~r c:\lc o, Bispos 
dn R 0 n1fl f/';,n n.c; 111 ,(,T!11")~ d;reit'O.-: 
poi" ,r o fim ch1 pri1n,,·,ia ,1., Pc
c,,·0 ró ,1,s:-711rnr rt unid.icl::- e. ('ftahi-1 

· ·. ,,,..1,1r ·n,i ll,ª pã~imü 

GRANDE ESCOLHA EM OBJETOS 
Grande variedade cm RELóGIOS das melhores marcas smc;as 

(;asa liento Loeb 

Pregando 
e martelando 

ESCANl)AJ,O? 

Assim se exprimr S. Frnn• 
fala do escanclalo ela cruz, isto 
é, daqueles que se rscanclali
zam e s,· revoltam contra o 
s, ,frimcnto. Os gozadores da 

viela e certos cristãos tíbios e 
relaxados não compreendem a 
vida com sofrimentos e dores 
e provações. "Inimigos ela cruz 
ele· Cristo", no dizer do Apostolo. 

f Esc.ândalo 
da e r u z 

Não entendem 

Asr.if se exprime S. Fr3,n.,. 
cisco de Sales.. Ai! bem pou
cos cristãos compreei1dem isto! 
QIIC'm não sofre O que é qtHl 
pode saber? A dor é uma es
cola bo~ de virtudes. Desape
ga o nosso coração C:o mundo 
e elas suas vaidades. Vemos 
mdhor a loucura dos prazeres 
d(\Sta viela, tão ilusorios; sen
timos que nossa alma foi cria

a palavra ele Jesus Cristo: "si alguem quiser vir 
da para a clerniclade, e nesta vida tão passa
geira não vale a· pena a gente se apegar tanto 
ao que só nos ha ele trazer amargura na morte 
e consequencias tcrriveis na eternidade. O so
frimento nos ajuda a pag·ar a divida de nossos 
pecados e alivia nosso purg·atorio com muitas 
vantagens. Nosso Senhor Crucificado nos en
sina como devemos segui-lo e que o verdadeiro 
caminho da perfeição é a cruz - a estrada real 
da Santa. Cruz, como diz a "Imitação de Cristo"; 

aJlÓs mim, 
si,g·a~\ Na 

tome a sua cruz ele cada dia e me 
prosperidàl e são devotos fervorosos 

a cõrte celeste e têm todos uma fé ele toda 
muito viva. Chega a desgraça, vem a dor, e ai! 
blasfomam, r,:vollani.-sc contra Deus e· o ceu, 
perdem a fé. Abandonam as praticas de pie
dade. e não é. raro fiquem até herejes e inimi
gos da Igreja. Fazem da Rdigião uma espeéie 
de inC:ustria de alcançar . graças temporais e 
para viver folgado e ter tudo cio bom e cio me
lhor, como diz o povo. Se os negocios correm 
b"m, ha sauct,,, dinheiro e vida folgada, bendito 
seja Deus! Vem a dor, chegaram os revezes da 
fortuna, a.s cruzes da doença, das contradições,' 
elas amarguras, é a blasfcmia, o desespero, a 
d,•scrcnça. "Inimigos ela cruz de Cristo", no 
diz,·r ele São Paulo, 

O imperador Carlos V pôs .numa mesa um 
cetro e uina coroa preciosa, e uoutra, uma es
pada e um escudo. Mandou chamar ao filho, e 
Delfim. elo reino, e lhe disse: Meu filho, escolhe! 
O jovem príncipe J)'mntamcnte tomou a c~pada 
e o escudo, dizendo: "Por estes chegarei a pos
suir- a coroa e o cetro", 

VANTAGENS DO SOFRIMENTO 

O sofrimento nunca foi verdadeiramente 

Assim .somos nós nesta vida. Escolhamos a 
parte da espada da luta e do sofrimento. E' 
nossa condição nesta via que passa tão depressa. 
Depois teremos a gloria e a coroa no c,eu. A 
vida é a preparação para o ccu. Coragem! 
Tudo por aqui passa tão depressa! Não blas
fememos na dor. Confiança! Vale a pena vi
ver sem gozar, diz Santa Tereza, para se morrer 
sem penar. Na morte veremos como foi· bom 

uma desgraça, a não ser para quem se revolta 
e não o compreende á luz da fé. O sofrimento 
v,•m de Dl'us. Deus só fere para curar. A 

mão C:e Deus é como a do cirurgião - corta 
para sarar e salvar o doente. 

· termos servido à Deus, e sofrido um pouco para 
a nossa sa1vaçãol 

* Mo n s. ASCANIO BRANDÃO * 
Saletie nas Indias 

lh,s J)lanicies tónid,,s ele ::IIadu
ré nas Jndias, YOl\·cndo o~ oJhan?s 
l)al"a a-:- o·igantcsca.s 111ont:.-tnhas de 
l'aluli, di~linguc-~e sob.:.·.._.,, Ui.H tiu~ 
Jiieus cul111inante:-;, un1 potll•.> L•1an
<·o se111cllianle a un1 ni11ho de 
aguias tle ::IJalabat·: é a SaleLte de 
l'\.udikancl. O Santuú1·io, qual ·.-i-

gi;1 a t 1·t'\"l<L-1, ac.:lla-se construido na 
altura de 2.:.!UO 111et1·us, du1ninandu 
a planice cobena d um Yerclc eté1·no 
q uc se estende iinenso, até o ocea-
110. Os indigenas divisam o San
tuáriu de grande~ distaneias; v0l
tan<lo rla lavuura., fita.rn-no c<Jrn 
a,IPor, dirigindo ú, 1toeoneiliaduP1 
d o.s J'<·cadures os seus suspiros e 
un1a prece pelo~ i1·1ni"tu8 ainda pa
gão::;. A grande vc1·eg'l'it1a\;ÜO é fi
;,;ada p«nt o clia l :-, de .\gosto. Ke,s
~Ll.. data, us afiei:-; subc1n I-(o<.likan<'l, 
C>In 1nulLidões. Fazen1 2·1 ou ~5 qui
]un1Ctrus da ladcil'a penosa, sob o 
fl'io acabrunhador das g-n.tndes 
alturas, 1nas :::üv felií::es. 

1

Longe dos 

seus. lllais ehc•gaLlos a. DPu~, go6an1 
a paz lle::::::::c int•::::ntu ~L·n'101·. cnct)n
trat1a 011 

ln:1 ria no. 

Xa (·aln1a i11fi11d;1 ·d:1q11e1a8 8Cl'ra~ 
ni:1:-:, l'l:Pl'lt'IJ)-:-:(.' ('llti"Lú a~ CUlllO\'llll

tc•:-- e ph_·d(J~a::-- fun~~ôe:-- da S:.deti.< .. 

Fran<·L•.s;L l.'a11lico~ 111t•ludio8u~ re-

1H1an1 nl('gT('~ lle, })01llHU-5l...'V f'}U t,('-

11ha:-;<:o e pprd<.•111-~e ·pelos are::; ou

rn.s e perf111uadu~. 

.. \ ~\L\e Ceic~lc i::-;01-ri diante de 1 .-1-

111anl1:1 [15, e, lH)r <:('rt,1 1·econ1J>(.·11-

~a J,trgarnent.c tii.u a.r(lc-11ti:s ,t(eV>I;, 

De volta aos lares, esses pereg1·i
nos Inflamados de santo amor para 
com a Di\'ina Missionaria, to1·nam· 
,;e entre os seus outros lanlos 1\.{is
~ion arios e Al)ostolos. 

O Santuarlo da Salette de K-odi-· 
kanel - provavelmente o pl'imeiro 
Santuario· dedicado á Virg·erri ne
conciliadora no continente a~1ático 
--- é o fruto de uma graça de :Maria 
e elo reconhecimento de seu servo 
privilegia.do. 

Em 1856 o Padre J'esuita. s. 
Cyr foi énvlado pelos Superiores 
a visitar as missões ele Maçlag;iscar. 
l>urante a viagen1 ud• .. ;1~Cül..l. I!Jntre 
os arclóres da febre, rogou á Se
nhora da Salette que o curasse, pro
metendo erigir uma capela em sua 
honra em 1\.iacluté, oncle era Supe
rior ela 1\.fissão. 

O Padre obteve, cura. 
n.egressando á J~uropa, voltou ern 

1 S58 a Maduré, decidido a erigir IJ 
S-1ntuario prometido, em l,odil-;:,. 
ncl. s.prazi\·el Jocaliua<le. 

l'oz in1ediJtan1cnte 1nüos (t 0br, 
(' ç111 bt e\·e. Yiu, con1 grnnd•·! suu.;. 
f~H;âo, cht.•gar a uca~iiLo 1>to1J1<.-1a 

para eun, p1·it· a promcs~a :'t Sra. ua. 
Salottc. A 17 de .\Ian;o ele 1~1;:: hen 
zeu ele n1ef:n10 ·a pedra futhlan,t=..n
t"l elo futu1·0 Santuítrio, para ci.:.1,1 
ereção .\lonsen!Ior de Dntillanl ti
nha. eludo sua bcn{,:t°tu e 8Ub~c1·ito a 
JH·imeira ufE-1·ta. ·o 1·esto · ·l;,s des

pesa::.-: -fui cu~lcad<) por unla sc~nhora 
belga, a condessà d'Outt·emont. cu- 1 
mo pn.>ito t<tn, J.Jcm de 5ratidã.9 4, 

Yirgern da S3:l.ette por tet" a<llcan~aw 
<10 a saude de sna. filha, fM!/8!1~ 
uso da :l'tgua, ela Santa Montanha. 

'l'res anoso depois a con~<, 
estava terminada. Pela pascoa, ckl 
1866 o P. S. Cyr coÍebrà.va a ~ 
ta Missa. No mesmo ano, M<>ns. Ca~ 
naz, bispo da Missãõ; abençoava o 
Santuário de N. S .. da Sa.1ette, l1<M! 
l ndias. Garbosa em. StJl!. arl}Uitet:a
ra gótica, com o teto coberto d-9 
ferro galvanizado, as a?ta.s jan,elas 
ogivais, o santuario - graças f. ge
nerosidade de amigos europeas e, 
ao talento do Irmão Coadjutoq- La.,. 
mothe, pela primeira vez, e a. 28 d-9 
:i.\íaio - é como um cliaman.t.e va.~ 
lioso engastado nas ~ ~ 
montes de Palmi. 

Em 1867, estabeleceu-se e-i~ 
camente a arquiconfra.ria. de N. S ., 
da Salette, tendo como p.rimeiro di-1 
re,tor o Revmo. P. S .. Cyr. 

Em 1870, os Revmos. Pes. J'*"ilÍ .. 
tas compraram, mais abaixo, uinal, 
bchi casa, com um aprazivel jm:-• 
clim para o Sa.natorio. As obras ca
r~dosas do Santuário foram dentr~ 
<'IH bre\·e a umentaditS. 

Entretanto, crescendo. cada ano, 
a aflt1,incia elos romeiros, f•:>i ne-i 
cessa rio construir ma-is abrigos .Pª"' 
ra a!,,já-los e defende-los contra o 
frio. 

Aos devotos que a Yi.iilaram 1ll!). 

~,lto d:1. montanhct; _N. S. Coi }ri" 
diga em graças_ J~m "1.87:l ,mwu ~ 



EVANGELHO 

INOVADORES 
DEOIMO SEXTO DOMINGO 

( São Lucas, 
DEPOIS DE PÉNTECOSTÉS 
14, 1-11) 

Naquele tempo, entrou Jesul! eJD. casa-de' 1lD1 chefe 
dois fameuis para comer pão, e eles O ·oblfcr,·a,·nm, 
Ei.11 que wn homem hldroplco e"ta,·a na -·,ma frente. 

B, dirigindo.se aos homens perito" na Lel e ·ªº" fa. 
ril!eui,; di,.se.lhes Je,.u:;; - •'E' !leito curar cm dia de 
aabndo:" - E eles ficaram em silencio.' _ ~ JC~l,í.1>,. 
te~do tomado o hldroplco, _ curou.o e despcil.ln.o B · 

tala.n~o a eles, diee.lhes: - "Qoem há entt'o:l ,.ó; <iuc _ 
Imediatamente, em dia de "ª"ado, :·.ão tire a ·um boi.
que tenha caido num poço:~' E a e~ta - in~crPeJa~ão · 
:não lhe podiam re811onder. Percebendo, no entanto 
._...mo º" con,·ldados escolhiam os primelro11 1uil;ar~11 - ,{ 

mesa, dhise.lhc!I esta parabola: "Qo~n49 :.fo·re5 ·convl.,. 
dado a testa de nupcfa11,. não te reclines;. no. :i,;lmeiro
lui.ar, não aeonteta O'qne tenha "ido .. con~id\1,dq' ali;u~hi 
rnltis digno do que tu, e 'l'Cliha o que te eonYidou / ·a 
"''"• e te diga: - Dá· o locar a eétc. ;_' E e~tiío cn • . )!
,·ergonhado, váis tomru, o ultf~o lugar, ..;;:_· Ma",_ ~uáÍn;,,,:-. / 
do fore,. eonddado, ..-ai e senta.te no ultimo· lnir;iíf,'·'·. 
para 11.n~, 11.uando chegar o _ 11.ue te oon..-ldou,. te- dlglÍ, 
- Amii;:o, _1«1bc m1tl.11 acima. - ·Então acrá,. glorlficà<Jo 
...,_tre totlo" 011 eOa'l'iTa... l'e>r<toe todo o que ,.e·-cxal't~r 
..,_..á humilhado, ~ o que •e _humilha :scrâ exaUado". 

~OME;NTARIO 

O Evangelho de ;hoje mostra 
como a raça dos 1 individuos 
"ma.is catolicos que O papa., 
é tão antiga, quanto J~sus 
Cristo. São eles, de fato, oo lc
gltJ.mos sucessores, em li,:h::-, 
reta, de:ites !arise\ls hipóc!"it..w 
que se escandalizam com 0s 

fav<>rcs dispensados por Nosso 
Stmhor ao POVO, porque o fo
ram em dia de sal:!adu, e fe. 
cham oS olhos para as inumc

--:ms -infüdeltdades- prGprj_a,s no-
ettmpr~to da. Lei Divina, 
mil!dellclades' ~ •lhes ,mere
cem a regeiçãÓ ·P<>?' pa.rt~ de 
?nus. - , - -

_Não ha realmente distinção 
entre a,. atitude destes fariseus 
hil>ocritas, é de todos os "sol
d.isa.nt" catofü:os que não 
ean'ipre~ndem, e se escandali
zam. com ·":a riqueza C:.o -Vati
eia.no•\ --com ·:«a, suntuosidade 
(lê: ,nossas I~ejut, oeom "o 
~- fie . n:ossos. Bispos";_ ék 
tfaamdo "ha. ~tia. m~êtia.."~ 
""tantos .dcsgraçadOs da_ :for:tu. 
na,", .,tanta.e lp_j_u..s:llças no 

. l:!Wllqo". ~ gti.anrl'.l o Meigo 
Ra,bb! da · Galiléia. anà:tva de 
})és no chão, e não tinha 
""ttma pad:ra onde rerousar a 
00,b~". 

Não ,ssria. descaibido per-
euntar a e5tes pur~~,2.?l()S, de 
~s tempos onde - estão suas 
€$!11ola.s, onde a modestia de 
seu lar, onde a frugalidade de· 

Stta. mesa, onde seu desi,re
endbnimto do d'lnhe!iro onde 
a humlldade de sua. condi,;:á.o. 
Temos ccerteza que muitos 
celes se !"entidam rievcrn.3 cm-_ 
I,à.ra.çados. 

E tambem poder'J.:Unoo pe
dir-lheS uma, exptlcação do 
cuidado com que zelou Jesus 
'Pela. pureza do Templo, expul
sando dele, violentamente ,os 
~dilhóes e da aprovação sua 
~ · a.t.o de Maria. Madalena 

Noticias 
§,.<\NTOS 

SOLENIDADES. EM LOUVOR A· 
S. FRANCISCO DJ:,: ~SSIS NA 
MATltlZ DE ,SANTO .t\..NTONIO 

· -. --- .DO EMB.ARE' 

que cóm Ele ·."despe:rdiçava" 
· um vaso 'rico de perfumes ca
ríssimos e da censura feita ·a. 
caridade de Judas nc·ssa -mes
ma ocasião. 

No fundo, na rea:lidadc O que 
incomoda. a esta casta de gen
te não é "a riqueza do Vati• 
ca.no" nem "o luxo do-• Bis• 
pos" ou "a suntlioslda<le ac 
nossas Igrejas". O que lhe~ 
importun,'\ é uma ordem de 
eousas ollda, humana, hirear. 
qú!ca, orgnnlca. em que a !'O· 

ciedade s:e constltue segundo 
-valOrcs esr>lrittínis e tradi
ci<>na!s, · conservando o s_ed_l· 
n1ento Jormado pelos te1npos 
c;ue divide, precisa. P- :suborcll-
na as class?s socla,is: k est'1. 
ordem de cousas está ·conal~ 
clonada a eonserva<,ão d~ to
~ esse aparato externo_ que 
se traduz na smrtuÓ-,·,dad(?. _ma. 
gem.ad~. dignidade. 'iudi, enf'm. 
que I se opÕe ' à.o igÜalitarismo 
r,roleta.rio. Eis a razão mal,;, 
profunda r,orque multa ge.n.Le-- -
vive a blaterar contra o PapB-
e sua Igreja. Não conf~ssam 
claramente stta· a.Postasla de 
uma clviJ!zação crlatá; fixam
:'le no seu envoluc:ro socia.1., 
J>OrqUe sabem. .que destrut!io 
este. a sUbStàncla q•1e ,ele co11- · 
~nha. se. desperdiça,t-íâ. toda: -

Eis tarnbent . . por:;ue .. deve-_ 
mos zelar por manter todo_ o a~ 
parato externo .do .Culto ca
tonco, __ tornando no~sas Igr 0

-

jas ainda mais suntt~osas, no,;,.,. 
sas cerlinonias mais map;,sto
sas cercan~ nossos Bispos 
·de' tu~ quanto possa exaltar 
sua excelsa dignidatle. Porque 
esta ordem de cousas tradi
cional não som•nte f, uma c-r
dem crhtã, ·mM é a unica or
dem de cousa-s que favorece 
o apostolado, e facl!ita a difu. 
são do Reinado de Jc~ Cristo. 

Interior 
f brcz,r,ho: de · Assis, · cujas ··vJ.:e;t.1.= 

des, sendo difícil senão i..mpo.ssi,, 
1 vei destacar a que -ma.is' brilho 

~0-sr,ua, e · cujo talento, . q~ ;·.o 
toa,cu um dos. maio!'es, senao · o 
maior pensador de · sua época; 
desfilarão pela igreja matriz do 
Emtaré, através da palavra elo
qu,nte e erudita do insigne p:c
E,actor escolhido .. 

E não hão de. esquecer os, pa
roquianos do Embaré _que esses 
dias de vei;dadeira formação in
terior, porqu·anto ;:;. Francisco 
de Assis é um exemplo vivo e 
r,erene a ,quantos queira:n con
quistar o Ceu, a todos sao pro-: 
porcionados pelo Rcvmo. Frei 
Eugenio Maria de Conchas, 
O. F. M. Cap., Vigario e amigo 
prestante dos seus paroquianos. 
Alem do apostolado fecundo que 
E-xerce cm prol dos seus paro
quianos, o ,Revmo. Frei Eugcmo 
em outros setores tambcm des
envolve um intenso trabalho no 
afã bendito de conquistar almas 
para Nosso Senhor Jesus Cristo 
t'l soldados aguerridos para a 
Igreja Catolica. 

As solenidades com que a 
igreja matriz dr. Santo Antonio 
do Embaré comemorará o dia 

LEGlONARlO 

A' margem de u111Jilme r. . - . ., . . ~ -~ ~ . .-
,.'. Vo 'ª nda _e o lad'rã-o -

Eu:Contra-se em exibição, no Ci~e 
::\Ietiô, o filme ''Yoi-anda e o ~
drã.o_" cujo conteudo não pode pas, 
sar i;em duas palavrinhas de refe
renda. 

.. • * 

Yo\anda é ·uma· jovem, herdeil'a.' 
de grange fortuna; qtie recebe ::.ua 
edueac;"l'i.o em um coleglo de. Frei
ras. ··Dcd"lcando grande devoção a.o 
Anfo da Guarda, a ele recorre e,n 
sua,:; necessidades. Estando, em 
cert<l,. ocásf.ão, em oração diante de 
uma' imagem do Anjo da Guarda, 
em ·'.,:03 alta, ·foi ouvida por um 
ladri\:,o que, per9eqendo a -fé que 
a jovem a"evotava ao seu Anjo, re
solve "bancar" o Anjo da. Guarda 
''incarnado". afim de ''auxiÍlai:" a 
jovçm. Desta ,situação resttltam 
inumeros qui-:pro-quos que confe
rem ao filme o seu ·caracterlstico 
de comedia. O "Anjo" yest~-se fi
namente, toca •·swings" ná harpa 
e até- dànsa as dan-sas mais- exo
tlcas, sem que a jovem "fiel" per
ceba nada de "anormal" nisto tudo. 
Ao lado deste, digamos assim, "fal
so Anjo" existe_ o "verdadeiro An· 
jo'', rapaz distinto, simpatico e bem 
apessoado que, para completar a 
felicldade da joyem confiada à sua 
tutela termina por fazê-la casar-se 
com o ladrão já identificado como 
''falso" Anjo da Guanla. 

••• 

Assim como o verdadeiro !ilho 
tein amor à casa paterna e a tudo 
o que com ela se relaciona., o ver .. 
<ladeiro càtolico tem amor à -Santa 
Igreja, a tudo quanto n1anda ,e ·en
sina. Todo o bom catollco ó, poli;, 
closo dos seus conheclmentos- reli
giosos, que. recebeu deste o berço 
e com -os quais não ~ licito fazer 
brincadeiras de ·mau gosto. ./¼. de
vooão à.o Anjo da Guarda é cousa. 
que, entre nós Brasileiros, está ar
raigada no mais fundo da alma e 
qualquer "duvida" sobre_ sua exis
tencla. ou vlgllancia representa em 
nossa',fé abalo maior do que o pro· 
duzido pela bomba atomica nos 
ceus de Nagasaqul. A simples ideia. 
pois de ·se f-azer um filme baseado 
na crendice de uma jovem devot,i. . 
para com seu Anjo da· Guarda -_ó 
coisa de enen-ar um defunto, 

.. . . 
_. _ · .J;J:1içi;;i.ln1e!,te ,faremos notar gu~ 

o argumento que serviu de !)a.se ao 
fHme ,é_ abso-lµtamente capcloso. De 
fato a habilidade dos produtores 
con;lstlu não em 'duvidar da exls
tcncia d~ Anjo _da Guarda, mas em 

n1ostrar as consequcncia.s a que es
tão ··expostas certas jovens, educa
das ·cm· colcgios de .Freiras, multo 
'' metidas com religião pela cabeça", 
e que ao se defrontarem na _vida_, 
rcat" dilo de ver aparic;ões e ·pro
dígios sobrcna-tura.is a· três por 
quatro. E' isto pelo menos o que 
nos mostra o· film, onde a pobre 

Yolanda. aoredita piamente- no- pri
meiro "Anjo" que lhe apa1·ece. 

· Ora, quem é catolico sa.be per• 
:rei"tamente -o -cuidado que :·a Santa 
Madre Igreja tem quando se en
contra diante de ;•possive!s" mila
gres ou aparições. Lourdes e Fati
ma são acontecimentos tão, recen • 
tes que dispensam maiores comen
tarios. 

Tambem não se concebe que uma 
jove·m· educada num éolegicÍ. de 
Jj're!ra.s não tenha rece_bldo lnstru~ 
ção religiosa súflciente<~ue lhe in
dique até onde vai a fé e onde co-. 
me~ a supersti.:;ão. Nós· pelo me• 
nos, que cursamos o cate'cismo ·sel)'l 
ter feito altas· disquislções teólogi• 
cas ,esta.mos em condições ·de esta
belecer semelhante distinçii.o. . 

. Isto posto, resulta que a pobre 
Yolanda era uma menina supérs• 
t!ciosa. O filme, no entanto, sém u 
preocupar coin malorés detaihes, 
mostra-nos uma jovem que por to-, 
dos os fatos deve ter os conheci• 
mentos religiosos compatíveis c"oin 
a instruc;ão ministrada num coleglo 
de Freiras. Assim, pelo .-menos, os 
olhos da cara enxer:?"am· Ademais, 
quem paga, Cr$ 9.00 pára assistir 
a urri film, não tem obrigação de 
fazer uma ginastica mental afim 
de chegar à. conclusão de que o ·que 
se nos apresenta não (Juer slgnif/· 
car o que estamos vendo mas sin1 
o que deverlamos ver se pudessé
mos, etc. etc. para, d()pois ·tirar 
conclusões de ordem psiquico-rell· 
glosa geralmente inatinglYeis à. 
maioria. dos assl:itentes. 

.. . . 
Se, portArito, o ar;;umento ini

cial .nada ·vale, ·perguntamos -a .tro
co de que, com :ordem de 4uem, 
foram .os senhores cineastas usai 
um tema tão delicado como ·o dá 

apa.rigã.o de · unt' Anjo, ·pa.ra, t&el' 
um· fllm que -ainda· · se ,_,não f~ · 
comedia, deveria. ser- ·t:ra.tado com: 
fodtFo cuidado. ·Se . à'_- 'peliculâ ':fôi · 
feita com o intuito de·. fazer rir; 
tanto pior porque, -como dieseinôs 
a ptiricipfo, ha cou.sa.s·- em _-noaiia. . 
rnligião co:in as quais ·nã.o-se brinca..· 

o Anjo 'da Guard_a é o -ánitgo ·eh, 
todas as horas do cris~, é _ a pee-,_ 
soa a, quem recorremos iiõà 11'.\0•. _ 
mentos de perigo e qu~ velá. cona~ 
tantemente pela no~ hÍtegrida,de 
espiritual '· e fle!ca. Fazer "grac1 • 
nha~., com ·semelhante assúnto é 
lançar mão de nossa fê pilra faze.t' 
parlitUl!'aS de palh~os: 

Note;.se q-ue,- no film, existe um 
personagem que -representa o qu~ 
talvez fosse o verdadeiro _Anjo da, 
Guarda da jovem. , -Algu~in. mab 
indulgente; ·poderia -dizer, els a .boa; 
vontade dos ·produtores,' com esl:$· 
personagem está_ sa!Yll. a patr!a.. 

Quem assim raclocln.asse t;1i.o 
seria consequente. consigo m~smo._ 
De- fato, veja-se nos livros sas;r-a.., 
dos as referencias à.s :apariçõ~: de 
Anjos. Examine-se· -o que se _re• 
lata de suas -palavras e atitudes e 
veja se tem -qualquer leve seme• 
lhança com o - tipc, "galã" .a-pre
sentado no fllm, sempre com seu
charutinho "snob" na boca.--.que
confessa ao ladrão. ter sido- ·seu. 
"erro" ao dlsfan,;ar-se· em "a,njo.··. -
não. ter co.tnido nem bebido. corn..o 
qualquer mortal. e que, -.pai:a -fa.z.er. 
com que a' criatura a ele' co~flad·a. 
despo.sasse um ladrão, fa.,,; voar 
119nt~s de estrada,,í de." ferro. , .. .S.e 
tambem este "anjo" seM:iu para. 
fazer comediá mais. uma. v~z o 
fi!m se -condena -_ , se. · nã~ s~rviu 
para :comedia ta1~bein eri-ou º- :f~lm 
porque o que se ·vê- :não .ê o que o 
nosso· conceito de éatólico ·.está hii.• 
bituad a ver -·em um. :z\·njo, 
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SANTOS ...;_ Como nos a.nos 
auteriores, o dia -dé s. Francis
co de Assis- será solenemente 
comemorado na paroquia de 
santo Antonio · do Embaré. Nos 
dias 3, 4, 5 e 6 de outubro, -o 
Revmo. Pe. Antonio de Almei
da Moraes, especialmente convi
da.do, ocupará o pulpito falan
dp sobre o notavel santo do se
cúlo XIII, que com as suas três 
O,rC:ens tantos e tão assinalados 
serviços vem prestando á huma
nídade. As rezas terão inicio 
ás 19,45 horas. No domingo, dia 
6, haverá comunhão, na santa 
Missa das 7 horas, da Veneravel 
Ordem Terceira, de todas as As
sociacões da Paroquia e dos fieis 
em geral. A's 9 horas haverá 
solene Missa cantada com acom
panhamento de grande orques
tra e ás 19,45 horas, dar-se-á o 
encerramento das solenidac'es. 
'I'a.nto na missa das 9 hs. como 
no encerramento, ocupará o 
pulpito, · tambem, o Revmo. Pe. 
Antonio de Almeida Moi:aes. 

:_ Terão, a:;;sim. os pâroquianos 
M'.l:!.mbaré mais uma {elii opor·· 
tlmidi,.de 'dé- rendére:ih ,as ·suas 
')p~~~-- ~ttjf;""i:e Po-

de S. Francisco de Assis, de~ 
mm1strarão, mais uma vez, as 
altas qualic'adcs ele condutor de 1' 
almas dei Rcvmo. P'rei Ji:ugcnio 
Matia·cte Co:UchaE;'O.·F.M. C:ap·, • 

Amador Cintra do Prado 
- ENGF.~HEIIW ARQUITETO 

AF<JU.tl",,tnra rcligío1,;a, - colrgios, 
. '- · ,. ·. ~na1ru- .mn;,i.n:app.u · 

!étt~·_Ll~;.Eada-.ri, f:~l: .... -_;~~,.;.;, 

, 1'1-édico -homeopata. ,da __ é.u. 
da' 'S-órocabàíaa:.; -· .Diretor,~,dimi,e 

~~httl~~::}~~:~.ft:J! 
20!;>:~ .Td;, ~oil~-,:-/~-~':3.~7? 
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Sâ:o'Leodegario. 
1 

nor pertu. rbaç.'ão, Nada acon.teceu. , 
Seus i:i.itnig<>s, porém, :1ão se de~ 

PRÉ-ENCOLHIDAS NÃO ENCOLHIM MAlSI ~-. LEODEGARIO, . Santo que 
;g~ · .de grande veneração na. 
Fr~:ça •. a.tolica, nasceu em 6lli, 
Se,~do !ldticli<io. por s~u tio, Bispo 
<de . Pojtiers,. que, vendo 0.s rapidos 
.progr~s~s que o jovem fazia no 
<e>Studo das eieneias e dec<>brind 0 

i,e!_e a!ta· COJ'!l'f)rcliensão das _cousas 
-d:v.inis, eO'lferiu-lhe as. santas or
d~ do saeerdocio · e ,:,ome<>u-o aba 
<de S· !(aixenz. A rainha ··s. Bath;1-~es confiou-lhe a direção. de seu 
filho Clotario . III e pouco tempo 
<iewi:; foi eleito Bispo ·de. Autun. 

Suá eloque:icia, seti saber· e prin -
cina:mente o brilho Ífas suas vir:tu
<des mereceram-lhe. a· confiança' e 
Qrnol" dos seus diocesanos. Poucós 
:an03 eram prec:sos para no:mali
:za:- e endireitar os :i.egodos um 
tanl0 confuso da Diocese e gr3 -

c:as. á circullspeção ent>T"g::ia e nrc1-
'1lenc:, conseguiu alevan'ar o esta
,do, moral do clero e do povo. O 
C<''icilio. de Autun, por ele convo
,::;,do em. 67'l, foi Um ,fos mei(')s 1'0-

,d erosos e eficazes para ren lizar es-
1:t" -fim. Regras ·mals pt"etisas· e de• 
talha<las regularisaram :i. vlda dos 
-re!i~iO.sos. aos quaes foram pt'oh i
bidas saidas f()ra do · convento, si 
estas não obedecessem á · neces,i• 
,dade dó mosteiro. Outrossim f,:j 
-imposta a todns os m:>nje~ -i l'e.(!'l":l 
,o.e s. Bento como r.orma de v;,ra 
mo:iastiea. 

Morto ClotOri0 . seu .sucessnr 
Ch:lderico, nomeou a Lecxlegario 
.seu conselheiro particular; pos:<;ão 
-esta invejada e cu:.içada por mui-
-tos outros. Em cons,:-quend:i 1b'o 
surgiram muitos desgostos para o 
santo ··Bispo. Sua si'Ua<;ão tOt':iOU'" 
~e a.inda" mais critic..1 q11ando com 
fr!ir.-:peza aposto! ca ap.;>,.trOiou CIS 

v'·J.c..< e desm~nd•» ,10 rei e dd sua 
CÔJ:-t~· 

P,,.r:1 &fa::a-1(1 <J;, pe~-;õa ào rei 

e e uebrar sua in 'lue11cia .1a <'ó:te,_ 
~:.!ü.=; Jesai~tos r'!cO"rc:-am á ;ntri

r; 1- Avisa.ram-n'o d:~m p!ano d.> 
rei, segundo o q11al este p:eten;.lia 
assassi:la-lo no dia da Pascoa. após 
a saJÍta Missa. Leodegario, não 
Cbstante, celebrou o santo sacrifí
cio cÓm toda· a calma, sem a me-

ra 111 por vencidos· Alcar.,aram do 
rei um decreto que obrigo!J. a Leo .... 
degario a tomar residencia em Su.:
xeuiJ, onde vivia o famoso Ebrol;,o 
que a vontade do rei ründcr<1, ... ª· 
vida moi:astica- EbroinO, diploma".' 
ta habil, ma~ falso ~ hipocrita, 0M 

íereceu ao Bisp0 seus prestimvs, 
fingindo-s·e leal e dedicado amigo, 

Cl1 ildcrico morreu assassjúai:lo e 
com o advento de Dagoberto, Leo-· 
dcgari 0 e b:broino adql1•r:rum 'u·1· 
!;berdade. LeOdegario reassumiu -a 
direção de sua Diocese e · Ebl'oino · 
tornou a chhainar ·a si a· gerei<cia· 
da mordç,mia-mór. 

Proclamiu rei um filho d~ Cio_.;. 
:ario e com força .armada marchou 
contra A•Jtun, pará desabafar o seu 
odiO co1itr<i Leoçfegario- . ·Amigos 
dedicados tinhham aco:1selh~db o 
pesta<le: porém, · ele prefc'riu ficar 
Bispo a se abrigar . con'~a ª, te~-: 
com O seu rc~anho. 'No entan,o 
p1 cparou-5e pa~a ··morrer, ordeno'.i · 
um jejum de trcs dias e tez uma 
procissão :ia qual foram levadas 
rc[quias de Sar.tQs, Todos os seus· 
bens repartidos entre os pqbres. 
Para no·•nar os set1s, saiu para fó
ra eia cida<le e entregou-se aos seu~ 
i:-imigQs. Com crueldade inaudita, 
estes lhe ·· arrancaram o~ · ulho, 
co:·taram-:ihc os labios e a ponta 
da lingua·. A dedicação dum. amig•:> 
conseguiu li\'ra-lo das garras do~ 
seu~ a.J::roz.ez e agazalha-lo no con
ver:to de Fecamp: Tres a:10s pas• 
so11 ?i na comr!Lnhia dos monjes 
e por urria graça esnecial divit1à 
ficou curaí:la sua lingua. 

O odio profu:ido rão· dava des
cànç0 a Ebroinç,. Procurando um 

rretexio para poder agir · contra ·1 · 
Leodegario," a:cusou-o caluniosa-

mer·le de traição co:itra o rei Chi!• 

ckricv, indicando-o como manrla
tario do assassinio · do mesmo, Nu
ma carta ·a sua mãe Sigrada, Leo
dcgario dcíc:,deu sua hoi::ra. Esta 
carta é um documento precioso,., 
qne hOnr:i. seu autor• 

Citado pci:ante um pseudo con•· 

cilio e intim?.do a cOn:e%ar sua cu! 
pabil1dade na morte do rei, Leo- . 
dl'gario aµe'.ou para a justiça di· 
vi:ia, cm~10 tcstemur.ha de sua 
i-1~o~encia. 

Rasgaram-lhe as- vezes ~ sinal 
de sua degradação, entregando-o 
dcro's ao jui~ secula'r • 

Para que sua morte oão tivcsóc 
O· aspecto. de martirio, · O juiz man• 
dou que o levassem para um lugar 
bem distante. Dos quatro soldados 
que o escoltaram, tres cahiram de 
joelhos, .. e., P.eclirat:J1-lhe ;:,.:•·c.:i,, · ,) 
quar:o · militar . prestou-se á obra 
fun.esta e executou a ordem de de• 
caµitar o servo de Deus· O lugar 
c.nde se desér:rolou esta cena é um 
bosque pe:rto de Arras, . chamado 
São Lugc:r, S, .. Leodcgari-0 sofreu v 
ma.rtiri0 . em 678 .. Suas relíquias es
tão deros"itadas :Ja igreja do Çon
ve,•to•k São ;\·!Oixcnz. 

O 'mala,·enforado · Fbroino tC\'c 
uni :fim desastroso . cm 'princípios 
de .6Sl· . 

' ·, 

~ 
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l 
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Auto - Viação 

tfMPRECAMOS; .em n~ ccmfccções. élª 
. é!a. melhor qualidade, Mesmo QOSÍll>. molham 
. _ long~mentc a casimira. os ·a'1~mcntos. c,qualqu 
,,eça, ainda que seja um pequeno fundo de bol · 
. '<Resulta de tais cuidados que "" nossas ,oup,,. 
~ão· pré:cncolhidas oferecendo plena garantia dtt 
nenhuma dcformabiHdade futura. Queira faz.., 

\Jma visita à nossa Seção de Roupas Feitas1> · 
concluirá• que e uiria inovação. pois ain~ 
e1ão1 se-empregou ma_tcrial de tão alta ~~ 

lid,adc na Confccçao de Roupas Feita"-

.... ~m 10 po9omcntos polo "PIRJIO S1,1gv4.,. 

Bragançá_ ~ .Sãô: Pàrilo 
para as suas,viagens de Bragança.à C~pita) e vlce-ven,ia. Ili'• 
\'amése .. do$ contortave1s· onibu~ da ~RESA A.~ 

VlAÇAO BRAGANÇA - e percurso._e fel½>: .~m,_três horas 
PARº.t'lDAS ·DE BRAOANCA,. PARTIDAS Oll},, ~0 PAULO 
D1as· ute1.B: 1.00 e uüo: <10- mas utets: -ti,45 e 15.~: do-
mmgos·e ,tériaciós: u:, e 18. mmgos e teria<:to~. 6,45 e.14,15. 
· ... Ponto em Bragança: ·: Ponto em Sao Paulo·· 

PRAÇA 'RAUL, LÉl4Jf; · N.º 10 BAR ESTRELA -. Ru~ -Mauã 
. Tl!:I.,EFONI' 109 n.' · '630 .- . TELEFONE 4-6900 
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D. EANTE. do e!!lpetac\!llo daa Ju• N O y A u T V E T E R · A· .. , . propri::u; J'-1:!::t•Fl~- do grande/Po_rit.i• 
ta11 t'rátdêJdis--·,:u.1e pfes!"n~. · . . ·. • ;;i;;\--_· \·,'.;. . ' i.ice:·.-
ciamos:;· é imperioso que os -

~tolico, se congreguem nu·m esfor- A -. ~ . d d. d I!! C l!l d d ~~::.:.:::.;;;:~~i::::,:~~ 1 qumtes.senc1a •. a ver a eira . an a · e
1 

··tretanto, ê--imprésclndlvel que se , . tores ·co'n,o o-'te.stemt1.nha·m' a "f'tt- ! 
fixem as ideias quanto à, naturezà plrito heretlc:Ó, uma .especje de cor- Se é evidente· que os iniml!;os da , . . . . . . "' 
e origem dos má.las que nos assai- po mistic~ de _satin-az, : cuja ação Igreja sã.o nossois proxlmos, tam- ma contra os gentios••· de· Siio To-
tam e aos ,meios de combate qlM vem se exercend9 · pelos iseculos bem o são eis demais a. quem eles ma.z, ou. ae paginas _inflamadas do 
'1evemo:i empregar, afora, resulta.n<l.o daquela. inimiza- pretendem enganar e a quem te- um São Derna.rdo de Clara.vai, mas 

de que D~us çolopou entre os de.;- mos de preservar· do erro, · como tambem pela: espada. de seus he- . 

••• 
vra, queremos abordar hoje ape

i,as um ponto basico nesta fixação 
de prlncipios que é a questão da 
deturpação moderna do conceito do 
Caridade. Afastada· da verdadeira 
Fé i naturar que ·a humanidade 
tarilbem falseie a verdadeira Carl• 
da.de. E si a Caridade, o amor do 
Deus e o consequJm4">. a.mor do pro
xlrno vêm a ser º· 'principal man
damento e o resurrio~d'é toda a. r..ei 
e da prega,;ã.o dos Profetas, se ê a 
Caridade a.'·malor das virtudes teo
loga,is, nada peior que i,, deturpa
ção da Caridade, que a. t...-ansforma. 
em simples humanitarismo, em 
mêro den,66rà.t!smo soeia.l que se 
'l)ropõe resolver ó \)roblen,a da mi
séria humana por simples meios 
:rnáLteriaill, embora à.s vézes se usem 
éomo . "slogans" a dignidade da 
pessoa humana, o fim ultimo ex
trá.terreno ·do homen1, etc., 

• $ • 

E' comum ouvir-se a exposição 
ern cores bem .vivas, do estado em 
<!lle $e -achava a humanidade ante~ 
da. Incarna,;ã.o. do Verbo, e o: elogio 
ela ação' do Cristianismo dos pri
meiros tempos da Igreja até a Ida.
de 1\-Iedia. Entretanto, no confron-. 
to da. Cristandade medieval com a 
sociedade capitalista hodierna, da
se .. relevo predominante ao .estudo 
doe fatos economicos, abordando de 
modo puramente natural o aspecto 
fil<>sofico · do problema.., e em geral 
omit!ndo-se completamente um im
po.rtante elemento ~r.turbador ela 
obra dá Re\\enção, que são os erros 
religio!!()S e as heresias 11urgidos no 
seio· da l_~reJR. desde os primeiros 
11ooulos. 
. Se ha um plano de Caridade e 

.d.e amor que é o plano de Reden
(:â.o do genero humano, existe tam
bem--um plano de odlo, cartcn.turn, 
daqUele, e chefiado por Luclter e 
mus amii;oa, Q.Ue põde &.er erit-!'êitL;;-· 
te- ~t~!r,.!~4e .~~g,~,-~~ 

cendentes· da Santissima.·,vir::;em e bem assinalava São Toma.z l\1orus rois. . l 
já em plena Renascença. E assim Ali nüo havia luga.r'para· guardu..1 os dcscendent~s da; ser-pente, 

* •.·• 
Por não ser· abordada esta l'ace 

da qucs40 é que é comum a in-

compreensão do homem. meclie\":11'! 

mesmo entre catolicos; Costuma-se 

ouvir a aíinn~çã.o dl;l que os catn
licos mediev~s, · emhora mantendo 
a mesma. .Fé e a mesma crença dos• 
primeiros cr!11t.ãos, . estavam longe· 
de ter a niesm<!, ·Caridade. Corno a 
questão da. ·caridade é. fundam•Jn
ta!, de n,Wa. adiantando a Fé SE>m 
a Caridade, ~~t. ~ \1.rÓprio demônio· 
crê em D1i'~!I tiinb'or.~ ~ odeie, vê-se 
que se .a t~ ~:x:ist~nt~ nos tempos 
medieval~ ~ra a tt operando sem 
à carida~~. qui,,m' assim interpreta 
a historia a.Ú.'it,ll~ à Cristandade 
medieval;- _p_elo m~nos no que diz 
respeito ·,à: ''sua li:ujan,;a v:ital, . uma 
fé que J>ã.o era" a .ve.rdadeira fé 
cristã dos primeiros tempos da 

· Igreja.. El/s .ú um preconceito a.ntl
medleva.l natt,ralmente preso às 
Cruza.das, à Santa Inquisição e ao 
animo combativo de um Carlos 
Magno, de Ul)1 ·são Bernardo, de 
um Sã.o F'ernando II, de um São 
Domingóll, de um Gregorlo VIL 

Ora, o !;!Splrito de Fé traz con
sigo outra virtude multo preciosa, 
que é o· profundo horror &ao erro· 
e à h('resia. Virtude que se vaj 
tornando rara em nossos .dia:,. diz 
Sardá. y Salvani, "mas que po/ isso_. 
mesmo é necessario pregar hoje 
mais do que nµne~. dn.ndo clara
mente a conhecer como ·n-ela:,··'"·e · 
não na tol~rancla revolucionaria, 
se contem o 'espírito e a q-uintes
scncia da verda.dclt·a, Curidáde", 

$ • • 

O homem medieval, cavaI-heires
co. g·enC'roso e rude ~,O mesmo, tem-
1)0, oferecia sua vldl/, pela li'é, lu· 
tanà o contra· ça -tnlmiios def--Deus, 

-.:aua. o ~ '~1.1~ da. soc!edada 
,,,, > .. 

fazendo. _exercemos nossa caridade chuvas e l\Iunichs; Ao contrario 
em primeiro lugar· em relação aos dos atuais .·chefes . de . Estado, que 
membros,do Corpo Mlstico, que não tramam a desgraça da. humanidade 
seria ,,erdn.d(:?lr9 · ·corpo se não li- burguêsmente refestelados nas pol-
vesse esta, lei. tronas de seus gabinetes, ou envol-

Sé Kosso Senhor foi à procura vem suas visitas ao "front" elo 
da ovelha desgarrada, e se achava 
sempre disposto a. a.colher os pe
cadores, não d.elxou tambem de 
reconhece_r <!, existencla. de lobos 

'vorazes,. que :devem ser.combatidos 
em defesa do' proprio rebanho e de 
verberar a hipocrisia da ra~ de 
vlbo_ras, dos ·sepulcros calados que 
são. os fariseus de todos os tempos. 
Se Deus é a Infinita Ca;idade, 
tambem é a !nfinfüt Verdade Don
de .. se,dep,reende que o. comb~te ao. 
erro 'rião· somente é compatível com 
a. Ca.ridade, mas lho é suplemento 
indlspensavel. 

• • • 
Foi essa obra de preservação· da 

Fé 'que a Cristandade medieval 
lev·ou a cabo com todo o ardor e 
entusiasmo. Encaravam a situação 
religiosa, politica e. social com rea
lismo, ven40 onde existia o 111:,,I 
para . o con1batcr, e em grande 
par.te· ·conseguiram, assim, frustar 
as maquinações do espírito das 
treYas, através _das conspirações e 
subte,·ações heréticas que agitaram 
o mundo cristão. 

E é essa· me~a conjuração que 
ainda · iipje põe· em pratica seus 
planos ajudada, sobretudo, pelo 
ehfraquecfriiento do csplrito de l,'é 
entre os povos cristãos. Foi contra. 
o· dcssoramento da. sociedade me
diante a infiltração de Ideias dele
térlas que combateu a Crl,standàde 
medieval, legando-nos, como fruto 
d~~sa. luta·, a civilização ocidental. 
E aí está. porque não se pode.'cóni
prC'encl<'1· o espirit0 daquela c·11oca 
sem i,;e ·.firncr o estudo dos err.os. so~. 
ciais e r.eliglosos que ela .co.mbaieu 

·- ~:.te~~t& ;gala. ,P=a. de ~~ dcµ-1 

mais impenetravel segredo, os rena 
se colocavam à frente de seus exer
citos. E lançando a Cruzada con
tra os Infleis do Islam, em guerras 
justas· abençoad.~ pela Igreja (ve~ .. 
ja.-se por .ex~mplo a origem· da In
dulgencia da Po~ciuncÜli),. a Crls·-· 
tandade medieval fez que ehegàsse 
até nós o surto dessa· ct\:\li~ação 
então ·ameaçada p.ela. heresia .e pela 
infidelidade, .como sé- acha ·agora 
em risco de·. soss,obi:a:r ha.s garras 
do, totalltarjsmo sódallsta..·. · 

1 
. . ~ • • 

.1 
:Kií.o nos iludamos. ·-porem · '·Os 

homens· medievais era.m ,da·-~esrna. 
natureza que ·a; nossa,· Inferior à dos 
atijos··e, <0emafs, .doca.Ma pel;l, cul
pa de nossos primeiros pais. Ti
nham a.s mesmas. paixões, deixan
do-se levar por elas, algumas vezes 
até aos mais , violentos .. excessos. 
l\las possuíam um verdaqeiro es
pírito de. Fé. dessa. Fé que trn.ns
porta montanhas, e .que· ~e ·paten
teia por meio de .. atos, dessa Fé 
que ê cspirito e v:1da.. 

A semente'. lani:ada por Urba1,..., 
II no Concilio de ·Clérmont acha ,·,t. 
portanto, terreno onde gcrmin'.lr. 
Pregando a.o povo sobre a nec<,ssi
dade da primeira cruzacia- contra 
os infleis, depois de haver npro
duzido. ao vivo todos os mntivvs 
que deYiam arrastar os cristiios ,, ! 
Terra Santa,. nfto se· esquece :'la 
1·etorma. moral pela qual sempre 
pugnou a Igreja, e censura com 
Yeemencia ·os príncipes <1ue o es· 
c•utam pelos exc-n,plon de enrr_o,, .. 
~ão ·que ha,·-ia.n, dado .e ao uso :-:a~ 

irlleg~' _qu_e Jaz]ª'!1J :~-e_ Si?~S; ê_~e~~ . 
cttO!~ ·s;~.a. .!?!e~a.s. s;-:.iérra.s de co~~ 

"Il'm&os, qµe, diremos, Escuta.!. 
e compreendei. Ar!llados . até 08 
denLes, e· com cJtpi·e,;sôcs _de ruo
cidade atacais v"õssos irmã.o:s e VOJ! 

entred~vorais. Kiio é a 1nilh:ia do 
Senhor que võe em pedaç;os a., oYe
lhai. de seu aprÍsev. A Santa, _li;rcja. 
reservou seu cxercito .. para a \°lefosa. 
de seus filhos. l'a.ra diz.':r a. ·.Cerda.
de, .de que so1nos os a.rauto:s, u'iio 
vos achais no bom cami~ho que 
vos conduzirá à sal\·aç;ão e à v1c.1a. 
Bois oprcs,;~·cs dos orfiw:;, c:;polia• 
dores de viu-Yas, · hon\icidas, sacri• 

- !egos, ladrões -e salteadores; derra
mando o sangue dos cristãos con• 
tais :;qbre o s:.,,iario dos maifcito-

Jes, sobre __ os despojos de vossa~ \!• 
tima.s, e, como .. os aGu.treS sentem 
de longe a podridão dos cadaverea, 
vossos olhos ... se vÓitam para re
giões :Jonginqua:'.~; para nelas des• · 
cobrir a gue.n'.i!- .. c;ert.amenle, aí 
esU!, um mau -eam!p_J-fu. e o maia 
afastado. dos ca.minhos do Senhor. 
Se, .portarito;_- quére!s pensài- ila g.a1. 

· vação '. de. Voss~ almas; r~nuncia.i 
a essai, lutas Sll!:rilégas, e vos pre
pareis para a d\3fesa da. ;[greja <lo 
Oriente. Foi d,~ta, com efeito, qu& 
decorrera.m to<!i3-S a,s alegria.; de 

· vossas almas, fo_i ela.que dcn·a:1,ou 
sobre vossos labios o leite_ da I•'é, o 
qu'} vos. c;ondensou os dogmas do 
Santo Evat1g!"lho. :Nós_ vos exorta• 
mos, portanto, a não n1ais mancha.r 
vossas mãos no sangue de vc>~so11 
irmãos; mas, pela defesa da 'l•'é, 
cnf1·cntai a..,;; nações estrangt'tt'."a~. e, 
tomando· Jesus .Cristo por chefe, 
formal uin exercito cristi:.o, urn 
exercito invencivcl; combatei por 

. vossa. Jerusalem mais corajosa
mente ainda que os antigo:; :srae
litas· Atacai e dispersai os turcua, 
raça· mais lmpia e mais culµa:ia 
que ós jabuseus. Que vos seja glo
rioso morre:- por Jesus Cristo nea· 
sa cid_q,clé cm que Jesus Cristo mor• 
1·eu por vós" 

· Eis a qulntesflencia. da verdad~ 
ra caridade. Els o que está faltan• 
do na" atual luta contra o totallta• 

·. risn10 nazista, pois falta aos se~ 
opo1Sitore,; o verdadeiro espírito ,l• 
Fé. ·J<) os'_lnfie!s_,. na pessoa tla, 1:u.,... 

lei.~. eovJ.!'!ti~;,.-~~ :l'!-Ssent?-t11.à. ~
p.~~c!2~~~~~it'4 ~~4 
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Entrevista com o ex~bispo de Maura 
Seria. "cacete" eu1m:nw,r tio.da a 

longa. entrevista que 06 represen
tantes da impr?lll:>a t.vera.11'. com 
Duarte da Costa. Coita.doo. Fo
ram autenticas heroes. T;,veram 

Um repwter da "R,Yista da s~
lnarià ·, teve ocatJião de <'nti-evh
tar o ex-bispo Duarte da Costa. 
Falª-ram naturalmente da tão cele. 
br2 Igrejll. Brasileira. Foi uma con
grande i_nteresse para um ob$ ,r\·a. 
dor àdYersà,·io da nova seita refor
:m'.sta. 

No principio da entrevista o cx
b:,po refe1·2-se á sua ida a Roma. 

. -ond~ fora e:-studar_ no Colégio La ti-
110.Americano. Afirma em ~eguida 
que foi um "JJadre de nwntirn" ... 
Se e~1 estivesse m casa de Duart{' 
da costa, ter-lhe-ia p{'rguntad,,; 
Porque V. Ex. não penrnu ni.sso an
t0s de ordenar-se sa~~1-dotc? Não 

iiabi:;i, PQr Sé·nso QJ.l<" lhe faltav,, vo
Ór,çjo'? Que :8st.im,,. uma cc.n·.0 i
rn10La 1111 .. nte perdida. 

Se bem que desviada a carreira 
lie D. Duart, foi rapicla e se;ru,·a. 
Com,:, ele conto11 iws n·nortere,, 
f<li cone1eo, secret:ar.io de arcebispo 
<: .ili em 1934 ··ra ,;agrtldo bisoo de 
Botucatu. Depois d~ 13 an~ cv
m0 bispo, renunciou rm 1937. Di, 
filie v<>io para o Rio C1C'pois de de
~enten<;1im 0nto, com a Santa Sé. 

.Bem 1100 puderh esc!r.:.rccer :sobre 
l!. natüreza ue.sses dec•cnL ndimc>n 
tos. Afinar foi O ex-bb110 que cot11C'
kou os desentendimentos ou não·> 

Miguel Stefno N~to a vaciencia de ouvir tcrre:ntes de 
absurdos caindo sobre vagas de 
mentiras. Quase que se limitaram Não teria o PaJ,n. 

contra ele? 
alguma qu~ixa 

Estranho e.,le, ,,jJ,encio. A exo-
1,cração d<' um bispo é na Igr ·ja 
calolica um acontecimento extr.·
mamenLc, raro. e supõe gravíssima, 
rnões da parle dtl Sta. Sé. Nã-o 
valeria a pena o report.rr qu, en
ti-e\'islou D. Duanc. ent1·cvbta1· 
t,.mbcm o pov0 cie J:OLJcaLu? Seria 
um olim0 conwJ.cmcnlo. . . Quando 
o r ·p0rlr,1· se referiu :l missa 1·eza. 
da cm p'.lrtuguê;; Dua,·te da Cü<'la 
comc,;ou a proferi,· coisas V<'rdti
<lf ·:,, :11c·nk a 11,,urd,1s. 

- "A missa niío rlcve constituir 
segredo di7. el ·. 

-e- "E o Sr. nii,, con,idera a for--
(,'rt d e t: ~1(!~,:;':;,n cpH: C' ;; ::;u:Jinl :s~o 
éic, 1>~1J1:1? .. i1ig:lda o reporte-,~. 

-- "Quai t.nidiçiio. e.uai nacla. 
Tradição. i 0 ~0 ,im. /> n autonomia 
ela "i Ig·rrjas ·Nacfonai:-- ''. r('sponde o 
a,w,ü, t?. 

O -c,·i~tianismo c-xi 0 tr, há v!111, 
seculo!<. Suportou 81·dua, luta"' c'Jm 
c'~ma, P hcr\'sifis ele t.odo, os tem
pos_ Não é fac:l 0num<'rar os m1. 
migo,,, que ,,J0 t. -,·f' e c,)l~linua a kr 
,-inda O golpe da rf'fnnna pro
l stilnt,-. n:1o O cl<-.<;t,·ui•1. se bi>m que 
o div'disH ·. Incrivcl qu,, entre tan- 1 
1o< cisnrnti,·o". hn·ético-=, rf'rorma· 1 
dor<'S e inimigos a1wna.., o pc:·,-pjcnz . ( 

D. Duarte tenha de.."-C'obcr':.o que 
8. santa Missa não d~v -ria s~r wn 
segredo. ouviram? Ele com sLta no. 
va igPej-ola é o inventc.r da Missa 
10111 Aegredo. Não D. Duarte a St:i.. 
Missa é. graças a Deu', nm gran
díssimo ,aegr-·<lo. E para rom
prcnder o que é co11111,·ccnsivel de.,
te sublime mi<-,tcrio, h,, ens!nr. ct·, 
cateci,•mo. lü Missa., com tr::vlu
<:õcs em 1:nrtug-ués ... 

Como o ex-prc]a,10 ronfm~cte a 

palavra "Tradição"'. Ou m~Jhor 

com0 el·, a iisnora. "Tradiçii.o é a 
a·Jtonomia d08 Igrejas Naci011nis ··. 

E' quebrar os laço,,, c!a cri,tan:l.a
c:adi> romana apcistolic,t c- C':Jtcli,·,t. 
E' a mesma cousa que ctizcr: Tradi
~ão é J'C\'Oillr:ão, é mudança. 011. 
viu bem sr. Dm,rt"? I:;s,o foi qu" V. 
,ibs~ a0 repol'Ler. Fol ;,so m2c,m0. 

apenas ás perguntas de costume. E 
assim mesmo imagino con10 ::'cvcm 
i ·r ficuc.lo desapontados Como o re · 
porter não encontrasse nada lou. 
~,avd cm Duarte no terrenc intc
lecLua.J. pediu ao fotografo c,ue f,,
calizassc o semblal'lte bondoso do 
<"X-bi11po_ Só mcsm0 oonéiade ... 
Len,10 as afirmações de D. Duarte, 
descobrimos um fato curioso. A 
Tgr~ja Brasileira não '1'::recli~a na. 
quilo que 0 1a prega_ C,m$iclcra-sc 
apenas UJUa OPm ao Te ';;!Osa ao 
lado de t,antas 0utrrua. A verdade 
é uma e inconfundível. 

Quando o sr. Duarte abençoou 
os maçons. Jivrcs-pens<tdOJ.'·' s espí
ritas, etc. etc. etc., diz;;mdo que 
tudo servia para chc·~ar a Deus, 
apena.. aumentou ?. codm;ã0 r,,i. 
r.,.nu. 

As.MA 1ii·o11<1u!(f"~i, l'rii,ã~, d~ ,·cutrc. Oor d<'! ,•nhe-..·;i croul
,.,t, ColJt<"M, ln~on1a. Chúro ,n(·iJ. lt<"UJIHttisnto C..:iati..., 
,·n. D<",i,,;;111huo ~lnnip de 8Uieidio. ett.", 'l'rauune-nto,. 
:.:.nrnntidott. - !,ó por eontr:u,·. \fctlicina po:sitivn d<' 

<'(Hnonft-- it:-. t•:tuso,-s r 11f10 10~ ,;iJ1ton1a:o,;. Trntan1ento:, 1io.r pro,~Cb~o• 
r:·11ido.s t>ttra todH!'; a:r,; '101.,E:S'J'IAS 1.,TJ~.H~A~. _,J..;U.VOSA.!S". "l~~'CAIS 

e 1>ar:11 ti!'; da PNl.,E de eauf!m in~cr1H1 . 

DR. ARAUJO LOPES 
Hun Jt:-.rroui, J:H - >:i." - ·.;ata,.., ~04-!>. 0:i1' 1,t :t!' 1:-- AoM ~.alnuJos 
das tl á~ 1:.!. - Fones; .4_:,::.:os e ::. .. 6717 - llcs.: :\v_ F'on,véin, u:.:o - s. I'. 

O primado do P~ 
(Co~ ~ J," ll~ 

~da.jgreja~c.fim&.sas 
eulo6 '', este Primado eia~ ~·· 
mil,fr.se após a mor-Lc de Pedro ~ 
ee\15 :;uce,,!iores. 

Qw, ru BiswG de P.,óm.a ~ ~
IE:Dtimos sucessor:::; de s. Pedro, 
1x1is este transferiu, mais CIU ~ 
no ano de 42, a sede de .seu episco~ 
pado de .Antioquia. 1Jara Roma. E ;i. 

sucossão do Bispo de Ronw, tem se 
ver:iiica4o de modo inmternnit-0, 
desde S- Pedro até hoje. Pai· este 
lado, . pois os BisPOs de R,Cmll
têm pr.ima.zia. sobz:e os demals e l'I. 

me&na primazia d,e Sã.o PedrO, <1> 

de jm:ls~ 
Al.tlda. ma.is os CQ!lcl!los do ~~ 

t,antinopla. (ffllO e sm,, de Florc1'1-
~. (1,430) ~mm _ e o ~~Ili• 
C1JJ1.o deelo..ra artigo da fe a. prima
zia. do Bi.spo de B,oo1a. cuja.s omeiw. 
semPre foralll · aceitas e aeate.dae 
,-or todos os cristãos. 
-Ã$.Sinl,a.indanosécUlo1.0Pt\.
ipa s. Clemente ~eu uma ca:~ 
-..a, á i-greja de Cormto, pm1l, por
tedmino a uma d~, s~(' 
alnda vivo o apostolo s. João; Sto. 
AtanaSio e S Crisostomo, ~oro 
ao Papa :pará, .defesa .('. ~ps.ro do 
.,.. -,.- mesmo os B~s do .....,ret...,,,, _e ...-.1-,.,.;,.. da 
Ot·iente reelama:mm- a. 1'"~ 

"Bil!Pode~-

SCIENTIFIC&MENT9 

USUUFGm~ 
• Pomada. 11eca.tlva. São Sebu~ ' .. 
tlà..o combate clentlftcamen~ti 
toda e qpaJqucr arecc;1l.o <'Ut11,
nea. como sejam: l!'er1.das em 
i:-eral Ulcera.e, Chaga.s anti
gas. Eczemas. Erisipela. P'rici
ras. Rachas nos l)fe e n
se1os Espm h11s. Hemorrol<l e!!. 
Q1H~Jmaduras. Er~pcõer. Ph':'ft... 
das de mos<1ulto11 e ;"\ecto11 . 
veneno.Posi. 

---------------------------------------------------·------------------------------------(Continuação) 
MATHD10XIO, COX'l'HNro CI\'IL 

Oulro argumenlo muito do agra
do dos :oenhores divorcista8, e filho 
e11te lambem do mais exacel'bo.d,_, 
h!clividualismo, lendo em nous
E:-0au urn dos ntai8 .cclcl,t·e,; dcü'n
eores, ê o de ser o 1na.tri111uni11 u:':1 

~imples <.:ontralu d\'il e t:um<i t;il 
r<:Fcindivel rnPdia1tte u rnuluo ac._.r
cto das partes ou a folla de ,.,,,nr,ri
menlo lle suas eslipulai..;Cn::s p1_11 1111,;i 

das mesmas. 
Senhores, "'a, noção generica de 

contrato <.:Orno a<:cntua o l'e. Leo
llel Fra;ca, ~e desdobni_ em <Ju[,,.,; 
OUlras e que silo a do contrato na
tural e a do contrato positivo; na 
primeira, a natureza do cuntrato é 

anterior e superior ás \'Ontades ln
dh·icluais." 

Já o contrato positi\·o depende 
en1 tuclo, natureza e exislencia. da 
vontade dos que por ele se ligam. 

·o que os defen,;01·c-s uc di,·orcio 
:ta.zcm, é aµellas transportar a solu
bilidade especifica elo contrato po
eitho para o contrato natural, sem 
a.tender á~ diferença::; de na1 ure:,;a 
e finalidade que entre as ,1u::<s no
ções existem, e fazendo-o em nome 
de uma simples comunhão generka. 

O mesmo seria di.::ermos: "que o 
homen1 não é capaz de muralidade, 
porque amoral <' o bt·uto; e o bo
m.em e o uruto ~ão animab ... 

1-la que leudJ1·ar ta1nbe1n :1ljui 

euu·'-' nvc;iio jurídica clesenu,ldda 
pelv Jit·eilu moderno, a duul rina 
da~ J..'\::5TlTUlt;ôES. 

;, .. ·\. iu::;ti1.uiçãu pt·cexisle ao I\IJ~~o 
.eou:-..;elltill1ent0; cen1 ele e, n1uil,;;~ 
~l.'f apo~ar <lele, i;ubsh;te, IC' per
Jl'!Rnenlc, enquanto os contrnto~ 
11,io precal'ius. Seu fim é 1·ealll<ar 
~ l.Jcrn i.le il:Leresse coletivo." 

<.> r·c. Le .. nel Franca acentua 
~<.ia muilo beru que "a .familia é 
~a verdadeira; instituição, 1'.ii.u 

hm~~ ~-}'~ª14.~~.it:-àitri~ 

10 d - -1·vorc10 
('ONFERENClA PRONUNCIADA PELO DR .. GIL 

OZANAM, 
CELIDONIO GOMES 

DE SANTOS DOS HEIS, NO CEN1.1IU) FREDgRJCO 
tino;:,; e a. s11a 1·az.,1. 1J rle ser nrlc, de
i1cntlcn1 (liJs circu11~ta11cia::; t1·a11:-:i-
1111·i.u; e n111ta\('is da 11<1::::~a \ºiLL..1. ::_.u

cial, 1nas das lL·i:--: 1wturais, bioto.:. 
.r---:kas (' p:--;iqu1ca~ que }J1·esiden1 r1 
("Ul1:'-('l'\~H;;iri (' ao dC:--5Cll\"OJ\'illH.'lll•J 

da. ra~:<1 . .:'\;lo ~e trata, pvi~. de aa
Lcr o que quen~1n os 1..:011jugc~, 111a;:; 

u que deles l'Xige a instil_ui1,;âo pa
ra. co1-respu1H1l't· ú. raz.ào Ue sua 
existcncia. '' 

Con10 ~e uãu ba:stassc.-111 os a1·g'u
mcntu8 já exµcndidos. os juristas 
no::; ufe1eee1n ainda unia uull'a n1 l'1-

clali<l;;.de ,·untratual, Oti contratus 
de acle:-;U.u, nu:s quais o individuo é 

li,-i-c apeúa:-; para acciLar ou rejei
tar a :::;ua inclu:-;úo. sentlo que do 
certa fonna cn1 n1 uilu~ <lc;les e::;~a 
liherclade é cumo se não exi,;tiss'2; 
tal é o Catio <Jo fornecitneuto de 
água, luz, g~ etc .. que não ~e µt>
de dbpential' <ili cujo contrato ,·vm ,;s 
con, panhias tuneessionarias não 
potfe1nus di~ivtir. 

Cunio ve1no0, Bcnhore~. os arg-u
lllltnto:-: cctlev1 u1n a 111n ante o 
exa111c illl JHlreial e.• cada ,·c•z 1!,tti~ 'J 

di\"oreio 11ue apa1·ccl' e111 ~ua:-; vcr

dacleira.s c;u·aeteri~tit·;1~ de flag<.->Jo 
:-:tH:ial i11ape)e,·elme111e l'.011denadn a 

dc8apa1·L·eer c.sUrpat.lo pela eieucía 
e pela !'(• da.-; Icgb-d:H_;t1e::: 111odt•rn<1ti. 

Cunt1·;1tu 11alural. in:-Hituil.:ÜO n,1-
lural ou cOJ}trato de ade~àu. o 1na

trilnonio om 11c1ll1 u111 ca~o co111 por
ta o rlivorc!o. q11p t~ lllll :iteut;1dh ao 

i;enlidoá º• respul!tiabilidadc, u1n,,, 
fug·a, aos Õe\·crc~ lhTc1ne111e Hcci-

. toR pl;lJ..9! 9.ue iJ.li~üim unw, no_y,i, fa-

Hii!ia. 

O divorcio, YCTria..doira p1.1lig;.in1la 

:::-uccs0i\·a, é a eo11~ug-r~u.::.in lc•gal tla. 
i lT<:sponsahil idacl e! 

Ueixan1us, p1·uvu~il.aclan1e11tt:., pa
ra o fi111 destà 8Uees~ãu d0 l..J uad 1·0::; 

c111 que l'll'ucura1nus 1·eu·a:,,ll' a ~i
ttuH;ào la~ti1navel a que o divorcio 
lc1·a a institui,;âu ftimiliar, a de:s
e1·içã.o de sua influencia soUrc a na
t,tlidacl" e subre a prole, 

l'odos nós conhccemoti att·a,·,0s do 
clamor dos sociologos e pul>tkis,a;, 
a in1po1·ta11cia que va1·a n1uito::; pai- 1 

1/.E'S assun1e <..:ada ,·ez. nHti8 a bab •. c:t 
fecundidade dos lat·es mod0rn,_,,-;. 

}~~:.--;a pe1·specliYa sun1 bria do a.ni
quilantentu de rac;as e nações que 
vau·a sinistra sulJre os paizcs divor
cfstas. estende sua sombra malfa
zeja em primeit·o lugar sobre a pa
tria de Santa Joan na D' Are e do 
General De Gaulle .. 

O coeficiente de natalidade em 
F1·an,::1 uaixou em um seeulo -
1526 a lD2G - ele quasi 50%, sEn
do 0111 19~0 o numero médio de fi
lho8 pot· familia ele apenas 1.6G. 

llujc. conta ela um d<'ficit anmli 
tl,, í0.IJ!J0 \'ida,-,: 

curno 
tudl)S o:;-; cu111r,lexo8 prublcrna~ so

<'i..l1s_ 1(,111 eau:::;as n1ultiplas, 0 po
r01n 11;t cxarceb;u_:âo do egobn10 
t·o11Ju.~·a l produ:ddn pelo ri 1 \·01·,:io. 

i111porta11tC'. 

que 1·e.:;ide u111a delas talYe½ a 1n~iis 
J:~ 11ü_u o afirn1an1 sociologo::.--: cn.· 

tnlico~ :-ipena~; ~.::i.o p:11avr;-Js du 

. 1..:<Jn'10 lJu. Ple,sai;,, l.iilf',c!.Q P.-Jt "ll Jlh 

, (,n·iu ·· e Decano da 1,·aculdade Li
\TC ele lJil'eilo ele Aúge!'s; "Entre 
:L:;-; ca'usas que i111vel01n · os fn.tnce
s<·:-; ao8 crinies eonlra a ·nalure&a, 1 
<·s·t(L a fragilidade de familia. cuja,-, 
ba:.--;es s:lo alialadas, ou_ d:2::;truid;-1.s 
pelo c!i\·orciu. ·· -

i:fonhul'es: E1rnina a ptii~ulogia 
que "tuda tcndencia pi;icologica que 
tiC expande Jivt•emente 11Um sentido 
inten~ifica-se e _deriva com ma.is 
energia. e111 to<las as suas üutra~ 
manifestações. " 

Conu:,,;a-se µvr e,·itar a eon<:<c;J)
t;ii u,. aguardando que o t~1npo traga 
seguran,;a e Ctitabiliclade ao novo 
lat·, a espera se p1·0·1onga na 111<.:~1·
LE:2a e aos poucos a consciencia 
allut·1ncec á.s injunc;õcs do co1noilis
mo, e a obra do tempo, que, este 
náu e::;pel'a, deixa na melhor das 
hipoteses, e filho unico e tardio. 

:::-ião exageramos, o ·· sunday Ex
J)l'CSs" em SOU numero de 22 de Ja,
nei1·0 de 1028, alertan"do a Grã
lJrntanha, constatava:. "atualmen
te, ha 1.:erc:a de l.500_000 familia<, 
:sem filhos e :!.500.000 <:um uin só''. 
(pag. 108). 

Que o di,·ul'cio é aqui a;;·enle de 
i111 portaneia, a e~la tistica~ ó denHHt~ 
ll':llll. 

Assim, na l'russia, di\'idicl,;, u11 
u111 grupo cato1ico que não aéeita o 
di\'(Jl'cio e oülro prulestante que o 
admite. _tcmus em l!ll3 para o 1.0 

gTU!HJ ~G,l e -1.~S retilJC<.:Liv.arncnte, 
1 comu cocíidcnle de divorcies por 1 

J.000 matrímonios e ,;;eciia de fi- l 
!!W§ YJ!l: I;;1,mUliJ,,.i, Ili>- ;;,:' ,Eilli.Y.\t .Pfilt½ 

os divorcias o coeficiente é quam 
o triplo 40,4 e a media de filhoe 
pouco acima da, metade, é de 3,05. 

A mesma pesquiza, realizada en~ 
lre as di\·ers;as classes, aponta, 
lambem as que majs recorrem ao 
cli\·01-cio como as :rnenos prolificas. 

·Xos Estados Unidoos, é entn, e,w 
intelectuais· que mais se fóge aos 
cleveres da geração; en{re ele:. Lam
bem o· di\'orcio tem seus mais ape~ 
gados defensores e praticante~. 

o censo demografico revela. que 
GO% das mulheres laurnada.s pel,til 
l 'nivcrsidades americanas não l!fi? 

"asam, e das 1140 o fazem, 36 % nã.o 
tem filhos. A media de filho., Jll/5 

casais universitarios não ,:;,ting<e a. 
2, sendo por exemplo na, üniver.si~ 
dade de Siracusa, de 1,38. 

A mais eloquente das estalisticas, 
?. porc,m, a dos c~ais divorciados 
na Inglaterra, em 19 2 6. Do 1 o tal 
ele 3_28-1, 1273 não tinham filholl, 
1.060 tinham um unlco rebento e 
apenas 9 51 possuia:m ma.is cte l 
des<.:cndente. 

Sobre estes mesmos casais ln• 
g!eses, a mesma fonte informa 
que: 

18 e:;ta'.vam unidos ha menos de 
1 ano; 20 estavam unidos entre 1 
e 2 anos; 365 estavam unidos en• 
tre 3 e 5 anos; 1167 estavam un1• 
dos entre 5 e -10 anos; 1251 .,sla
\'am unidos entre 10 e 20 anos: a 
-lo3 estavam unidos ha mai.s de 20 
anos. 

l'ur 1nais .Cavoravel que seja a 
nossa interprel ação, estes numeros 
indicam que a media de qurai';li.o 
desses milhares de matrlmçmioi; 
sem filhos ou com um unic'o filho, 
foi de 9· a 10 anos. 

A instabilidade, filha do di\'ordo, 
esler~liza11do a familia, é a co11se
q ucncia imural c homicicla de um,1 
lei irno1·al i -
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OS CARACTERES DO CORAÇÃO EUCARISTICO DE JESUS 

"Dellciae meae esse cum 
l,ominum", 

filiis Pe. Primo Masson, S.. S. S. 
A,s minha .... -;: <lelicias achu 0111 es

La.r com os filhos dos homf'ns (Pro.v. 
lS, 31) • 

"Quaerite Dominurn et confirmn
mlni quaerl.te faciem eju,s semper'', 
(Ps. 104, v. 4). 

•· Buscae ao Senhor e fortific;ae
vos; busca e sempre a. sua face". 

A ascese e santidude do Antigo 
como do N'ovo Tsstarnento buseia
:se, resun1e-s;e neste principio, co
mo em seu fundamento granilico 
indiilcutivel e insubstituivel, a bus
ca, a procura dtt presença di vimi, 
<:orno o unico fundamento Ja vi-r
rude e santido..de. 

Buscar a presença d.e Deus e Lus
ca-la sempre p(l,ro., serem fortes, va
ronis, santos em I uelo, ei.;; o prin
cipio da ascese e sa,ntidade mais 
comesinhR que Deus pedia aos an
ugos patriarcas corno por ex, Q. urn 
Abraüo a que dissera: "anibula co
i·am me et esto pe,·fectus: caminha 
diante d(I.! mini, ern rninh~ p1·t-~sen(~a 
t ser&,; per·feito ", 

E esLa presença de Dt·u~ em nú;; 
pt::Ju sua gT:J..t;;a, }Jt.'la !:.-Ua ~t__;ii.o e 
i.t..n1or era a. fonLe nulis c:auda.108.:.t o 
Jn~sgotusel da o.legTia. e gvso p~ra 
ws antigos justos, cu1nu revelu. o 
1·eal psalmista no salmo J 0 (X\'). 
Assevera o santo profeta David que 
us justos, á imitação de Jesus Cris· 
tot o 11essia.s, de q_ucn1 :-:;ão copias, 
encor.itrariio na união e;;pirituaJ 
com Deus que estii. $empre ao seu 
lo.elo, tod,i força e a.Jegria para 
vencer as dificuldades_ e os tropeços 
todos da viela, ~sanctis qui sunt 
ln tel'ra eius mirificavil onnes vo
l 1rntates meas in eis'·, .. (P;;. XV). 

"Para os sant,os que estii" na ter
ra Icz Deus maravilhusa.s todas as 
,r.in!Ja,s vontades nelr,s. :1111ltiplico..
rarn-se as cnfcrmiduü1:s, Depois 
corr0riio com velocielacle .. l'ur,1ue ·, 
Qu,;,l é a causa de toelas as vito
rias'! A presença di\'ine1, neles como 
.t.firrna muito claramenLe no oitavo 
;verso .., profet(l., 

"ContemplRva eu sempre ao Se-
11hor diante de mim: porquanLo esti'L 
::. minha dextra para que nilo seja 
eu comovido e vencido. Portanto 
alegrou-se meu cor[u;~ão, regosijou-

- se a minha língua e além disso, 
Lambem a minha carne repoúsarú 
na esperanço..". A presenç;i, divina 
er:;i, para os justos do Antigo Tes
tamentr) a verelaue mais santifica
dora, protetora e salvttdor(l, de to-
6lcts. 

BRsta ver isto na vida. elos gran-
1 des paü·iarcas e dos p1·ofetas. Deu~. 
que está presente, Deus que vê, 
l>eus que sa.be e pode tudo era sua 
1'orça e seu consolo. A J;leniluqc, 
porem, desta verdaele e <la prcsen
~a de Deus em seu duplo aspecto 
,;!Jjectivo e suLjecLivo em ·sua.per
:feiç;iio maxilna acha-se 110 _'.:ovo 
Test,unento :.--o .\nlic:o Test,unen
to Deus vivia., para a.B;-;;i1n c.li~er, por 
t:óra dos homens, no meio deles 
apo..recendo-lhes ás vezes falando
lhes, defendendo-os e a,;1parando
os em todas suas necessido..des e 
perigos mormente materiais, terre
nos, passageiros. No Novo Testa
mento, porem, Deus não só vive no 
T>ieio de nós pela assistencia con. 
tinuo.. que presta á sua Igreja e a 
todos os fieis, sinilo lambem den
tro de nós, en1 nós e conosco por 
uma vida de união mais intima, 
inefavel. O "delicine mea esse 
·cu~ flliis hominurn'", as minhas de
licias consistem em estar con1 os 
filhos dos homens (prov. 8) fol 

• dito principalmente pa1·a nús. As 
/ delicias de Deus em ficar conosco, 
1 em nós, é a gloria maior do cris
tão. Por sua vez,' afil·ma Silo Pau-
lo, nõs devemos carregar a Deus em 
11 osso corpo, '.' glorificate et porta• 
te Deum in corpor,1. nostro". Dl· 
2ia JEisus Cristo aos Apostolos; 

« µeru1:.:.u1ec:ei nv 111eú aniorH -- :VIa
nete in dilectione mca, --- porque 
quem permanece em 1\Iim P 1:::11 ne
le este dará muitos frutos (Silo 
.l oio J 5-5) .J e,sus Cristo, tem, qua
si ousa.riamos dizer a obsessão do 
t.livino a1nor e a quer cornunic:ir 
a todos os homens :-{ada é mais 
,-c,rele1élci,-o e real ~1ue este !lliste
rio do Cora,;iio Eucarístico de Je
sus. Ver e saber tudo isso será cer
tamente um grande bem para no:s
so espirito, UH?lhor aindo, por1~m1 
será si nu m<'dida do possível cada 
um de nós se esforçar por merecer 
e viver· esta santa e lucido.. obses
são do amor do Corac;üo E11carisU· 
co de Jesus. 

Vamos yer ng·ora como ,Jesus Eu
caristia. realisa a perfeição ào amor. 

O amor- lern a_,; seguintes exigen
ci~: 

lu. JJre:-:en,~a da T?L'~soa arnad:.t. 
2a. descr11kâo das diferenças 
3::t. fu~:lo t· e:-::1 unc:-i'ú, dt)S cora ... 

'·O arnur ou encQntra. as pessoa:.; 
iguai~ ou as tor-na:·. l.a A prilneira 
exigencia de> ::.uuor é a presença. da. 
pessoa amada. (Siio Je-ronimo). 
Uevem por isso·, desapa.recer as di
ferenças e o..s desigualdades. O 
urnor quer união e fusilo, Quem ha 
11Psle mundo que saiba ele -fato se 
aniquil;:u·?. Só Jesus Cristo é o Rei 
do amvr, pois, só Ele reaUza, de 
verd<-Lcle, ;1.s exigencias do ,1..mor so
bretudo pel,;t Eucaristia. 

A pr0s0nça real d e Jesus na Eu
caristia é um fato sem precedente 
" nflo s0nlir a neees~idatle dela é 
urna grande d~sgrnc::n, a. n1aior de 
todas que assolam a soc-ieclade mo· 
d(•rna. A Igreja n::io pode-rã vencer 
as tempestades que sofre sem .i 

Eucarl~tia. Essa pr('scn~a não é 
(l.pcnas a presença do poder, elo.. sa
Ledoria, mas é sohreludo a presen
ça do a1nor do Sagrn<lo Coração de 
Jesus. F, isso diz tuelo, pois .Jesus 
J,;ucaristi:-t é para nós toda a gro..ça 
e alegria! A SS EucarisLia é o com
plemento de tod

0

as o..s mar:1yilhas de 
Deus na tena; ela é o par,i-raios 
da Igreja, a consumaçüo da obra 
divina. Qual de,·erá então ser a nos
sa alllude i,a.ra com a 1,resen,,;u. do 
Sag!'::ioo Corac;ào Eucarístico ele Je
sus? A pres<'nc;a pel,i presença se 
]HLga., a visila, peht visita, reu.1, 
pessoal restitue-se. Muito..s vezes 
Jes\lff estrt. sozinho. Qnal o motivo·? 
A nossa falla de fé. A fé na pre-
senç~ de Jesus Sacramentado é :.t 

r-aiz da justificação e o p('nhor da 
s:rntidade; o culto desto.. presenc:n.. 
di,·ina C. o tennomctro ·c1e nosso 
amor cristão. A falta desta fé e 
C'Ullo, pc·lo contrario, é a cn.U8.:t de 
tocla. a nossa frieza e tibieza.. So
m.,nte a fé que s,tbe ''dcscob~·ir a, 

presença de Jesus no SS. Sacra
mento pode curo..r as chagas elo 
nosso coraçào. Esta fé é necessa-
1·ia. Jesus disse: "Bemaventura-
dos os que niio viram e creram". 
Jesus está presente nit hostia sa
crosso..nto.. e nós deverio..mos toca-
lo com ,t nossa fé, com o -nosso 
coração a bras:1cl o ele o..mor por Ele. 
Pcc;amos a Jesus esta graça, a gra
ça de urna gl'ande fé na presença 
<lo SS. Sacramento. Dai-me Je• 
sus, uma fé viva que se torne o 
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fúcu cJa ruinha vida C!:-IJiritua.1 <~· 

se rÍÍanifeslc em todas as minhns 
ohraB. Peçamos e:::.s;;1, graça e se
remos ::ilmas justa., que sabem re
conhecer Jesus em tod(l, a parte, 
11,a.-; sobretudo no :-eu s:.1,cramento 
de amor. Disse .l csus Cri~to aos 
Apostulus que nos deixarin orfâos 
por falto.. de sua presene;a e que fi
<·a.rí:.i eono:::co até a consurnaçâo 
do::;;: sc~culos. 

Era sell Corac:ão Eucar·islico, 
que, enLiio, nos fala,·a revelindo
nos a necessidade que Ele senti;:t 
de fic:.r etinosco. :--:,w podia · o 
Sagrado Coração Eucarístico de 
.Jesus, re.sig11ar-se a Vl\'er 1-onge 
de nós, separo..clo de seus f'ilhos. 
Foi entüo que seu Corac:üo Euca
ristÍco id

1

eou, pensou e ,·i·enlizou 
sua presenç,:i real no SS. Sacra
mento da Eucaristia, manifestaçüo 
extremo, ele seu extremo amor. A 
ss. J~ucaristi::1 f: u.ntPs de 1nais na
da :t p!'csen<ca sncrarnenral ue Je
sus Cri~to, corn seu eol'po, s~ngue, 

'alma e cli\·inelade debaixo d.is t·s· 
p,-cies de püo e vinho, a presen,;a 
do Sac:rado Cor::.u:;fto Euearisticu 
de Jes ... us na terra, :::t prin1eira exi
geuci:i de seu arnor infinito p;:i.ru. 
,~on1 os hon1ens. Ora qua.l t:' ·a l'E:'3-

. posta do~ hon10ns para corn t:StL' 

Coraçüo Divino? Ouc;nmo-la dos 
!abios do rne~mo Co1·ação: 

"Tenho un1::1 sôde ardc-nt,~ d\:' Bt'r 

amado e honrado pelos homens e 
n:'lo acho quasi ningue-m que quei
ra extingüi-la, satisfazc-l:1 ··. ( pa
la.vras elo Sagrado Corasilo Euca
ri::;tieo <le Je::-:;u::; :.i sant~ ~lar:._~arida 

Maria). 
"Quu.nta.s aJnias lllú cerc.::.1n1 e uã.o 

n1e eonsolarn, mesrno entre ~1s que 
~üo arlmitidcis ú comunhüo fn:quen
te. :\1 eu Cur:,l(;ão 1,ede arnor, como 
um pol,re faminto p(•Je piio. E' 
meu Cora<;il.o Eue,u·i~lieo. Fazei-o 
conhecido e amado e ·1H·upag-ai esta 
J e\.'ul_;à.O ... 

( J>alu.vr;J..?i <.lo Bagi·uJo Cor~t~ào 

Eu(·aristico de Je~us a un1a. alrn..l 
1nuiLo santa durante urn..1. at.10r:1-

<;à.1J pul1Jit·u. na lgreju. <lt Silo Jou.-
4.uiru tle .LleHu111-~u11, uo di...t. :.!.:.! Ue j~
lll'Íl'o de J~;,,4). 

• .a 4 

f~~la ~l'a. a :s1Lu.~1,~Ü .. o, <L uLl1uU~ 
dos homens no ~eculo passado e de 
t,•ntlu para cá a.s c<..d~a:-:; funun peiu
randu de u1n 1Hodu espantoso e :-;i 
continuar111os poe e~te· vlano incli
nado, se Leimarn10:s ern noB~Os er
ros e dc·~:.tlinos que será de nó:-;·: 
A ~iensag-em de FéLLimcc comple
me1.lo elas Hevelai;ões ele lºaray, 
fala de é:1BL.igos tüITiY(~i~ .:.10 inundo 
jnt0i1·0, ·c:1!40 u ho1n1:m não queira 
:se c:unvener e fazer penitencia de 
seus erros e de seus pecados, vol· 
tant.lo pu...ra J e:-;us C1·lsL0 repudiudu 
e ui:endi<.lo gruve1nerae. 

Or~ o que nus JJüde valer ne.sta 
hora trng-ica ela historia, humano.., 
nesta fase ele trunsfonnações mun
diais, o que nos pocle valer é a fe 
e a confiança no amor e na mise
ricordia do cora,;ào Eucarislico de 
Jesus. Pois no di>:t'l' do Papa Pio 
Xll ~ó o Amor e o Saerarnento do 
a.mor su·,i a solu,;üo de todas as 
diferen,;as que dividem os homens, 
sii o amor e o Sacro..mento cio 
amor será base de toda.;; +-s uniões 
e o..proximo..ções das nações, a fon• 
te de toda a justiço.. para recons· 
truç,io ela paz mundial. 

.o- priineiro pRsso no ca.111inllo da 
paz lia de ser este: uma fé viva na 
presença do Coraçiio Eucarístico 
de Jesus no Scicramento que eHtú 
no 1neio de nús por uús e para nós. 
O _sentimento elesta presenç;a foi 
sempre a b:1sc ele todas ns grancles 
revoluc:ões. A fé no Co1·açrLo Euea
ristico do '7 esus é a maior furç,, 
<lo mundo. Os maiores homens fu
ru m homens de fé em J C'sus Cristo 
110 SS. Sacramento. 

Que uma fé viva na presen,;,, 
de J csus Cristo no SS. Sacramen
to umcc fé pujante e destemida 
desperto em to,los os crisLüos: se· 
.ja esta a nossa primeira resposta 
ao amor do Corac;ão Eucarístico de 
Jesus. 

Consolen1os co1n nos~o ainor o 
S,1grado Coração Eucarístico de J<~
sus sedento de amor e levemos o 
maior numero possível de aclorado
!'es para seu trono da adoração 
perpetua em Santa Efigenia, tem
plo votivo da acloraçi1o em Sü.o 
Po..ulo E tornemo-nos os aposto· 
los ardorosos, os Bandeirantes ·<le 
setf culto eucaristico e sobre n6s, e 
nossas familias e nossa patria bri• 
]harú sempre a auriflarna da pa:z 
e J'ellciclnde do Cora<,;ãc, Et1c:arl11ti• 
!)Q 4@ .r~~-. 

IVlolestias da peje 
As espinhas, as manchas vermelhas no rosto, que se irra~ 

uiam pelo pescoço e colo, enfim, todas as molestias da pele, 
mortífiçam e vexam quem delas sofre, tomando ás vezes mau 

E é tão facil del>cla-las porque a causa desses males 
é a 

auxiliar no ii'atamento da Sífilis, que elimina a causa porqu~ 
a coml>àte diretamente, destruindo-a. Os tratamentos exter• 
nos, são apenas paliativos, que se reprimem por dias as mani• 
festações, não combatem a causa: - O sangue impuro. Dai 
as continuas explosões em geral violentas. Nada de palia.ti• 
vos, mas sim, o remedio eficaz hGALENOGAL". Usai•o e 
ver<'is coroados vossos desejos. (N, 157 EC), 

A política externa 
. 

americana 
i'(Conélusão da ultima pag.) 

8Ulil e _apenas perceplivel Juta e8queidi~direita, (dlvergenel.as no De-, 
part;:,mento ele Estadó sobl'e o ca,êi I-'erqn e Franco), não se desenvQffe 

entl'e os doi8 p;1rliclos, mas simulrancame,ite e aparentemente de ~ 
modo igual, no seio ele ::imbos os· partidos. 

Essa idenlidacle de pontoss dr> vista sobre a política mundial dos~ 
partir.los, fruto <Je su;t identidade ideológica, é a maior garantia paza; 
0 :',J u11<!0 de qµe ;1 politiea e:nerior norte-iúnerica.na é' e continuará sendQ 
1111ifr)n11e, con~wnte i, o que é o mais importante, de um cemris~ 
ctnti-extremi,·ta, Isto é, de um centrismo que, ::issim como ·atacou ia, 

• Alem::inh'-l. nazisst:t h:1. ulguns ano,;, esta; ~e 01londo presentemente, ~ 
llu:-;;:-;ia cotnunista. l A. I"'. 

"PAZ SEM DEUS, PAZ 
MORTA" -

afirma o Reitor de 
Fordham 

''~OtÍ<:'iüS f':.lfOliCus", lH)l' inter-
111<.'cliO <le seu c-orrcsponclente de 
Bolton J.anding-, ~ova "'to1·l(, Uã. 
conhecimento cio sermào pronun
('iado p0lo nevmo. Pe. Robert I. 
G::inon S .• J ., reitor da Vniversido..
cle ele .. Fnrclhan, durante a Missa 
Sn!('ne d:1 í'Omemnração do 300.º 
"nlvc·r~:11·in ela morte do rnartir 
s,_,nto r~a.1c .Jogues S . .T •• 

Tra<c1111Clo um paralelo entre a 
\'inda do ~anto missionario ao ter· 
ritorlo elos Tnclios Iroqueses "como 
c•mbaixaoor que busca a paz ela ca
ridade cristã", e os <lelego..dos que 
se reurn:m t>m P::iris. o Revmo. Pe. 
Gannon as~egurou que suas difícul ... 
clnclE>s ~ão parecidas. Como Santo 
l"a::\c Jo;;ues, c,s enviados em Pa-

ris enfrentam "vornzes mercado~ 
e barbaros selvagens, cegos Pelo 
m_edo e por odi9l>_ injustificados;' 
porem o. esterilidà9e de sua tarefa 
emnna do fato trigico de que ~ 
tam de unir sem ·ter fundame~, 
J)ar::i a unidade". 

•· nstes embaixadores dizem q-df( 

querem a paz; porem ·uma paz seD( 
Deus. Querem ordem, porem SElin @: 
principio da ordem. O que real-; 
mente qucr<>m é o c·aos. Conseq,aen,.. 
temf'nte, nõ.o preparam: a paz ~ 
Paris, sin5.o um horr!vel S®Stit\lf" 
to". 

A Conferencia de Paris pode~ 
tluzir unic,amente uma "pa.z Ill@ll

ta'' já que se procura uma p~ 
exito em "acnbar- com a gu~ 
sem Deus. Si esta Conferencia tem. 
ncco se1•á unindo a humànida&e, ~ 
niio destruindo-a". 

"Si o.. paz se produz sem n'eus,
será uma paz morta; as florestalt 
d<) m'undo cresceriam de nov@ •- -
as selvas se fechariam sobre n~..: 
terminou o Revmo. Pe,- Ga.n~ 

Salette nas ln dias 
(Conclusuo da !':a. pagina) 

Santu{Ll'io uma nwnlna ,Je i 2 ou :J 3 
o..nos, para agr,nclccer 11 Virgem o 
ter recuperado a viste,, d<!;,ois de 
uma novena em ,ma ho.rra. 

Outro episoclio, cheio de fé ;nfan
til e poesia pa_triarcal, _é o de uma 
e~poso.. que, não tel)do fi!hos e os 
d0scjanclo muito, orou, instantemen
~L Virge1n. 

Uma noite viu em sonhos a bon
dosa l1Ji1e, que lhe prometia unia 
filha l'.l qual deveria ser posto o no
me de Maria do, Salette. E a.saim 
aconteceu realmente. 

Debaixo elo olhLtr compassivo de 
llfar!a, a cristandade de Kodil,anel 
teve aumento tão sensivel que em 
1883 foi necessario alongar a Igre
ja. 

Os protestantes, no dizer do P. 
.S Cyr estavam esmagados ; os 
pagã.os admiravam-se e faziam vo
tos, contribuindo paru. as despesas 
das festa,s anuais, que constltulam 
tlm verdadeiro trit1nfo. 

A festa, que no pt·incipio era ce
lebraelâ no ultimo domingo de Maio, 
foi em 1904 tt'ansladada para 15 de 
,-\gosto, porque n. grande o..fluencia 
ele romeiros aborl'ecla os ingleses 
de guarda em I<ocl!lrnnel, a ponto 
deles 1nanclarem suspendei.- as ro
marias. 

Assim teve origem o primeiro e 
rnals importante centt·o de devoçâo 
:. Virgem da Salette nas Inclias, 

Academia 

pelo zelb reconheciçlo do intrGpido 
missionario Pe. s. C,-r, e a nobi'e 
generosidade ela condessa d'OuJ.<1 
tremont. l\Ias. naquele im'enso im• 
p/\rlo surgem outras a.Inda: ~ 
Cachemir, Pondlchery. 

Na ])C'quena Vila de Coibato.r@I 
( lnclostiio) foram os proprios crls-t 

tu.os que levantaram a bela Igrejaj 
gótica dedicada Q Reconciliador&.' 
dos Pecadores. --

Em 1875, o _coléra ·causav:a. nu-.. 
merosas vitimas na,l;l proximiô.ad~ 
e então aqueles b-bns ind!genas ~ 
colocaram sob, o manto protetor da} 
celeste pad.J:-oe1ra, Salvos do perigo-. 
ajuntnr.t'hi aos pour:os a quantia dE!> 
2à~ francos que enviaram ao re~ 
da Sa!ette, rogando-lhe que etleQ<o 

rnendasse pa.ra o DOVo santu~ 
um taba!'nâculo e1:1culp1do num wO: 
co de granito da Santa- Mon~ 
l\. padar!ção. · 

Atendidos em seu pedir.l!o fioa,. 
ram muinto sao:riflc.los. ' - , 

Dentro de poucos di"aS., quando * 
segunda comitiva dos nossos m:la• 
sionarkls virem no horizonte ait 
crWas recortaàas das montanbaa 
indianas, hão de saudar a inie~ 
rc-gilo como uma segunda Pat~ 

Aí encontrarão, ê certo, o tn.-t 
})alho duro e esgotante do Aposto ... 
lado, mormente no inicio, mas tam
bem o sorriso meigo e animado,r da 
nossR Mãe, que de lâ do a,lto do 
Santuarlo de Kodlkan-el, os bâ d@ 
maternalmente a.colher e abençoar ••• 

Mariana-
BOE INSPEÇAO FEDERAI. 

Ct!HSOS llASWO E Tii:CNICO 
DACTILOGJ?,AFIA, 

l)E OONTABILWA.Dji:, 
ETC. . 

MATRICULAS ABERTAS 
PARA O CURSO DE ADl\fiSSA-0 

RUA BARAO DE PARANAPIAOABA, 50 TE!...: 
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A situação da Igreja em 
1 .N\ThL 73& 

Berlim 

política externa americana 
Entre as multas crltl=s de que a. polltlca. erterna. nort~amerlcana· 

alvo, destaca-se a de que ela D&O posaue uma orien~o uniforme,, 
constante e· sempre dirigida para· um detel'minado ;Um. o fato. de u.m, 
~eret..r.i.o de Eatadg, eo;u;w o Sr. w~i-e,. mo»µ·ar~~. em. pWM.lco, CQJI• 

t.r'J.l'.i.o A polltica, de aeu colega de govez·no e de part;ldo, o Sr, Byniw._ 
, elo reforçar essa.s criticas, 

Nada mais errado, a no~o ver, que esse ponto de vista. Tanto 

o . 
mavimenio catolico antes de Hitler - -Os ataques do • nazismo 

nesS{t nota como em outros toplcos, temos atacado e llcusa.do ee,tas atl .. 
tudes e posições da. pàlitlca exterior norte-americana, maa essas crltlcatt 
sã.o antes devidas li. falta. de ação e de atitudes e medidas energicas do 
governo americano: que . a ações, atitudes· o~· medidas mâs. e errada~ 
Nós critica.mos a falta de· ação e de energia do.s E~ .. UlJ. com. relação ti,! 

Alemanha, antes e no começo da. guerra, extrànhamos o desiJ)terefiQe d@. 

povo americano pela vitorla ou. deJ."rota do Partido. Conserva.dor na :tu~ 
glatcrra. e presentemente notamos a falta ·de tima·-pollt!ca 11niforme • 
energica na Alema.n}:la ocupada pelos americanos. 

A reconstrução Esperanças da Igreja Os Esta.dos .Unidos sii.o um país eminentemente liberal. · O desiR~ 
teresse e o desprezo dos americanos pelas , 1çieologla8. nazista e C9;nu .. 
nista .. é, de fato, digno. de nota. O!i sewi dois ·partidos o DemocraUco a 
o Repub!ic:;i.no, absorvem quase cém por cento dos .;otos nas eleições• 
A dlf.erença entre eles reside principalmente em questões ·de poUUco; 
e adminisLração internas e num ou noutro .ponto de pol!Uca exterior. 
A prova de que atnbos os partidos advogam uma polit!ca exterior seme
lhante em muitos pontos, e idêntica em outros, está. na união de todo. 
a nação em tôrilo de· Roosev_elt durante a. guen-a. e no fato de que -. 

:BERLIM, (C'\oticias Catollcas) -
O que se· passou com a lg-rcja 
om Berlim'! Não é necessario úi
ser-se que o desastre n,oral sem· 
pre acompanha o fl.sico. )?ara se 
compreender algo sobre a sltua
~âo religiosa em Berlim de hoje, te
tnos de consl.derar primeiro qual a 
,;\tu.àçã.Q anté_s dà gu 7n-a e durante 
w obscuros dias do ret:"ime nacio
~al-socialista. 

COMO ERA 

À:Dioce.se d~ B·erlim; é muito Jo
vem. Datá. sua funda~ã.o de Agos
'° de 1930. Quando oà na:z.istas su· , 
biraro ao ·poder, a vida c~<tolh:a es
iava florescendoo. Havia 68 igre
jas, 90 capelas e 77 paroquias na. 
capital alemã. A lgt"eja possul.1. 
ainda varios grandes hospitais m,)· 
dernos dirigidos por. reUgloeos. 
Havia' muitos conventos, e outras 
instituições eclesiasticas. Um gran· 
de sem!nario cuidava da fontação 
dos padres. Havia arnpl:i. poasibili
dade de ·realizar a educação reli
glosa da juventude por melo ,las 
escolas particulares catollcas (Ee
kenntnlsschulen). Havia ainda, 5 

escolaa secundàrlas, 4 par:i. moças· 
dirigidas por religiosas e uma 1,a. 
ra rapazes sob a direção de .~ e
ilUitas. A Ação Catollca ab1u·coi:i 
toda a comunidac1e, desde as Assn
cia(Jõe~ dofl Trabalhadores (Arbcl• 
tervere!ne) atê a Urilão dos Estu
dantes Universltaiios (Studenten-

1

! 
búnd). Ha a mencionar p~~:t'icular
m:ente as Congregaç'ões Marianas 
que contavam milhares de mem• i 

;;~:,;=;r::;~~:: ! 
Prada, C. M. F _ 

A Sa.nta Sé 11omeou Bispo de Bi

slca e Prelado "nullius" de São Jo. 

llé do Alto Tocantins a Mons. Fran• 

cisco Prada, que, ha varias anos de 

trabalho intenso e $8-Crificado, vern 

gc.vernando aquela exten~.3. ·l'rt>la· 

itla goiana, como Administrador 

,A.postolico. 

Nascido a 27 de Julho de 18 93 

ém Priaranza del Bierzo (Provin• 

eia dP León, Espanha), S. Eiccin. 

Revma. no d.ia 14 de novembr:i <le 

1!109 fez a profissão religiosa na 

Congregação dos :Mi.ssionarius Fi

lhos do I. Coração de Maria. 

A sagrada ordem sacerdota.1 re· 
cebeu-a a 2 de Junho ·de 1 ti t 7. 

Vindo ao Brasil, trabalhou eom;i 
missionaria na Bahia e :Vlin,>s C:<>· 
ra.is, semeando a pala,·1·n divina em 
truLliosas Missões e trabalhos mi· 
lll.ateriais. Foi Superior ele Belo 
l;Iori2.onte, onde conta com mu11as 
amizade~, e depois Superiur tln ea· 
-. de São Paulo e P1·imeiro C<>nse
*.eiro Provincial. 

rol nomeado . · Administrador 1 
~stolico de Sã.o José· do Alto '.ro· 1 
... Uns a 10 de dezembi;:o· de 1937, 

.Óboi.s ... importantes, entre elas o 
R b:rio, wlna1R.ifl' a. passa:::em 
"'«:MnsaaMM ...... 

ceu• uma profunda influençla · de 
grande nkance sobre a vida .cátu· 
lica da cidade a Organlzaçã0 (.,11-

tolica de Desportes ( Deutsch.;i ·1u
:;endl~ruft) . 

O .~TAQl'E :'\' ,\2ISTA 

JC:m 19 ~ 3; com a vinda do nazis
mo, esta vidà. tão f101·escente so
:!reu IUD. rude choque. Alguns ca• 
tollcos, confiantes na Concordata, 
esperavam· que a Igrejà estlyesse 
a. salvo da tormenta 1'.las a desi
lusão não se tez d.e~orar. As ass9-
ciações catolléas foram ·proibidas,· 
as ·organizações juvenis dispersas, 
o,i semlnarios e conventos confis
cados pela Gestapo. As escolas ca• 
tolicas foram fechadas, a imprensa. 
catolica condenada ao silencio. ·A 
pe1·seguição veiu,, não como um 
golpe duro, mas como uma mão que · 
estrangula puuco a pouco, tal co
mo o Santo Padre predisse ,clara
mente em llUa Enclcl!ca "Mit'. Bren
nender i:.o,·ge''. ús horr,.>1·és da 
g uerrn. à.:, serviram· pa.r:1 agr·a var 
a situação dos . perse&·uido~. Eis 

o rela1o de um padre jesuita: 
,. Durante o día, medo da Gestapo; 
durante a noite, ,,medo das bom
bas. Incendios, lgtejàs ·em··chamas, 
haspita!s danificá.dos, orfanatos. em. 
rui nas. Desfospero,: fome; 'feridos;. ·'4' 
znorlbundÓ11 por toda a ·parte •. , E 
a.pesar de tudo, a lnquebrantav.el 
vontade de não perder a: coisa ma.Is 
!~portante: a Fé". Um exemplo· 
dessa· "vontade inquebrantavel" ~qj 
a Escola para Estudos Sociaill, d:1~ 
rigida pelos padres jesuítas, oncl~, 
ll.s escondidas ,da. .Gestapo, centenas 
de homens, mulheres e moças ti .. 
zera.In cursos slstematlcos de· instru 
ção rel!~osa, os quais ·duravam ,u, 
vezes varias anos. '.i'e1·mlnado··.· .o 
curso, às estudantes eram· submeti:
dos a um exame pelo P.evmo. ·Bl9-
po, e depois qua.llflca.dos como ca.
tequtst.as e apostolos da A. C,. 

A .SITUAÇÃO ATUAL 

Qual ê a situação hoje· em dia T 
Em Berl!m, 27 igrejas e 21 capel~ 
foram .completalllente · destruidaa; 
25 \grelas .e 9 capelas se, salvaram · 
com danos de menor impor~ancia.. 
De;,; Igrejas e 20 pequenas capelas 
ficaram mais ou menos intact:is; A 
Catedral.de Sta. Edwlges, orgulho 
ela população de Berlim,. foi com-· 
pletamente· destruída por um ln• 
c·cnctio no dia 1 de .Março de U.: 
Em novembro do mesmo ano, o 
palnclo do Exmo, o· Reymo, .. sr.: 
BISPO· e os :Írqulvo·s dlocesanos·S0• 
freram a mesma sot'te .. Ao· par drui 
igrejas, alguns· elos orfanatos ca-'· 
tolicas, hospitais e eonvento11, fo• 
ram completamei;ite destru!dos. E'. 
!mposslve1 dar cifras exatas sobre a 
atual população catç,lica ele Berlim; 
1:ma e~tlmação ap1:o:dma[la de 300 
a ;1:"ltl.000 pesso:.1~. 

Tut.lus os ecli.ficios cc(esiasticos 
"inda existentes estão sendo usados, 
uu .para fins. miliu1.res, ou c9mo vl
,·endas para os que perderam seus 
lares com os bpmbardei<1s. As ;,5re
jas· e a..s escol.as. tem de ser recons-
t t·uidas e os centros catollcos tem 
de· sei· reorgani2ados ... ·::-:ão h;i ~a· 
tecismos, nem. ljn·ós de orações, 
nem crucifixos, nem literatura ca
tnliC'n. ni,n; rnRnr.ios o.u outros sim~ 
bolos r•·l:;;,o~os··:qu·e · um oatolÍê~ 
poi,,sa cot, .. ,." r e.m .suas casas co
mo :,Sillal de; ,ua espel'Uf\Ça e CÔU_-·· 
fi:.int,;a.. 

::'11'1s a T;;Tcja· não perdeu as e!!• 

iwran, a~ D<.>pois ele qua:se <lõze 
anos d

0

e ;,narga perseguiç:âo, cujos 
frutos visíveis em todos os lu· 
gal'e,;, nas destruiçõe.s· e mii<erl:i.s da 
cidade, enfrento a- .tÚrefa com oo
rngem e C'únflunça. 

Sua priml'lro. preocupnçiio,s1io as 
e:scola>". Até iia pouco os Comitês ' 
Centrais. dos l'ani<los Comunista e 
Suclalista pedi1·am oficialmente, 
alegando a unmo democratfoa. 
(sic), n. ubolic;âo por, compl'etÍ>·dil. 
inE<tru(Jiio. rellGiO.M nn_~~.scol'a!',. ·.A 
~ .. i.191~i.a.1aae ti• dierl4.Jn1 :Ailol ilit 

t.ante 09 energicos protestos de S. 
l!:: , Q Cardeal· Conde de Preysing, 
d~ representante catolico, .. Conego 
Bucholz e do Burgomestre, · Dr. 

Wern.et', aceitou a; dita propo~!ção. 

Graças a Providencia e·tntervenção 

(O>nt.inua na 2a: pag.) 

Utensilios 
'de aluminio 

(Continua na 7.ª pag.) 

. ' .•. ,· ~ .. 

para· cozinha·--

·: .. ·-.. 

1. •• ;'·''1: ...• • q,. ~.,._. 

Novo ~. variada escolha de J'.'!?ÇCJS 

por preços· muito modertídós; ' ... 

CALDEIRõES de olumini6' 

fôsco, com· arco ou asas iso· 

ladoros. 6 tamanhos: 

De Cr$ 12150 até 48~oo 

CAÇAROLAS de. oluminio 

fôsco com cabo ou asas· iso

ladoras. 5 tamanhos: 

De Cr$ 9i5'ó- cite -36~oo 

FERVEDORES paro leite, de· 
aluminio fôsco. 3 tamanhJ::>s: 

Cr$ 11,.oo, 16,oo e 20,00 

PASSADORES pata · legu-

mes ?. tamanhos: . , 9 

Cr$ 18):m.e:2i;oo 

CHALEIRAS 'iriteidccs. ·o!u ... 
mü, io fôsço. rs ims. '; 

Cr$ 33,oó 

FORMAS poro . 6ôló, tipo 
· americono, aluminio polido, 
20 cms. · 

i PASSADORES cónicos, paro 
cóld? · '3 tamanhos: 

''cr$ 9,oo, 11,50 .~ 13,oo 

ASSADEl.RAS ovais de alu .. 
minio fôsco. 35 cms.: 

Cr-~f 38,oo. '. \ ·· 
AO cms. Cr$ 55,oo 

PASS~DbR,ES paro · màcar· 
rão, a!umlnio· r-0sco, 28 cms. 

· . Cr-$ 44,oo-

• Secção de ,Artigos .. Domesfrcos' Sub~olo 
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Se os iugoslavos têm interesse , 
em executar Monsenhor Stepinec, 
maio1· interesse devem ter em o 

Sete reflexões so~re a sentença ~e · Nurenoerg · 
desmoralizar. Um inimigo morto é 
um. martir. Um inimigo desmora
lizado é para efeitos políticos mais 
autenticamente um, cadaver, . do 
que um morto glorificado pela au
l'eola. do martirio. As,;;Jm, pois, por
que ,não admitem 08 iugoslav,)s u.l· 
i,:-uns !ngl_eses e americanos --. JJl'O· 

testantes uns e outro!! - no lrl-
bunal que julga ];tons. Stcpinec? 
Ou, pelo. menos, porque nú.o con
vidam, magistrados suissos e suecos, 
neutros pois na contenda interna
Gional? 

Evidentemente isto nú.o 
ocorre, e por boas razõc,;, 

••• 

lhes 

O "Legionàpi-q'.' guardou si
lencio, au~ .. a4uk sobre o julga
mento de Nurémberg. Pare
ceu-lhe preferivel aguardar o 
relatorio geral dos fatos apura
dos ç.ontrn os nazistas, a qual!
iK::ti;ão dos t'rimes, a condena
r.«., dos (·rinünosos, e fü, reações 
ctu opinião publica, para a seu 
tt,1 no opinar sobre o espinhoso 
as:,unto. Como te costume, sé
remos imparciais, e mostrare
mm, que de ~tmbos os lados hou
YP erros e falhas muito graves 
r, assinalar. Por isto mesmo, 
não ,,speramos o aplauso dos in
condicionnis. dos apaixonados 
qut. sr irritam e sr enfurecem, 

A.o. que parece, ?lfoni,,, Sl0pin<'c .:iuando mais ou menos f.ilo-na-
resolveu defender-se perante o Tl"l- ;.istas porque não propomos a .. 
l>unal. E, cumo o Vatic,.rno c-onti- ci,nonização das vit,núi,$/< quan-
nua a elogiai·· o Prelado atravC·s du do ultra-democratas P , ·',,; não 
"Osservatore", é porque certame.!1- ··1:laudlmos sem rcstriç. .·. •rpro-
te lhe deu permissão par:l., <J~fen~- ui:-dimenLo úu Triburi:àL \ Isto 
aer-se. Y não nos surprer.nde, . e não .,nos 

Com efeito, nenhum Padre ou pesa, lll'f~o f.oi jamais nas-' ffi_el-
:BJ.spo pode ser julgado em qual• tas dos . fanaticos C:.e . qua:quer · 
c;auer materia, por tr!,bunal .~lvll. füe causa·, :qµe o "Legionario" re-
o. tribunai · cha_!_hk;{ ;._ st es{.1 fll11- ('l'Ut,i(i.,p(ris amigos. , Desejamos 
ção, usüi:py, ufn direito da,lgr(·J~, ta~1,so.inent~ os_a!)~ausos,"dos (]Ue 
e o Bispo:'ou Sacerdote processado ... , cp10:cam acima dr· tudo·..q) ... reJ,no 
ueve recy:sar qualquer defesa, pa,·u.'f,;:;;c' dó Céu e sua justiça", e do alto 
11io reccinheccr a Jcg'itimiclade do deste idC'al sab,•m considerar. 
•.rribunal/ Foi o que fizeram aqui com imparcialidade as rivalida-
Dom Vi.fui e Dom Macedo Costa. eia, dos homens .. E' para estes, 

I,Jnti;itanto, eI}l casos excepcio- pois. que escrev<'mos o presente 
n.i.is ó Vaticano cvncedc <.uto1·iza- estudo. 

. ç:i.<v-t>ara que um rl'u. Clcrigo se 
/',..dffeiida. E.' o que tcr11: succdíclo 

-f neste caso. 
l - CENSURAS INJUSTAS AO. 
TRIBUNAL DE 'NUREMBI!;RG 

nal não·- viu culpabilidade na 
arnaçào de von :t apen, Fritzs
che e Schacht. Mas tam bem 
não cortou o caminho a que um 
tribunal gcrmaniqo, apreciando 
não mais como em Nuremberg a 
atuação internac'.onal da Ale
manha n:..iz,i:sta, H1a:s :.1 "'~'iº rn
tnior do Partido Naz:sta n:1. 
Alemanha, submeta os três r"ns 
agora absolvidos. a novo julga
mento. cujo desfecho pJde s<'r a 
pena de morte. 

Para resumir, nem é· verdade 
c,ue o Tribunal haja declarado 
que o fato (.,0 alguem ter npoia

. elo o nar.ismo não constitui cri
me, . nem que haja garant'.do, 
por sua absolvição, von Papcn. 
Schacht e Fritzsche contra a 
~PJ u:~~e, de futuras penas por 
p:; rte à{ tribtmais g0rmanicos, 

O c~&o é outro. o tribunal 
dH~,,r.c,i.. de julgar os crimes co
metidos contra a Alrmanha por 
alemães, chamando · á sua barra, 
tão somente os reus de crimes 
cometidos contra nações .estran
geiras, ocüpadas pelos nazistas 
clurànte a gur.rra, on nào. Poi 
u. crimrs dPsta natureza, isto é 
oe · crimes internacionais. e só 
Ccles, que o Tribunal absolveu 
os-. três chefes pardos. 

II - OS :CRIMES INTERNA
CIONAIS DEMONSTR,4DOS NO 

PROCESSO 

nestes campos atingiram a va
rios milhões. Em um só setor 
da Russia Meridional pereceram 
por estc>s · processos noventa mil 
pessoas; 

e> pilhagem metodica dos paí
ses ocupados, abrangendo não 
somontt, t,0 souros artísticos e 
cientificns de renome interna
cional, mas grandes quantidades 
(.e objrtos utcis á vida civil co
crnm; 

fl ínsiititição do trabalho es
cravo na Alemanha, pela utili
zação de prisioneiros de guerra, 
ou simplesmente C:.c habitantes 
de zona,$ ocupadas. Hitler che
gou a se g·abar de que 250 ni.i
lhõcs ·de homens trabalhavam 
nestas condições. para a vitoria' 
do nazismo, e mais 100 milhões 
trabalhavam indiretamente pa
ra o mesmo fim. Os trabalha
dores desta categoria eram su
jeitos a maus tratos e duras hu
milhações; 

Sem duvida, considerada as- milhões e meio de judeus sem 

• $ • 

g) morticínio de grande quan-· 
tit.ade de Israelitas. O relato
r-lo é, neste ponto, -imemament"' 
metleuloso1 . 'Menciona eftatlBti~ 
cas alarmantes. Em t1rm ano, 
só em um "deposito" esp~cial de. 
Judeus, DO mil delrs fothm ~x
tcrminados. Na dest1·~ção do 
'g·hctto" de Varsovia ~ foram. 
mortos 56 mil judeus. Jsó no 
campo de Auschwitz foram exe~ , 
cutados entre 1 de maio de 1940 l 
e 1 de dezembro d.e 1943 dois 

sim, a atitude do Sup,erior Tri- falar cm cerca ide quitihentos, 
..... .Antes; (e tudo,, .. m-lmPre. a~~!-;,, •. -~'ll~~l _c;le,,Nurcmberg 'é passive!' mil (IUe morrer:!'},~ c\~,-~91:U~,._.)'.lO ... :;_ 

,;; E. ·" o· Citrdenl-Arceõist}o tle Papen, Fritz;sche e schac~t dês-: . H,m, das ce11s1:r .. s que .ha~1tual- · res - _des?ojados. das.1:alianças, 

Nos campos de concentração, os 
pns10nr1ros <'ra:m · imersos cm 
agua gelac'a, ou sujeitos a gran
des altiti.ldes {de temperatura; 
sE.gundo .. parece, porque o tele• 
gi,ama é pouco cluroJ' ,r.eram 
snbmet.irtos a PXprrlrnr\rts rém1 
.balas envenenadas 1c CQ'í'fl gc·r~ 
:m<'s de molN;tias c,on ta:siosrts. 
Ilomcns e m ulllNes toram este~ 

.rufaados pelo Raio X e por oú-
1.ros pro ssos. Com as cinzas 
,das v:· · ·ncineradas, ou com 
a go · · umana, fabricou-se 
sabâ?. _ A:o "todo, ~alcula~se em 
6 m1lhoes o numrro clr 1srueli~ 
Jas mortos. · 

III O GRAVlSSDIO ERRO 
DO TRIBUNAL 

\ 
Não se compreende que, es

tando persuac'.ido da· realidade 
destes crimes. o Tribunal de Nu
rembrrg inocente von Papen e 
Schacht. E' absolutamente in .. 
ac4nissivel que esses dois ho= 
men.q publlêos, frequentandf;l 
·cllar1amente· ·os ambientes malg 
nltos e reser·vados da adminls~ 
tração nazista, gozando da con-

cçont11ua n:1. ga; pag) -----,~ .. ---- ··-····· ·--~------. 
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-~.; ,e,;.,;:;;ao;6ô;,i,_ .. · ·" ,'. ... .,,_·na1ar ·qú'ê"w'"t11'sdf-tr.~'6'"" · . . · ,: ~j}~~!~íJr~~-7-'°"'~"Po.-:- · '."'!ªfl'lm1otl~~·"'eaãa.,v&-i 
l.,oi{dres pediu ao gabinete traba- p, rLou contra O Trib,un(l,l censu- , lhente · lhe est.a0 ;:cndo feitas. joias e .. dentes de ouro: eram Ie-
lhista que in.tJr,,ie~se em fa,or de •·a.::, nPm sempre muito justas : · .. Para que o )f,iloI compreenda vudos a.o .. Banco do sr,.:,Schacht. •;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;:;;;;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;;;;;.:~ 
1\ions. Stevinec. ~\.té o presente }'oJ .insta a i.ndignaQão Produzi- n1r-lhor .o .u:do .f1aco da atitude • .., .t.#L ...... ,. ™ 

momento, os trabalhistas coJ1Li- da pelo "veredictum" do Tribu:. (e orgão .judn.ia1 iu inter-aliado,. R h d · 
.nuam em silencio. Atendçriio no na! quanto a esses "leaders" na- 1>riá convenie11tC capitular, nn- (( a i n . à; O 
pedido do Prelado britnnico '? zistas. Foram injustos os ,lr- t(;,$ de" tudo, os e.rimes que ele 

Calar ê o modo por ·que os me- gumentos de que esta indigna- reputou demuu1>trados ao longo R . 
idrosos deixam suceder o que eles <,f,o se s0rviu para se manifcs- do meticuloso e sereno processo O S á r i o,. 
,querem que SUC'é'da, sem ousar de- tõ.f de pubJiCO. a qUe preSiCiU. t:XtraimOS. estC 

· .. 
·• r o._g a 1 por 

clara.r contudo que ê tal o seu de- Cõ.talogo de crlmt.s do proprio 
sejo Veja-se a incrl'ia do sr. Att10e Ao contrario do que se pensa, t1::xto da sen•cnci:; cond0natória 
:no c"aso e,scan<).a!Mo ·dos "sqnatNs'', o Tribunal de Nuremberg não pr('ferida pPlos ,;'ni:>:<'S aliados: 
inercia esta lnterrornpWa soment~ ü< ciarou que não havia culpa no uJ prf'paraçâo a::, guerra::.:me-
:para garantir ,-ua propria <'M"'-.. i::.to de que von Papen, Schacht dmnte violaçàu elas obrigações 

. Vamos ver se a mesma in<'rcia e, Fritzsche auxiliaram a asccn- inteu,uc,ionai~ contraf(as ·em 
serâ. a tatlca trabalhista c-ontra ção ou conservação C:O regime Vc.r.saillc>s. Esta 1~reparação Cü-
~Ions. Stepinec. nar.ista na Alemanha. O Tri- mcçou com a chegada q9. Hitler 

Como previra.mos, tambem na . 
$'rança O!! -squaters" começaram a. 
ocupar edificios. Preciosa confir
mação da. velha tese do "Leglonn
·Mo", sobre a profunda importan
-cla dos at'onteclmentos internncio
naiR em tudo _que se refere ã. vlr1a 
:lnterna dos povos contemporaneos. 

bunal se considerou habilitado · ao poder;· x: 
a julgar tão somente os crimes b) enquanto a prcp0,ração 
cometidos pela Alemanha con- prosseguia mais ou menôs clan-
tra as· potrncias estrangeiras, destinamente, o Rcich subscte-
dl'ixando aos orgãos judiciarias via novos tratados ::lc PU.7., ar.1i-
cla propria nação alemã o en- zade r não-agressão c::ün cli'!er-
eargo dP- julgar, de futuro, os sos paises que Ult()d')~rnente 
crimes cometidos pelo nazismo atacou: , · 
0m territorio alemão. contra e) anexação cfa . .Anstria .. e 
suCitos alemães. Dentro deste Tcbecoslovaqulá, agressão á Po-
;,ngulo muito especial, o, Tribu- lonia, Russia, Dinamarca. Nn.

A· ~efínição ~o ~o~ma ~a· Assunção 
ruega, Belgica, Holanda . P Lu
xemburgo, e mais tatdc ú lu-
goslavia e á Grecia; · · , 

dJ crimes contra prisioneiros 
de guerra, demonstrados com 

. "provas esmagacotas em nume
ro e clareza", diz a .. sentença. Suplica dirig-ida ao Santo Padre pela Confederação 

N;icional das Congregações Marianas 
:Um grande movimento está sen- ASc~unção de Nossa Senhora. aos 

<lo organizado no mundo inteiro 
pelas congrega.çi" es Maria
i·luias, afim·-de obt ,r da santa Sé 
a definiçéo, como· dogma de fé, do 
.mlaterlo da A,ssunção de Nos.sa Se
nhora ao céu éiíl corp0 e alma. 

As congregações Marianas do 
:Brasil não estão alheias a essa 
<t>empanha, cufo resultado r,-dunda
:i:-á. em nova gloria para sua Ce-
1<ste "Rainha, Advogada e Mãe". 
.F.ncabeçandÔ tal iniciativa, a Con
federação Nacional dirigiu ao San
to Padre a ooguinte suplica, 

SANTISSIMO .rADRE 

.A confed ,ração Nacional dns 
rongregaçõcs Marlanàs do Brasil, 
rr.w-esontando 52 Federações dioce
sanas. num totn1 de 200. 000 Con
•g!°t>gados ·. Marianos. prostracse hu
:r,iJclcm<'nte aos pés de vo~s:a San
ttrlnde · para cxprl's~nr e anelo. que 
<~Ua nn com,:!io de tones os fllhns 
rl~ li.faria ~~-n+• 0 •

1·~... ..i,, qne seja 
,ddlnidc ., ~ "•~ ':le i(' :, 'Tli"terlo da 

céus em corpo e alma, como ensi
na a Santa Madre Igreja. ·Entende
mos que uma tal definição da ca
kdra de Pedro acerca qesta verda
de de fé redundarã. em mator lou
vor da Rainha do céu e cm au
m0nto de devoção e filial confian
<::?- dos q11e se consngt'.lrnm ao seu 
1macnlaào Coraçfio. 

Bm nome de tod'.>S OR Congrega
dz,s Marianos do Bra<)il depO::-ità
mos ªº~ pés de vossa sunt:d!tde es
ta humilde ssuplica, implorando pa
ra todoi; nós a paterna.! : Benção 
Apostolica. 

Rio de ~:melro, 5 de agosto ele 
1946. 

(a.) P. José Coelho de Souza s. 
~T. - D!rrtor; Edmundo Perry 
p.-,,s!dente; Alberto Ildefonso , de 
O1:veira - AsRistent~; Elino Rosário 
Cardono - S 'crctàrio Geral; Er
r.iini Vllasboas Flguc!red0 - l. • 
8rcretar!"; Claude L· K'.lt1ffmiin11 
- 2. o Secreterlo; Gabriel L,'mll. 
Reo~ - Tcsoweiro •. 

. Estes crimes · "resultam dà con
cepção da guerra total", conti
nua o documento, e chegaram 
a ser "fixados pornienç,rizada
mente, muito tempo ap.tes do 
ataque pt-opriamente dito". Es
ses crimes são assassinato, tra
bàÍho f<;>rçado,, os mais .. crueis 
maus tratos contra ,.Pt:isioneiros 
de guerra d~- todâ', · natúreza.. 
Contra a população nãô ... comba
tente, ,atrocidades }evadas. a 
efeito. ou, simplesmente pl~neja~ 
C:as, como · as cxpericncias exe
cutadas em prisioneh;os · de 
guerra russos. 'para obter • um 
meio de propagar rapidamente 
epidemias na população civil da 
Russia ocupada. · Nos campos 
de • concentração cm que se re
colhiam, tanto os prisioneiros 
de guerra quanto, a populnção 
civil não .combatente. dos: paiscs 
ocupados, funcionaram can1aras 
de gás e incineração de vitu:nas, 
e outros meios terrlveis e mo-

1 
demos de extcrminio. · A sen
tença afirma que · os ser~S'- hu-· 
ma:.1os mortolil oi1 . ~tormén~C:os 

Neste mês dó Santo R:osnr.io, :lcmõicrtto-nos de um modo e~p~cial 
da mensagem da Virgeni de Fátim,a, oferecendo ao Seu· Imaculado 

Cor~çJ~. muitos e devotos rasa.rios, a Jim ele qué J;:la obtenha para-
. 'Q'., mundo a paz de que tele cada 'V'ez mais se distancia. 
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A libertação de um. Bispo 
do Rito Catolico 1Greg·o 

Mons. K.oczl<>weki, Bispo d e 
Przcmysl, cidade do suileste,da Po
lonia. acab!l. de s?r po&t0 em liber
:!adt>. depois de uma larga estada na 
rrisão de R.zeszow. ra r-o·,onia 
C<'ntral. 

As auto1idadee co,,:unistas polo
l'!ezas. que1iam forçar O Eisp0 a fir
mar uma decliraçá..i dlwndo que 
,,,., ucraniano, desejg, "voltar li
V!-rmente á Ucran1.a sovietica". 
Jl.pPzar de ter sido submetido a um 
ill~l'l-.:<>gat.orio scver0, negou-se a 
firmar tal declaraçã(}. 

"J::"oi o Papa qu" me nome<:u B!~
l-'( de P,·zcmy.sl, e n'lrla mai"-' pode 
lllYrtar-me de minhas func:ões". 

As r. u toridades ru,,~a;; enviaram 
ElO flisp0 novamente p::>.r" a frontei
ra 1·u 0.~a. donde !l. N:<ND o d~teve. 
Lc-µ·o pode recuperar ,;,•n libt,rda<le 
,. voltar a Przemy:;I onde foi rece
b!d0 com fort~ aplauso de g-ran<le 
tmm ,,-0 de ,-atol:cos romano~ e um 
pequeno gr,1p0 de ca,t.t,!i-:-os gregos. 
Ornnde pa1·te da sua diocese, con
formp o aco:-dc- de Ya, .. t,\ 1-..cha-~e a 
•~t" da l!nln, Curzon. O .::overno 
comunista polonês 0 ~d:i;t1. ao.s e.ato
Jlcns .do rito !n'''?'o a na ,5arem õa 
PO!onia !i. URSS' 

Comité 
Europa 

rle Sccorro á 
faminta (SEF) 

. .,,.. ·"' • - ' t \ (Co'ncll.isão dá ·v• i>n.g.}' · ·, cismo, ptéstigia.do pelas novo.s auto-
fiança de chefe$ nazistas dQs ridades gennanicas de todos oe mo-
n1_~is proeminente~;,; :qão tives- dos. De outr0 lado dever-s~-ia 
sem conhecimento de todas, ou evitar tudo que putlesse hmnilh,u 
de· muitas das atrocidades que ,itsnecessariament~ O$ alflmãeoJ, ou 
o nazismo estava pra.tJ.cando., reduzi-los ao desesI)erv J)ela fome. 
Jamais a opinião mundial se Era preciso demonstra~· assim, e 
convencerá de que von Papen e exp 0 r:mentalmente. que Hi~l-=r ati-
Schacht ignorassem tal. Ha rou o povo germanico co11t.ra um 
pelo mun<)o uns restos de bom munclo que não 1he quc1r nenhum 
senso ainda vivos, que impedem mal. A guerra par,,cet·::),, inutil sa-
que o povo se engane até este crificio, a.os alemães. E 4kitle:, apa. 
ponto. Assim, pois, a solida- recei'ia em sua verd:>.,deira luz de 
riedade de ambos com os crimes malfeitor. 
imputados aos demais reus é Dentr0 desta perspectiva, a com-
tão evidente, que salta aos olhos. ~,osição do Tribunal devera ter si-

E note-se que não se trata de elo inteiram.ente outra. Não compre-
uma solidadedade qualquer. ~ndemos Porque, jamais, se cogito11. 
Um e. outro puseram ao serviço de o retirar das mãos dos 4 gran-
do regune nazista uma excepcio- cics, para os entregar a um organts-
nal capacidade, e lhe prestaram mo comp0sto de repreoentantes de 
b~ne:ficios que· talvez só eles po- toc1os O sbeligerantes, e de poten-
d1~ prestar, e sem os quais O elas neutras coinu a Suissa ou a 
regime desaparia. Para evitar sueda. Este tribunal teria· sua 
e.ste desabamento, eles coopera nrnxima garantia de imparcialidade 
ram com tocio o seu talento e se nele fie ndmitisS€m alguns m-;m-
enugia. B,istaria que em dado bros leigos da celebre e doutissima 
memento eles relaxassem um ou Rota vatir..ana, leaders a!emães, ita~: 
oi:.,rc., ponto, para por em risco IJa.nos antl-fascis~ com0 :Bru-· 
tr,d .. a maquina nazista. Não n.ing, sturzo ou Schuchnigg, ~te. 
o 1izeram porem. E' fato que Quem não Percebe c;ue com a 
eles não estavam matando gen- participação do vaticano e daa PO-
te nos_ campos de concentração. tencias neutras, como dos peque-i l\fas fizeram mais, em favor do r.os beligerantes, t) Tribunal ganha·-
i é&1me, do que toqos os ageutes ria imensam~.nte t':n prestigio? 

1 

seu,nqarios de Dachau. Foi em o fato é que ele mesmo sentiu 
. gran,de _Parte por obra deles, que o.ue O prestigio lhe faltava. E' o 

? t-xucieio continu_ ado d.e tantas que se pOde depreender do imeDSi> 
igi_,o~inia_s foi possivel. Sua ~- c-rro. praticado por juristas abalisa-
s-:n,çao e, Pois, uma contradi- dos, quando adotaram crlterlo in-
çao berrante com as acusações teiramente falso para proceder a.o 
formuladas pelo proprio Tribu- ' to ' 1 t Julgamen . 
na con ra o governo &·ermanico. v _ FOI FALSO o CRITEK-10 

o mesm.o se deve dizer das v·nas ADOTADO PELO TRIBUNAL NA 
re1ativame."lte brandas a que toram CLASSIFlCAÇAO DOS CRIMES 

. sujeltotJ Vat"iOs leaders nazistas. Q Dcixando ao povo alemão O en-
. uem acredita. que estas pen:.is s~- cargo de julgar oa crimes c~meti-
J"?1 cumpridas até e. Ii.m? Quem dos contra a Alemanha., o Tribunal 
nao Percebe que está lat,inte um tomou ares de quem diz que a Ale-
indulto clentro de· alguns anos, p!\- m_o.nha !)em pouco lhe importa, e 
ri-, ,varioo à.os condena.doo? .E quem ()ue ao mundo civilizado tanto ~e 
pode não recela.r que eles saiam da 
cela para O nicllo de Pa.Iitheon d~ lne (lâ O ~ile uma malta de bandi-
martú•e,s n».ls~? dos cometeu contra um dos maiores 

e mais gloriosos povos da terre.. O 
lV - O PRO.PBIO CRl'i~IO c;ue ao mundo civiliZado importa, é , 
ADOTADO PARA A COMPOSI· tão somente que estes. bandidos 
ÇAO 00 TRIBUNAL f:01 ERRA.DO ataquem os palses visinros. 

E' muito ele notar que em tod:.i o se oota · Iingwigem é 1ns.lncera, e 
julgamento só vemos a.Parecerr.n 

1

. encobre· tão somente O proposito de 
erros· e orimes , dep($ : da ascen.- , a'si!rumir ar~.s de insuspeiçã.o, não 
aão do nazismo a.o poder. Isto im:.. intervindo na polittca, interna. ale. 
plica. no reconhecimento, pele. ~ i 
proprto Tribunol, àe que o Qli.J;ne ma, é ngenua e ineficaz. Não ha 

um só homem sol)re a face da, ter-
não é da. Alema.nha, é do na?..ismo. ra que veja nos jul,,,"llmentoa de 

Isto se comprova. tambem de ou- Nuremberg uma :l!nterv,mção na po. 
tra maneira. O Tribunal menciona litica interna alemã., e os alemães 
d.e passagem, mas muito ln• serão naturalmente os primeit'os a 

o Comité de Socorro â Europa cisivamente, as viQlencias ·pratica,- sentir :Isto assim. Neste caso, não 
Faminta, com Secle Ccnr.rnl em Es- <ias pelos na,zil:ltas para subirem ao seria multo melhor associar a Ale-
tocolmo e com Sede pa1·n, o Brasil poder, e para. nele se çonservarem. manha. catolica e anti.nazista. ao 
em Po:-t0 Alegre, t,im desenvolvido Es~ violencias btPn d.emor.::.triun ul t · 
lnt nu• h"''"'º l'ªº'n.onA,ft onti--:1"'. z1 .. ,,,.. j ga,men o de Nuremberg, e levar o 

·n•a e. profícua !ltivldaõ;, i,ara ... ... ...-w ..,...,......,_ -· " """' processo até O fim, :;i;,to é, julgar 
obu-r ~oco1Toi; para, ili:1 Populações v1vaz. em va1i,os setores (la optDião tambem os crimes praticados pelos 
famintas da Europa, eJPe'.:ialmE:nte a.lemã. Isto é, aliá$, Je1'Q.lmente co- :nazisl;e.s contra O propr!o povo ale-
•. , alemãs. nbec1da.. mão? 

. O Pe · Henrique Panquet, S. J., As.sim POh, a verdade a respeito Est~ crimes são ile um alcance 
dmgente do com1•~ N'ac1·0·nal aca- 46Sta ..-.,err,, .,_ nn- e' 6 ""eve..,_ re~ .., .. - · .. ., """" - " • ...., · internacional, e não apenas inter-
bou de r 0 ceber de Estocolmo 'a no- pr~en~ lllão apena.s wna leg!tl· 
t'.cla da chegada da primeira re- ma. e honesta. defesa d.e povos ~re- · ~~~:~~e~mc::~ ~~r~~hi ~i: -j~~ 
me.ssa d<' roupas <' genl'ros a:umen- àJ<los 'P~la sanha nadsta, mas Ullla • 
t!cloo. No dia 14 de setembro se. verdadeira eruza.da. pa.ri,. libert.ar a mestica de A. fica só por Isto pro-
~lu. a sº·gunda rumes-sa de 370 to- Alemanha crii;tã. do sud:.o de nco- fundam?nte al)a1ada, se bem que 
nt>ladas e no fim elo mrs scg1.1lu urr. paga.nism.o totalitario qUe n<>Ia. se . L•enhuma das ações criminosas haja 
terceiro amc1·1to, com um volume "'-:via pr"~"~""-"'- A. ito . " Elido pratica.da fora do terreno de .... .., ..... _.. v ria n,-t> ·propriedade cio criminoso. Este prin-
Çt> 420 .toneladas. auxiilo este que ooria, poli,, a.Ica:nQada. propriamente cipfo vigora tambem' em matéria 

· acrá. o presente de Natal para o.o; contra a. A~nha,, Dia$ cont~ o ir.ternacional. E' em virtude dele, 
de,,.hcrdados da guerra. :i::azismo. Tratar-se.ia, pois, ~ora, que oS brancos teem oroibido no 

Os catollco" brasileiros devem üe debelar -> nazismo dentro da Oriente e na Africa toda uma se-
tmit:ir o~ seus irmãot; ame1·tca.nos. proprla, Alemanha, com O concurso ne de costumes deshuma.nos. 0 "ue multo ~m contribu!do para, a de todas as correntes. an1ii-naztstas, 
!'l"habm•-~- elas a·-~ d"Vªbta- ,..,~ _,._...,_ d i .., . mundo civilizado afirmar ,Qu~ não 

""'"'--o , ~- _, ....... os ---- ever am pre&,.,guir s" importa que bandf.dos p'ratiquem 
das, Assim o catollco,. americanos e reanimar vigorosamente. contra a Alemanha 30 mai0res 
ei:,.vlnram pa.:ra a Europa. POr meio Longe de 5e desinteressa!', poi~, atrocidades, é em si mesmo um.1 
da Wm RE'lit'f Servtce- Catholic dos pr<>ll'lema,s internos alemães ou atrocidade! 
v;"Pl!are Conference. "O m1'lhõA.,; ,.,_~ ... _ ... ~~1a- nn.v germaru·co do ! • ,., u ....., '""""""' ""' o .,...o · Assim pois, o simples fato de que 
dolares. Ef>se auxilio torna-se mais <>piloto da guerra. <>s allD,doa deve- , 
" -emont c nsid · f t r'"- _,..,_e.,_·-- " .. AlA-"'""ha a um o Tnbuna1 de Nuremb,,rg haja 
,,1 . e se O erarlllO,; 0 a O ...... w .. .,.... ...,,.. .. ,.,._. feito ab~traç;ã

0 
aos crlmes tnternoo 

1<'· qun o melhor ambiente para a longo tratamento, em qua toda.e. as do nazfamo. é um golpe -Profundo 
,errnlnacll.o de extremismo, tais oausaa que provocaram o nazismo M ja t,,;,0 abalada moral interna-
~ o nazismo e o comunismo. é a iossem pa,cientem,nte elimina.das. 1 
mt~erta moral e material em que os TJma 11Qlitica. de <letoen~rallzação c .. onal de nossos dia.s. 
"""'V e•""'"'eus r-"--m· ...,,_ • se · d 1 1 ., Assim um erro atraiu outro. A 
,,.,,., --... '"""' .. ""' """"' • Vl8'C)l'Otla, com Pl'e Ol'l n.o do s-14 composfção errada do Tribunal o · 
Mtcontmm. ., c-~tolico eobro a Prusta. lutero.na 1 tri 

A"' meroador1as a serem enviadas e mJlltaFil.ta., e qui,;:á com O cei;i.tro evou ª rea nglr erroneam,einte-
""''nt a EnroP" ,devt"m ser a,asím elf- ,._ ..,....,..., d d ---• sua tarefa.. E na.f a. c!esn.prova«;'ão ,.... ~ ..., g?a',,,_.& a mun ct ge • ...--..,co geral que cai sobre ele. 
d"t'eçtld~: .. Comité de SocOrro á fixado em Viena, faria a.o nazismo . VI _ 0 T.RIBUNAI, FIRMOU UM 
·-rur<>pa Faminta, DepOSito D~h 'r. um mal trremediavel. Esta. politiea. PRINCIPIO PERIGOSJSSIMO 
ll".dlflcio TUplna.mbâ, Av. Julio d• deftria. ~ reforça,d& ~ uma in- 1 . 
('tutllhos 464 Porfio. -,.,egR!". ..- ,...._..... d ,,._ ., ·catou-· Por Sl:1ª conduta. de oflc ai ~ln-
. , r- ... ,..... ---e e &ç- .. u . . teresse. em relação ao que QCOffeU 

;ttllllllc:UU=nxumr•sunnmuznnnuuuzrmnz11rttfXtl7 

~ a1ólicos 
Coimprem exclusivamente -·· . ,., ~ ... '. suas jóias e seus presentes nu conht:cida 

JOALHARIA 

CASA· CASTR<} 
_,_. 11 DÊ NOVFJQ)W N.• lt 
~-daBuaAncblna> 

... . . . ... . . . OFlflNA, 
PRôPRIAS 

• •• . .. UnieG& 1!0Dt&L'itcn:ri06 OOt U.\
MADOS ~ ·1ELa-'TBA" 

J:a Alemanha, o principio ~ 
:r;,elo Tribunal é de <!Ue só a Alema
nha tem oompetencJ.a '!)ara ee pro
nunciar sobre tal. 

Qu!U)Cio o fa.rã: a '.Aleinanha? Que·· 
Alemanha o fa.rá? A Alemanha aú;.. 
t mtica. catolica na. Fé ou ao menOll 
nos costumes, a Alemanha de Brit
ning, àe Faulhaoer, de 'Bertram? O 
c:ue será a Alemanha de amanhã? 
Em nossas notas, já. temos ~ina
lado que os alia,dos 1-epatem um a 
um .os err<>s de 1918. Dai não PO· 
derá. ressurgir um novo na,7..wmo, 
mil vezes mais terrivel · que o prt:
meiro? Quem o pode prever? E é 
porque o mundo inteiro nota e sen
te isto, que todos estremecem ao 
ver qm a punição de muitos eori4e
nado,; nazistas (os que· ficaram. su .. 
jeitos á reclusão) e a condenação 
aos absolvidos, será. de futuro ta;I
vez uma mera "bla,gue".· 

Uma coisa. porem, é al)sollità~ 
mente positiva: noote 'dia, quando 
vm novo nazismo com~ar a se for
mar nas entranhas · feridas da na
c;ão aJemã á qual os !!.liados íize..,; 
ram em 1945 todo o mal de 1918, os 
aliados não Poderão protestar. Te
renos a.firmado pelo pria:lciPlo vi
torioso em Nuremberg, que o que se 
dá dentro da Alema.nra não é de· 
nossa alçada.. TeJNmos, pols, renun:... 
ciado a qualquer !Intervenção dentro 
da Alemanha para evittir um novo 
nazismo. 

l!)M;a perspeotiws sãq sombria.s. 
Quem ousará. dizer que são a,bsur
oo.s? 

VII - · EPILOGO 
Mais uma vez, as coisas acabam 

de se pas:,ar, ineePeradamente, de 
maneira tal, que se t:vessem por 
objetivo conservar •anto quanto 
possivel ainda. vivo O nazismo, não, ·· 
seriam. diversas do que tem sido. 

A Historia' cons~gilli c<>ísàs fan
ts.sticas. NapPleão, um genuino 
precurso1· de Hitler,. salteador vul
gar de povos, assassino, orgulhOs<>, 
inter~iro, mentirOSQ bru~J e re~ 
fina<io, transformou-se em meiadOS 
elo seculo ~do Do Napoleli<) .. <la. 
legenda., o Pequeno, corso a.phega.do 
e pa.k:Otico, mlstieo e afa,vel; ."sans 
peur - ' san.s reproche" como 
Ba.yard. De . Ma.rat, .. fez-se um 
grande homem. De llitler'se. fará. 
outro tanto. Saberão <'ercar do es
plendor de Uirul. g-ra.ndeza troiana.· 
seu suicidio n0s p0rõe.J da chance
laria, <'"m Eva Braun. A morte dos 
seUl:J doz, martires (doze) numero 
propicio a todas as comparações 
messla.nicas) será cet('bra.do ao.~ 
acordas de Wagner. O que sucede 
na !tal.ia com o cadaver de Mus
solini prova como temo,; ~zão nes
tas previsões. um pouco por to
da a. parte, os 'Qegrellee pOderão res 
surgir. N<'~ta. semana m'lsmo, o mo
"·1mento de resistencia. nazista. cha
mado "homens lobos" agiu mai; 
energicament& do que nunca ... 

Para este desfecho, tera. concor-
1·ido eficazmente a conduta ao 
Tribunal de Nuremberg ... 

E. Para não om,itir $.SP<l<!to algum 
deste erro •. mencionemos. à fa.cllida
cie com que serão considerado~ 
martú-es o:. militares do supremo 
comanào alemão, em. má hora con
(1enados pelo. TribUll8,I. 

O proprlo Elfienbower s.e mosti-ou 
surpr-eao com ta.l condtcnaçã-0. E" 
certo que estes generrus cometeram 
crimes. COmpeiia aos se_us. adversa
/los julga.-Joa? Se depois de ca.<l.a 
guerra o vencedor julgar. o· vencido 
como réu de injusta agressão· (opi
nião que O vencedor t~m se!JWl'e- dO 
vencido), onde iremos parar? Pt"e· 
clsàmeute pa,ra julgar os milita:res 1 
c1o· alto comando, só os neUtUJS e o 
vaticano pod~rio.in ser jli1zes. U1nD, 
st>nt('Jllça jl.lSta. vai ser nmculada. ii-- · · 
1·emediavelinente por est.e ta.to c]a,. 
moso de haver sido pronun~ pOr 

1
. 

pBJaea qUe evidentemente não teem 
itnpa.relaUdal,lo ru:m atltorld:.tae pa-
ra taa. 
~~ 
oi), .,, os ,., ,, 
t 

O lf'll.( l>A J:,J,bERD.,\DE 

..t.. Y~eü:a. ~ade sú fAi. 
da.à.a a. conhecei- a.os· homens pe.Í~ 
Cri.stia.:wsmo. · O mundo pagão nã(J. 
conheceu a liberdade, mas apena.,, 

-- ·o,,_ r~es totallta.tios. Ou entãa 
ha.via apenas um simulacro c1e Ih 
berdade, que D.ada, mal.s c1·a do que, 
uma vergonhosa. licenc;:a, ou um_. 
asquerosa demagogia. E tudo Yeiu 
a da.r nisso: naquilo em que os hO• 
meDS não eram escra.voa do .l!lsta• 
do. o eram das pab::ões individuai~ 
ou. coletivas Só pode ·ha.ve1' libell"
dade onde -ha virtude,' e sú " Crft!!
ti3.llismo ensinou e pôs em.' pratica. 
a. verdadeira virtude. 

Ora., o mundo entrou numa epo• 
ca ele neo-paganism.o, pior do quo 
a do paganismo classico. Pior, dii-,.' 
ze:rnos, porque os antigos pagãos• 
não tinham recebido a revelação 
Cristã; o seu paganismo era de na-. 
tureza Mas o paganismo contem~ 
poranoo ' provem' d.a. nega,;:io <la. 
verdade CÍ-istã, é um paganisna) d@ 
apostasia e de endurecimento, Q'ià 

perversão intez:l.or, que l)á,Q f: PQS• 

s!vel $8lXl. o peca.do contra. o Bspi· 
rito Santo. Em. consequencia, mui\ o 
menos do que no mundo pagão, l,.:i. 

. .l uga.r pa.rà. a liberdade no ni u Jl ..1 o 
modernó. Nó mundo antigo, os 110-
mens gemiam.sob as varias tir'-l.nias 
que lhes eram impostas pelos dcs
potas, pelas supersUções ou pelos 
costumes. No mundo ·atual, os ho• 
mens jâ, não suportam o fardo da. 
liberdade, e procuram abrir mãu 
dela Os homens de hoje querem 
vivei- a.o sà.bor das inclinações e 
dos instintos, sem qualquer preo-, 

'-·'ôupação ou resporusabilidade espi
ritual: o Estado que tome conta, 
dele$ Aasi.m evidentemente, chega~ 
se a.o">ttm d:.:_ liberdade. Como iam-... 

·· bem• a.o-· i'.im da civill.za~o. 
Já. temÔ~aqui aBSina.lado, po1· Ya• 

rias vezes, dlvêrsos slntoma.s clesu. 
sutciclio moral \Agora. a.pareceu 
outro, inlporta.:ii.ti~o, o qual ·pas · 
sou, no entanto, quase desaperct-, 
bido na sua. tra.nsáendenté signifi· 
cação. Trata-se do-. plano das ,Nn.
ções Unidas· para ~ regeiJer::i;1;Ao 
economica d,a. Euroi,à, discutido 
não' ba, muito em La.k.é· ~-~· O.·. 
plano cox;sidera. a. Eurppa.'.êo~o um: 
só todc>, e prevê . a. destruiQÍ[o ·õos 
sistemas economicos · na.cio:qài~, · tiô. 

redistribuição do elemento . hpma~ 
no, a unifl.ca,;:ã.o · das fontes de.fen~r., 
gia, mecan1ca. "cómb~_clo-as num/ 
só sistema. de distribuição· de en~r
gla em todo o continente"; ttÍdo/ 
isto implicando em "grandes r~., 
ções à. soberania. politica. e econo
mica. dos paises europeus" e me8' 
mo _na. insta.u11açKo de "um· sõ s15s-. 
tema. politico"·. Sempre rios :ma.ni
festamos contra.rios aos exageros e, 

exclusivismos nacionalistas;· poreni 
é facil de verificar que a a.pilcaçíi<> 
deste plano vira destruir as tra.di• 
çiles culturais da. Europa, intima
mente vinculadas à.s diferentes na· 
cionalidades Alem disso, um ta.L 
plano não ~erá. exequivel- sem um,· 
verdadeiro totalitarismo continen
tal, em que nem ao, menos se dei
xarão de encontrar as celebres de
portações, tão ao gosto do na~lsmo .. 
De tato, um dos pontos fundàmen
tats do plano consiate na redlstri
buiçã.o d.o elemento humano, "pa
ra, tornar possivel a tl.'allsferenei:-i. 
de bragos que sobram,· noa paises, 
como a. Grecia. e a. ·1ugoslavia, para 
as :naçi5es onde escassei:1.m opera~ 
r1Qs, como na. França.". 

E' interessante observa!' come,·. 
q'ua.ndo mais se. end,eusa. o traba
lho, nunca se esteve mai11 protlm•~r 
da. resta~o- da. ucravidãQ. f 

DR.. DURVALPRADO. 
Ml:DICO OCULÍSTA 

Rua. Senadw Paulo J:i'.ildio, ·li 
• Lº an4,. SaJas.512 • 13 º H, 
<F.llq., da, Rua, José Bomf4clo). 
Coiw.:· 14,30 à,g, 17,30 bon&. -

'fel.: Z..m3 
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f me mor fazer e não prometer ~o ~'"JMa~s··~iti:::-=::::~:?·:~~~ ~ 
Q D e prometer e n ão f ~ Z·º r i : : : : GRAND~ EscoLHA EM OBJETOS p ARA PRÉSENTES : : : : i 

- U l, l!I • • ~ Grande variedade em. RELóGIOS das melhores marcas suiças ! 
. Pe.AdaíberlodePaulaNunes,-5.D:S. s CasaQ n·e···u1·· o Loeb s 

. E' ía.cl:! de :se estabelecer a gran- · rucntar o nul'l'!cro de seus elcilorcs !. . . ·. ' · · : . ~.~ 
; "3e dls~cla que há enlre os Cir- e conscquenteruentc, contar com ,-, ' 

~Ülos Opera.rios, e o Comunismo. un1 ou mais deputados ou senado- ;,t. RUA 15 DE NOVEMBRO N.° 331' ;i 
/Não nos referimos tanto á dlstan- res a mais,· .~ ' 
:da doutrtnarta, que satta aos olho~ it : : : : A J~alharia preferida pela alta socieda_ de HÃ 3 GERAÇÕES : : : : \~ 
<de toda a gente. Com este arti"'o Os Circulo,; Operarios, hurniJ- ~ <1-

t 
O ctemante ensaia.dos nun1a. cidade ,r. ~~~~~.,,.~,.,._,.-,.,.,. ·~>,~~~~~.-.~~~~~~"">">~~.,."><('-,...,,,;#;.~~.,.,,,_~_j.~~.,_,tJ,..-~~,~~~t>--~"t;~~~,,,,:~,",4:,#,,,.. '"' 

.Pre endemos acentuar a diferença ' " 
·QUC forçosa.mente há de ·existir ·en- ~o llio Grande do ::511I Por um ilus-
tre es:ses dois agrupamentos opera- tre filho da Companhia de Jesus, 
rio.s no simples campo de siJas rca- não fazem tànto alarde Baseados 
lizações sociais. no principio de que é melhor fazet· 

E' coisa sabida de todo 
O 

mun- do que })rometcr, é mais util e van-
rJo que O Comunismo apresenta aos tajoso falar com eloquencla dás 
.operarios brasileiros um programa suas realizações do que agitar as 
.imenso de realizações_ Nin;;ueni massas com o barulho da déhiago-
no Brasil desconhece a.s promessas gia, das promessas, os ~irculos Ope 
fl,Ue o comunismo faz quando se rarios estão prestando indiscutiveis 

·aproximam as eleições. E mesmo beneficies á coletividade com ais 
1d_epois que estas foratn tei:-mlnadas suas inumel'as instltuic;Õôs sociais, 
<>~ chefes e dirigentes co'munistas com o seu programa de )'.la~ e de 
ª'.nda continuam a· rcp~tfr 

O 
seu· . Just,iça~.t·eívinclicando os direitos da 

<dl!lc~ de promessa.s. Ei qua.nta scn-. gra.nde e prestigiosa classe l)role-
te .sunpks não tem ficado ~can~ ta.ria num clima ele tranquilidade e 
tMa c?m esse canto· õeíracntc e ordem .. _..Um Circulo Ot)el'arlo numa 
:;Unpatico de ·sereia dclade· OU bail'l'O d<o uma car,ital, -

No ,·nt·a t · ·; · por 1r.i,.1t, raoc1e:,;tc, c1uc s<;ja é-mais • e . : n o, qua,;;,tJo entramos cm 
nós mesmos e, iJrocuJ--amos Ycr e 1wbre que se ·àprcsente, .. terá scm-
e~umcra_r 0/ .(iue os co,-;,ités russos prc uma ou outra obra social em 
vem reaH~ttndo para O bem· do povo bçncficio da coletividade opct·a1·i:. 

P ro,.. · d e da justiça social. Só os ceg-os ,·o-e "';.Cso. a patria, ficamos pro-
funda,,(hcnte. admirados com a au- luntario.s é (JLle nü.o enxcq;am cs-
senc.t,. dessas obras . de . que tanto sus oura~. ' 
fala,l'Yl e prometem e pelo silencio 
dP.r suas instltulc:ões sociais. 

;>;essa ou naquela cidade alguem 
))odcrá apontar urna Escola de al
fabetlza(:[to qné o comité local man 
tC'1n pará, ,ulultôs. Assim mesmo 
e~mas Escolas têm u1n fim eo-oista .' 
não querem tanto alfabetiza/' e ins: 
1 t'llir o povo num santo indiferen
tisrno particlàrio. Ben~ conhecemos 

Concluamos ob.ielintme1ite: o 
<'0111 unismo JH'omete tua o· aos ope
r.\l'ios. e nada de prll.tico ou de ULil 
fa~ em seu benc-fici<, (elos opera
t·ios!.): · os Circulos úpN·arlos ;,ão 
tnais. tnodestus; tutu gastan1 retóri-

. ca banüa em promessas, mas rea li
' /iam g1·andiosas ubras sociais ein 
beneficio do poyo humilde e nece.c. 
Ritaclo. Ora,. toda a gente sensata 
b'iJn sabe que fl tnclhor fazer, e não 
prometer, do Que pro111ete1· e não 
fazer. 

a finall<1ades de tàis Escolas 1-e- ·/. 
Jarnpng·os: ensinar a uma meia du-· 1 

%ia de catecumenos a "ferrar., o . j 
nome de u_m determinado deputado I Que otrnro.l'io ha que 1ião com-
de outro ilushe senador para au- pt·eend ·aesta filosofia :facil '!I 

Pregalldo 
~-

e Inarteland o 
PROPAGASDA PkOTESTANTE 

E' realmente alarmante a 
propaganda protestante 11..( 

Ame rica Latina. Estão alai -
mados os catolicos deste hem,s
forio com a incrível ativida'ie 
das seitas hereticas de origem 
norte-americanà e a soldo e 

Prntesta n tismo 
na Amériêatatina. 

· ta gente nossa, só de trad1ç-:10 e 

~rientação das Sociedades Bi- --------------

c:e batizado é casamento 11ll. 

igreja. Os pl'ôtestantcs dividi
dos em trezentas seitas e por
tanto trezentas religiões clifo
rentes, sômam todos juntes; .J4 
milh6es. O resto da poi.Juiac:::i.o 
ou seja 77 milhões, não pi-ofessa 
religião alguma e muitos são pa
gãos por lá. Ora, pa'stores ame

blicas Yankees. Desejamos muito e fazem0s 10- ricanos deixam tanto serviço de evangelização na 
sua ~erra e querem vir por aqui nos catequizar?! 
Que Zelo esquisito é este? Portanto ha na propa
gantlii protestante na America Latina outras in
tenções. Querem quebrar a nossa unidade reli
g'iósa ;certos pastores mais politicós que evange
llc0s. Não 1'1.os iluda:inós! 

PltOTESTANTISlHO E· COMUNISMO 

O terceiro Bispo de Santos 
\ julia .de Freitas G_uim~rã,a Ab~.,. 1 

.1. Assistiu a clioéese. de Santos. co- ,.. l, 

tos ardentes a Deus pela paz e união da., d~ias 
Ain l'lcas. Todavia queremos também que a má 
, 1 a elo Protestantismo Yankee não venha per -
: t:; 1,ó.r esta paz o la11çar a sizania em ffi'llO ô. J 

bom trigo de nossa fê catolica al'dente · e .tradi
cional na alma brasileira. Os protestantes tem 
mÚito que fazer na sua térra. Não venham por 
aqu.i com pretençõés e.e nos civilizarem e como 
quem vem missionar tribu africana ou. gente 
Budista e sepultada nas treva.s dó Paganismo. 
Segundo o censo de 1940 os catolicos são no 
Brasil, 39 milhões 177 .880 para umà população 
de 41 milhões 236. 315 almas. Os Protestantes 
todos reunidos. não passam de um milhãó 112. 

· 310. -Pois,. esta -gente por aqui· fas .. tanto'- ·bàru-·· 
lho e grita tão alto como si fosse a maioria! E 
quer ter os mesmos direitos dos catolicos, 

Os chefes vermelhos do Mexico perseguem 
é dificUltlHn a obra da Igreja e do clero nu1'na 
luta trefil.êl'lda e perseverante. Entretanto facili
tam e favorecem abertamente á . propaganda. 
protestante. O camarada Laférte no Congresso 
tomunista. do ,Mexico disse , claiamente: Quero 

.u embora aos olhos doertlios do 
n,ovida e alegre, á passagem do 3 ° mu11eio · pa_reçam mil.is fulguran-
aniversarJo da l,)6ss~ de S. Exci~. lés certas personalidades batulhén- 1 

Apesar de unia propaganda tão intensa bem 
pouco vem conseguindo. Todavia não nos Uu
elamos, o protestantismo, empregando tôdos os 
meios os mais eficazes da propaganda e com 
uma tMacidade incrivel, está inundando o país 
de pastores e de Bíblias falsas e enchendo de 
igrejoias e ·casas de ól'àções as nossas cidades, e 

vos' indicar tneus camaradas umà coisa · que nos 
poderá ajudar muito e d~ modo especial. As leÜi 
das Republicas deste continente permitem a li
berdade religiosa. E' impóttante que. nossas au
toridades permitam a enttada de protestanfos 
·n1ormons, màometanos, judeus, etc. Que to
das as seitns · protestantes tenham seus tentplos. 
Ela nos ajttdam muito porque gerani confusão 
no meio do povo e sÕbrctudo entre os opera.1·ios. 
E ao verem tanta confusão aeabattt por nãe 
acreditar em religião algu~a e as novas gera• 
ções verão que toclas as religiões não passam de 
lixo que se aéaba atirà11do àó cesto si se deseja 
levar uma boa vida". be maneira que de um 
laC:.o, os Pãstores querem nos tirar a unidade re
ligiosa para nos quebrarem a unidade política, 
e, doutra., os Vermelhos querem favorecer a con
fusão réligiosa na Amerlca Latina porque s.a.'.. 
bem e estão experimentando duramente quanto 
é difícil vehcêr a tempera catolica da boa gente 
deste h&rnisferio educada e formada espil·itual
mente pêia !greja càtolica fator de unidade e de 
paz, e o laço mais pocieroso da união nacional. 

I'..enna. D. Idilio José Soares, no tas,. nã-o o.bs.tante serem ocas para 
diá 19 do coJTenie. Deus que enxerga as nossas al

S · Ex eia., que fo1·a Dispo d e Pe· 
···trolina, no norte do Pai~ é f1'li d . ,, )O 

a cidade de Limeira do E'•t d l s- , ~ a o 
e e .ªº Pauto. Como autentico 
Paullsta, vem demonstrando sua 
~apac1dadc organizadora, sua bon

<_ a~e. que a todos cativa, seu es-
1,_lnto H,rcla<leiramcnte comprcen
::;ivo e empreendedor. 

; Desnecessario seria salientar pa. 
~-a ?s catolicos de. nos~a .· cidade, 
aquilo _que eles já devem conhecer 
e_ ad1111t·ar cm S. Excia. L. a ca-
1;1dado genuinamente evangelica 
ac s~u corac;ão, e tt sülJch1 cultura 
que possui, a qual nem de le,·e al
t~rº'.'• _e°: seu espírito superior, a 
p1_ec10s1ss1ma virtude que é a hu-
1111ldadc - virtude 11 , 

1 ' a as, que 
< esue __ logo se ~esta~a como sendo 
set, l)ttmordlal ornamento, E quan 
do devemos agradecer a Deus por 
lsso: -- Pois sendo ·., humilddd" 
a vil·tt,de básica do Cristianismo, ; 
for\;a_que venceu a sei-pente· infer
nal e fez, cÓm QLÍe Maria. SSrna 
achásse graça diante d D . . (_ e eus, 
·at_nund~-o-ao seu selo vh-ginal, inu 
t:1s sento todos os predicados que 
n8:o. se uasdom ha solidez de seus 
a l-1cerces. Quanto n1ais alto se "leva 
u_mo: a.lma; no conhecimento õi,s 
c1enclas eternas, na contemplação 
elas.grandezas divinas, mais enxér-· 
ga o nada das coisas terrenas mais 
se cértifica da proptla ignoi:ancl'a, 
pequénêz e· enfermidade. ,. · 

- Que são, com efeito os ho~ . 
rnens orgulhosos da propria sabe
doria e grandeza senão mcdioe.rida
des ridiculas, intelectualidades · de 
meia-ciel')cia, espir[tos acanhados, 
C!Ue desconhecem a va,;tiJ:lão dos 
horiiorite:S da Véiclad·ê·? 

Instituto ModPrno. 
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SAO PAULO 
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· OÁCTU.ôS-RAJi'U. 
't'AQtrt~.J·IA 

o M'.emot hilin<' 
----- Pelo . Menór l'rc~~ 

1 

mas, e para .os que buscam a 1·ea
lidade. em vez d!ts aparoo,;Jas, 0 

verdadeiro ntlot· consiste sempi·e na 
.pratica ela Virtude, rta Imitação do 
Di,·ino 'Mesti·e, que ~ra manso e 
humilde de cótação. 

O que tem feito o Sr. 13Jspo dio- · 
cesano, no curto espaço de sua per
mariencia entre n6s1 atesta bem 
mclhoi· que qualque1· otttro 'docu
mente, o alto grau de seu zelo apos 
tolico. 

Organizou o pacifico exercitô da 
Açiio Gatolica, medida ele premente 
necessidade nos tempos que correm 
como já evidenciá ra S. S. o Papa 
JJio X 1, o l'apa da "Fides Intte
picla ··. 

Fundou a Liga Eleitoral Catoliea 
da Diocese, organização pode-rosa, 
como o. l?rovam os resultados ora 
\Jbtidos na Assembleia. Constituinte 
em que tl\'emos a satisfação de vet 
aceitos os dez pontos por ela de

_rendi,;los, Os quais se_·uch:,,:m inclth 
sos .na Carta lv!ágna que regerá 0 

tlc.,stinos do nosso q!Íé1'ido Brasil. 
Consagruú sulene111ente a Dioce-

< .se _de ::5anlos, ao lmâcuiâdó"êo1·açúo 
,cte Maria, ai.endci1do assim ao ape· 
lo da Virgem do. nosari9·· aos pas
torin_hos d~ Fátima. Quã.~· pxofun
do seja o ic;it,Irtlncad.o de .tal cónsa
gração _melhor podén1 cóni.pt·een
c1er os que cÕnhcéém à :narração 
l;l,as _a{)arições mj_lagrosas ele· Noss~ 
Senhora nessa· pflvÜegfacf'a a!deia 
tle Portugal, 

Entre outros benefícios inconta-
Yeis, destacaremos as 'primorosas ' 
Cartas Pll.stotuis c'ie S. Exnlà. Rev
n1a. em saudação ao povo de. San
tos; organizando a L. E. e.; e 
profligando os erros do Comunis
mo alf'il, Con~ o desteinor de . um 
Vel'Úll.(Í~il'O alli!t'a d'a Fê,' }:; não nos 
perdoaríamos esquecer a· notavet 
Carta Pastoral contra o Divorcio 
escrita por D. ldilio quando aind; 

.. Bispo .de Petrolina - doeun1cnto 
precioso, que deveria ser lido. po1· 
todog_ os ·scús diocesanos. 

Ma.fo recenlcrnéhte, impõé-se á 
l.'lo8sa a.dn111•ação e rMótihMltt'Íêlito -
il.- l;'rancllo!!it óbra {!ll~- ~ o Sêl'l'lh'!it
tló Ménór .DWMMt1ó, ónéJts !lê ltllfJ 
formar o!l Íút\Jfól! !!áéiêfdõtês il1Ú1• 
tllltás, ó!l .. AI tet éht'làtú!l '' (!Ut! -hã.ó 
éle contlí'!uar -à, l'ftissâó_ d!Vlflâ. : dà. · i 
Igr~ja, ensinando à ·ê'ioutrina .:. de l 

C1·i,-to, sacrificando-se pela 5lórl.i. 

~\·_\\\\\:· 't\). 

até o sel'tão. 
Cuidado com os venC:edores de Bibliàs! Oui

elado com cc1·tas horas d,e Radio! Cuidado com 
as manobras de infiltração destes fanaticos elo 
Exercito da Salvação. Enfim, cuidado e vigilan
cia contra a propug·anda protestante! 

TATICAS 

Já de ha muito estão nos avisando com inh 
sistencia dos perigos e das táticas do Pl'otestan-
tismo na sua ptopaganda na Ametica ;t.ãtina. 
Argentil'la e Colombia pelos seus chefes espiri
tuais e pela imprensá catolica tem dado sinais 
ele alarme continuamente. E não obstante ha 
muito pouco zeH:> no· prevei:ir o mal e acautelar 
a nossa gente contra o perigo. E' curioso o zelo 
elos Pastores Yankees, e das Sociedades Bíblicas 
americanas em nos converterem ou melhor nos 
perverterem. Segundo as estatisticas, hà na 
Amcrica do Norte cerca de 23 milhões 419.'iOO 
catolicos. 

E catolicos fervorosos e praticantes porque 
lá não se tonhece este catolicismo de mui-

* Mo n s. ASCANIO 

Sabemos âgora porque protestantes e comu
nistus se éntendem tão bem quando se trata d€' 
combater à Igreja Catolica. · Não nos iludan¼.~ 
com a propaganda protestante. 

Não é sem fundamento o zelo com que n~ 
Argentina, na Colombia e no Perú e em qua&, 
todàs as republicas da Attierica Latina os BisPó,S 
e os catoiicos estão verdadeiramente alatmadós 
e dando sinais denunciando a gravidade da 

situação. 

IRANDÃO * _....._ _____________________________ ___,___._. ~------------------------
o,e Deuli e pela salYação das almas .. 
. ;>;a solicitude com que véla pelo / 

··bem ilé seus filhos, fundou, por fint 
o. nosso Bispo, unt diario noticioso 

Acade,mia· 
ESCOLA TÉCNlCA 

SOB !NSPEÇAO 

a .fíffl dé 1>rópótcióflâr aó bom povo 
sahtista a órientac;:ão · que reclatn.ain 
os e!!pitltos nesta hora de difi'cultla. 
iles, confusões e demagogias. Dan-

Maiiana 
OE c,õl\IEltcto 

FEDERAL 

CUftSOS . UASlCO E T•mNIGO'- Dl~ CON'l'AíULilJADE, 
11AU'J)IL06RAWA, . E'I'(;,: "· 

M~A J Ítl CU L A_s···-~ /,;riE_R 1 AS , 1 

do póttántõ, à. cidade de santo$ um. 
johial católico, como be:M. o mer•· 
eia. na qualidade de berço, 9ue !oi 
da Nação, ê sobretudo ootno rêlicà
l'io, q\le ainda. ê, dos ensinàment'.>s 
feeúftdôs que-.Anchieta e Nobrega. 
nos ieta.rain - êl.eu-nos s. Ex<iia.. 
Revma. uin m~ico testen1ü:nho 
não sõ dá. luminosa é!l:1amà que ar
de em seu coração sacei"dotàl, mat 
ainda do ardor patrlotico que iÍ1fla· 
tna sua aitna de brasileiro~ - aMlà 
nobre e gencrósa, que jamai8 \:-en'il! 
t11•fi. aos lfliniigo,;; dé Uéu:. c dil. · l•:i.
trfa ,a. córtqtiista de sil4 têr.ra, éll'! s11it 

géf1f.ó dáii g1óriosáii tf'álltçi'H.•I! it1H1 

rnufllo t à ,,ãtfl il!ã t:>Hi.slle11'ií. 
: ·bêüa--guát<lê é• t-oàió quêri<l,'>.!'í"ái•, 
tõt é ó climule dê á\!M ~,.~, · 
e~éélàlJ;. · 

· 1··· ,;~ti~titu,erri ... o máis.,.precio<lfl n./!:trl• 

·~-------------------------.--~~---- -~t~. let•mli1'~ "e UH •. 
\l,1. "' 1 ·~ • - 1 .l 

/. 
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a, ••., __ ~e,; E!! e seerr o P'!u:O: &ZLZ .. 

DEC!MO SETil\10 DOMINGO DEPOIS DE 
( s. Mat. 22. 34-46 ) 

PENTECOS'.rES 

Naquele tempo, apro:dm11r1U11.>1c de Jcsn" os 
li'nriseun, e um dele!!!, perito na Lei, tentando.o, fe7.. 
Lhe e,,tn pergunta: "l'lle,.tre, qual é o molor man
drunento :na. Lei?" - lte"pondeu.lhe Je,111": "Amarã" 
uo Senhor, teu Deu!!!, de todo o teu coração, e de to
da a tua a!ma, e do todo o teu entendimento. E.ste 
é o maxlmo e o primeiro mandamento. Mns o se. 
;:;undo é semelhante a .,..te: A"mará>1 a teu proxhno 
como a ti mesmo. N~stcM dois mandamentos cNtít 

1>cndente toda a Lei e os Profetas". - E estando 
janto º" FnrlsCU!I, perguntou.lhes Jesu"', dizendo: 
"Que -.-o.., parece de Cristo, de que é Ele fllho·r" -
Uespondernm.Lle: ••De Da,·i<I". Retrucou.lhes 
,resas: "Como então, Davi,I, em espirlto, Lhe chama 
Senhor, dizendo: Df!lse o Senhor no meu Senhor, ns. 
senta.te á minha direita, até que ponha os te.ns inl. 
mlgoo, como escabelo de tens pés? Se,· pois, David 
o chamou seu Senhor, de que modo é Ele seu filho:" 
- E nlnguem pôde responder.Lhe uma eO palavra. 
Nem alguem, desde aquele dia, ee atreveu maus a 
mtcrroga.lo. 

COMENTARICJ 
Dois motivos tinham os Fari

seus, e em geral os israelita& 
papa amar a Nosso Senhor J e
sus Cristo: como Deus, e co
mo Homem. Como Deus, sobe
rano Senhor de todas as cousas 
deviam os Judeus a.ma-lo com 
todas as energias de sua alma., 
pois que dele dependiam da. 
maneira mais absoluta, e ainda 
por motivo especial, pois que 
eles constituíam o povo eleito 
de Deus. Como homem, visto 
que pela graça santificante, e 
peio destino eterno de todos os 
homens a fazerem un1 dia par
te da familia de Deus, no Céu 
:nrerecia Jesus Cristo Ó amor 
que reciprocamente se deveni 
os homens uns aos outros; tl! 
aqui tambem havia um titulÓ 

· especial de a.mor com relação a. 
Jesus Cristo pois que não é ele 
um homem como os demais, 
ma.s o Homem unico que pode
ria reatar a amizade entro Q 

Céu e a Torra. 
Ora precisamente o contra

rio faziam os Fariseus. Não 
tinham para com Jesus Cristo 
a veneração, adora!,ão e respei
to que lhe deviam como Deus 
pois, não lhe reconheciam a 
aureola da divindade: e nií.v 
o prezavam con10 seu seme
lhante, visto que empenhava:m
se em tenta-lo para perde-lo. 

E eis ai a razão dos dois en
sina111entos que ha no Evango
lho de hoje. Pei:gunta(lo sobre 
o primeiro mandamento, diz 
Jesus tambem qual ê o asegun; 
do, 'para insinuar que os l<,ari_ 
seus com sua atitude ignoravam: 
este mandamento de amor pa
ra com o proximo, que no én
í.anto, obrigava qua.si tanto 
quanto o primeiro, e cuja ob
servancia era. indiepensavcl 
Pl!.-"3. a salvação eterna, pois 
que dele tambem estavam pen~ 
dentes a Lei e os Profetas. -
Mas para mostrar como a falta. 
dos Fariseus não era apenas 
contra este segundo manda• 
monto semelhante ao primei
ro, na segunda parte, conven
ce-os Jesus do incredulidade, 
porque não quiseram aceitar a 
divindade do F'ilho do Homem 
jâ claramente insinuada no an
tigo testamento, em que eram 
eles peritos. 

A norma pois, de Jtção de 
nossa. parte deve ser esta:; Deus 
primeiro que tudo. !:} Deus 
a,qui envolve tambeni· a Jesu:i 
Cristo - verdadeiro /,Deus -
sua· Igreja, sua Douttjna, seut1 
'fieis: depois, e s6 d~pois os 
homens, e assim niesmo rela
cionando-os para :qeu1o, isto é 
t:éndo em vista ::& salvação eter-

na. dos mesmos. Esta. õ a norma 
r,orque outra não é a lição que 
se contem no presente e\>'an.;-c
lho. 

Isto posto, temos crlterto pa· 
ra julgar as pessoas - e mui
to especialmente oà catolicos, 
- que, na sua vida ordlnaria 
cuidam de tudo menos de amar 
e servir a Deus Nosso Se
nhor, ou por outra, não o 

a.mam co mtoda a alma, todo 
o entendimento, tod,y .o cora
ção. Catollcos que se contentam 
com as praticas de piedade, e 
não se dedicam a nenhuma. 
obra de apostolado. · Catolicos 
que crem para si, e não se lhes 
dá dos ataques de que é alvo a 
Esposa Dileta do Jesus Cristo 
a Igreja; Catolicos que, desde
que não os firam diretamente 
nos seus interesses pessoais, se 
sentem bem não importa gras
se a. heresia. 

Estes homens não amam a 
Deus de toda a alma porqüe 
não amam verdadeiramente a. 
Jesus Cristo, sua, Igreja, ·:sua:· 
Doutrina. 

'l'ambem podemos avaliar a. 
atitude dos catol!cos que, para 
com seus semelhantes, ardem 
de inveja .porque os sentem 
superiores, quer na lucidez da .. 
inteligencia, quer na. energia 
da vontade, quer na' firmeza ·de. 
cara.ter quer nos ·dotes do cora
ção. E por isso tudo fazem pa
ra perder a estes semelhante:;, 
teeem-lhes mil insidias, pàra 
desprestigia-los, ou difama-los 
na. opinião publica. Cresce de 
ponto esta perfidia, ctu'ando 
vem acomlanhada. de calunia. 
De fato estes homens não 
amam ao proxilno como a si 
mesmos. Não cumprem a Lei 
pols esta, depende tambem da. 
:iatista.ção da caridade para 
com o prox!mo. .. " 

Não (Y dificil de 60 ver co~ 
mo a frequencla de casos como 
estes, frequencia sempre maior 
quando a, Fê se entibia e o es
pirito cristã.o esmorece, dá aso 
ao comparecimento do carateres 
adamantinos qué, apezar de to· 
dos estes tropeços, não delxari·i 
de seguir fielmente a Jesuu 
Cristo. São eles que· realizam 
ampla.mente a bemaventuran
~a promulgada pelo Divino 
Mestre no Sérmão da. Monta
nha: "Felizes os quo sofrem 
perseguição por amor da Jus
tiça, porque deles é o Reino dou 
Céus" -. Convenhamoo quo 
vale sofrer esta perseguição 
por amor da Justiça isto, da 
verdade e do bem, porque a 
mercê ê realmente compensa
dora. 

1 n ,t e n ç ã o , d e 

Apostolado 
Outubro do 
da Oração 

"Para Que aqueles que frequentam as Universi .. -
dades acatóliéas . conservem a pureza da fé" 

Contam aOs m.llha;res- oo jO\"en.s diferentes. Oa perlgoe ClUe correm 
tl8.tolícos, de ambos os S8XO!J, que da. apostásio~ são :muitos ·1:r .bem 
~tudam na,s univers!dadei! e mi- grandes, como grande mm.bem é o . 
!hares, 08 que anualmente nelas se ntt!:l'.!le?'o de outros, que eiti. eonsé.:. 

. · aiatriculam, B' na..s ttn!ye!'Sidail.~ ~ desta quéda., são a.'l'!'a.sta.. 
QUe se preparam para o e$tado de dos â perdição. 
T14a, qµe querem abraçar<; é nas Bastant.es motivos temoe, pois, 
anivGrs1dades que procuram e re, 1'â1'a. dando bn.J)O.rta.ncta á intenção 
eebem O preparo cientifico indis- do mês pedirmos a.. DeUs. afaste eS-
pmsavel. para as i'TO:tissões que qtte- ta ealamtdá.de da jtm;'ntude .. doe 
11111· segDJr. noeeos dt&,. · 

í Jnfe11zraeinllo. llle • ,._ • ....,_ taanando · 'llDl novo paga. E :::r· ~...... .-. - ... ~-· -.. l!l,. alo,rl -. - . 
; .. ~ ; •..••• ~ .. 7,-a tt~J. 

Chegou-me em mãos um pequeno 
, folhetot'impr.esso ·.pelas ~Edições 
· llorizonte do Rio.<le Janeiro", in

titulado "Os Comunistas e·a Reli
gião"W!ue contem a resposta que 
Luiz Carlos Prestes, o autor, dá â, 

pergunta· sobre "Qual a posição do 
.Pil,rtido Comünlsta <lo Brasil ern 
face da Rellgiãó, " 

Sei que os leitores já estão far• 
tos de saber da, existencia dum an• 
tagonlsmo .absoluto entre o comu
nismo e .a religião, tal como mate
rialismo e espiritualismo. Entre
tanto (: boin que todos ouçam, do 
proprio lid<Ír comunista.. brasileiro, 
palavras sobre a religião, tal como 
ele a encara.. 

Suas afirmaç;ões são ru; segutntes: 

1 - A questão religiosa não exis• 
te para o comunista. 

:: - O comunista respeita a reli
gião, e conforme ordens do 
partido, nunca dirá qualquer 
palavra contrá a igreja ou 
contra os, catolicos em geral, 
O antl-cleriscalismo é tido co
mo manifestação de anarquis
ta e igualmente critica.do pe
lo' partido. ' 

\ -· Confessa-se marxista entu-
. ~iasta e faz dele as palavrM 

de :Marx: E' Prestes quem diz 
textualmente: .. Como mar
xistas,' quando se trata de re
ligião, ;Cazcmos uma. a.na.Use 
do fenomeno social ciue é. A 
religião é um fato· e, como,.tal · 
não ha negã.·lo". 
Em resumo:· Prestes apenaa 
adlmite a religião como um 
fato que existe como "Feno-

, meno ~ocial". 
:Mas na sua essencia, como 
pensam os leitores que os co
munistas a recebem? 
:Muito slmples. Vejam só a 
definiçã:q:: de Marx, relembra
do peló\nósso lider:vermelho •. 
"A reltií~o ê, um instrumen
to de :. dÓrillnação d.e . únia. 
classe";i:niifrumerito .de classe 
domina'nl;é ''para amortecer a. 
insatisfÍÍiãl9.das massas popu
lares diii;nte d.o estado de coi;. 
sas reinài:ite '·n asociedade de 
classes. . 
Conclusão: A religião é para' 
qs coniunistas marxistas um 
engenhoso e astuto melo, in• 
ventadt>/pelos. poderos9s, .pára.. 
consold:dos . o:i,rimidos .. ou, 
usando· a· ·célebre frase <lé 
1.Vlarx citado por Prestes: "B' • 
ópio do povo. " 

4 - Sobre a origem da. religião 
diz: 

ã 

"A religião sempre existiu, 
desde os tempos que os ho• 
mens adoravam os fEt,nomenos 
da. natureza por não os com
preenderem e não poderem 
lutar contra eles; 
Em outros termos: Afirma 
que não passa do uma cren<:a. 
infundada Filha da ignoran• 
eia ou reiuglo dos incapazes. 

o futuro reservado as reli• 
giões, segundo seu modo de ver 

será: ·"cçmti.nuarão a existir 

Prestes e 
\ 

:-iempre enquanto existil"êm o
primidos e. opressores, e e11-
quant~ perdurar a 'explor~ão 
do' homem pelo homem." 
"Sendo um fenomeno de ISO• 

per estr.utura,, subsistirá at& _ 
que seja modificada a iníra
estrutura sobre a qual se 
apoia". Se assim julga Pres
tas, como conciliar as afirma
tivas iniciais que o comunismo 
respeita a religião, e que pa• 
ra eles a questão religiosa. 
não oe abrange com as ulti• 
mas ideias emitidas sobre 
conceito, origem e destino da 
religião. 

Não será Jogico continuaras 
em Juta aberta contra, a reli• 1 
gião? - Seria pelo :nienoa ! 
mais sincero. J 
Assim era a principio. Mas a ! 

experiencia Russa demons• 1 
trou que o resultado era con
tra producente. 
Por questões variás, p~a,n. 
to os comunistas agem agora 

· dlfereutemeute. Tolera:m-na. 
·como. mal, .PorqÚanto inevita.
veÍ. e s~bre este ponto de vlstà. 
·temos niais uma.frase de Pres 
tes: 

. ~ - ·"De acordo com a proprla. 
obra de 1\i=x, conclue-se que 
seria ilógico, irracional, CQID• 

bater a rel!gfüo, uma. conse
quencia, ao invés de com
bater a sua causa., a cxis• 
tenda de classes. Os comub 
nistas lutam ·contra a exis
tencia de classes respeitando 
as. crenças de todos, me.smo 
porqúe não se arranca uma. 
ideia da cabec;a de um ho• 
mem. 
Notem como este final ins1• 
nua o amargor do chefe 
vermelho em renunciar da 
tentativa de separar o homem 
da religião. 

.: t ~ Prestes vai além: Já que 
éonstatou a inutilidade de 
"arrancar da c·abeça de u1n 
homem" a religião afirma: 
"Perseguiç;ão religiosa jamais 
houve na U, R. S. S." 
Gostariamos de mostrar ao 
deputado comunista que es
tamos perfeitamente lembra
dos do que dizia Lenin (So-

. . çiallsmo e' Relig.ião): 
--,.,Nõssa-propaganda:, compre• 

en.de necessariamente a do 
ateísmo. Devemos combater a 
religião. E' o ·ABC de todo 
materialismo e portanto de, 
1narxisn10". 
Os comunistas Russos segui
ram isto a rlsc:i. e fundam a 
''Liga dos Ateus Militantes", 
sob a proteção do Partido E:f 
do Governo. (Seria de· ·rato 
inconcebível a existencia du• 
ma. "Liga" na R ussla sem o 
apoio oficial) e .dispondo de 
numerOdOS meios de propa
ganda, tais como pub!lca.<)aes 
(Imprensa do Estado) avia• 
ção, radio, universidade, en• 
sino nas escola:;, etc. Lunat• 

a Reli.g.ião· 
HENRIQUE · LEVY · 

cha.riski, comissario de ln~· ·.,• 
çã;o ·Publica soviet.idá escr~v~·,;:··. 
"Nós 'odiámo/3 :c5 •. Crhlt.ia:iÍismê. ... 
e os' Órlstâ.ôs. M:eshii{·@s·'.íi:ie4·- ·. se•, 
lhores dentré ·e1ifü':i'Íêiren{'ser···:·<' 
.eonsid·erados ·nossos' pfore:i· 
inimigos". O Có:dfgi:i P8111i.l dé' · 
1929, vigente na Russlà. có-1 
munista primitiva proibia os 
ministros do culto, os. cren• 
tes . partiou1arcs e os proprios · 
para ensinar a religião ' à.a · 
crianças. . Tal· fato era. consi .. 
derado um delito e castiga(!~ 
com trabalhos forçados. 
Stalin, e:r;n alocução radiooi · 
fanica ·dirigida ao Exercito 
:Vermelho, em 1.937, declai::a.: 
(El Pueblo, Buez;tos .Aires, 23 
de Janeiro de 1937) "A luta. 
contra a, religião· ·deve ser. 
mantid.a intensamente. p'or~ue 
não se pode tei:-. compromlsG . 
S0 C0ffl a, . J."eJigÍâo, cujos' fins : 
.são fund,i.mentalmente opo&o. 
tos .aos .nqssos". Alu.de a ~ . 
guir, â mudançà.. dE3 métodos., · 
e termina· com estas palavra.sf 
"Nós s(i teremos acabado nos-

. sa obra quándo' a· Tel!giã.a · 
existlr como 1iridâ iie um' pás., · 
'.sado histor.ié'o . Tal · deve seio ..... . 
·~.osso :prôgra.ma". · ·· 
Prestes 'já ·'Be· í:)squeeen d$ 
tu de> isto;' e com · · ineclvel cl"I 
ni~mo décla.ra: :UPersegutçã;o 
religiosa unca houve na. U~; 

·R. S •. S •. " 

~ - E prossegue: . "A rev:oltição 
ComunistiÍ, vitoriosa na. Rus• 
sia veio· dar a(.)s povç,s: a,.. u ... 
l:>erdade de . r-eligião • . Se··O 
governo soviético . fuzilou p:i,. 
'dres; não o íez por serem pa,.. 
dres e sim por terem ;i,liaçla 
aos conira-revotucionarios .. e 
com eles travado luta con,tr<i ... 
o povo". ,·,· 

.A Hussia é assim· apontada,. 
pelo lider comunista brasilei•, 
ro como Campeã_' da Demo• 
cracia. E al dl'+CÍ.uele que d.is_;; 
corda.! Será inimigo do povo; 

anti-progressista,·· fascista,· e 
aliado ao éàpitalismo . coloni ... 
zador estrangeiro. . . 
Vejam só os leitores si é pos .. 
sivel · aos .catolicos entende .. 
rem-se· bem com os comunls• 

tas; se o que eles pens.am a ... 
. religião,. P'Or meio do cerebrÔ 
de seu chefe, é 'f~ti:(qúe ii vái. ' 
(.Do Dcpartaineuto., dc,,Ji'~~u ... , · ., 
cidade e. Propa;;ando.,,~a··l"e:,,, - ,· 

derai:;ão. das .. CC. !4M,).: , :,. . · .. , 

Medicação auxiliar llO trata
mento da sWlis. 

.,.1 \•,'.. 

Indicador Profissional 
A D V O G A D O S. M É D I C O S, 

Dr. Vicente Melillo 
Praça da Sé, 23 - 2.0 andar 

Sala 215. 

Plinio Corrêa 
Oliveira 

Dr .. 
de 

Rua Quintino Bocaiuva, 176, 3.0 

andar - Sala 322 - TeL: 2-72'16 

Dr. Francisco P. Reimão 
Hellmeister 

Ruas. Bento, 224- Lº andar
Sala 3 - Tel.: 2-1543 - S, i,auta 

ENGENHEIROS 
Amador C-mtra ··do Pratlo·· · 
. BNUBN.liEIBO MtQUl:fBfl) .. 
~ ·'l'9liglasa, ~a elis.. · 
' ~~ -.,,J, '=ti;~ . 

J)r. 
. . .. ,,./ 

Vicente de · Paulo· 
Melillo 

r \:····· 

tJLINICA GERAL ... 
.Consultorio: .Rua Aurelfa.tto 

Coutinho n.0 109- :
Das 13 ás 1'1 hfl~· 

Dr. Camargo 
', ' ._.,.,1_ 

Andrade 
DOENÇAS DE SENBOMS 

PARTOS - OPERAÇÕES 

Da Benef. Portuguesa, .da Mater
nidade de S. Paulo · 

Cons.: R. Sen. Feijó n.0 . 205 -,; 
. :Ti,L: . z.;.2741 ...:. ..Das H ás 18 hs. · 

. .sabaclo: .Das 10 ás U h«tJ'II& 
-&:i.: R. Rafael:de Barros; 151 -· 

TeL: 74563 . 1 

fRACOS• 
AHIMICOS .. · 

TOMEM .. 

•.. '.treesatdl 1. -':'SIL VElU~ . - ''{ 

Dr. ·Celestino· BourrouJ · 
Res.: Lgo. S. .P.aulo, 8 - TeL: 
2 .. 2622 - Cons.: Rua '1 de AbrlJ 

n.0 235 - Das 2 ,ás 5 horas 

Dr. Reynaldo Neves 
de Figueiredo 

DO HOSPITAL DAS CLINJCA.S 
E SANATORIO STA. CATARINA. 
CIRURGIA DAS VIAS BILIARES 

Co~.: R. Marconi, 84 - 3.0 amL 
- T.el.: 4-8717 - Das 14 ás 16 hs. 
Resid.: Av. Pacaembil, l',04l -

'l'el.; 5-2625. 

H o.M·E:O P ATJ A 
Dr .. Arlur Rezendé Filho , 

Médico homeopata da C. A. P, 
da Sorocabana. Diretor clinico 
do .Ambulatorio. Bomeopattco .do. 
1'3.rmo ..... i Cons,: . .R; Sen. F.eijó, 
·205 - -Tel.: ,2-0839 • ~-~ 8-.647.J 
- .Marcâr hora; das 3·:ü 6 ,...,. 

. ,~ ~; ;11*-f~-iu~~ ~. 



Semana 
Ml&b&de 89 rem:iirBO~ de 

.Janeiro, J.lela· 311.. '9ez a. Assembleia 

.Amai de -~élà das caixas 
Rura.13, . com prowsito de apresen. 
tar os Í'esttltadÓ9 de seus · tra.ba.Ih.Ós. 
Oomo t.od~ 6Bbem, na B~lgiea, on
de. elas t.êm· ~ origem. a:; Caixas 
:Rw·ab i~ objeto de viva con-
tradição. .. 

Mas, com a perseverança. de seus 
f)lonclros, temperada p~la. eomu. 
~ dI?,rla, a obra cresceu a ron
to de· t.ornar-se a federaçíi,o de Lou
"ain (Caixa central de Crédito) o 
tesouro de g11~rra. a que o governo 
do pa!s recorreu. num emprestlmo 
!ntemo, 'PI!.~ custeio das repa.ra
ções da. FlanCree, ao tcnntna.r-se a 
1>rlm •!ra conflagração universal. 

A . Fedei.-ação das Caixas Rurais 
divulgou as seguintes informações: 

l'l'ã. no Distrito Federal .dez cai. 
,xas rurais o~iza.das e unidas por 
'l!ma. federarão, que a todas con
trola- ê impulsiona. Os result.ados sã.o 
cvid~nte<si. É as semanas social,. do 
<c-RÜltuto federativo servem para. 
:r-rovar a._ exeo11lbl11dacle do raifa 
f~'l'l!stnn' · n,,,' Bràsil, em qualquer -
l:'"elão, desde que se guardem os 
tirlnclo!os. Entre estes. sobreleva 6 
ela -r,ontualida<'le no rePmbolso dos 
emnres.t!m~ que não .sãr, obras de 
earidade como as esmola,. v!c•nti
na~ ,. i;,!m. de Justlr<t <-0cial. a edu
C."lrPm- 0 pOV() na Oratka clOS IDan
fl&t'l'letltos e a allvlarcn1. na reaU;
z~,.ã,.. do maior de todoo os man. 
õ:?=.,,nt()<!, o amor d~ o.-o-,r!n10 como 
a :r,ós mesmos por amor de Ifous. 

Obras 'Por excelencia de combate 
iw comunismo. não admitem em seu 
selo os que • querem deetruJr a 
J'.)!'()prh:lade e a famflla". Obra~ 
ô.e soltdar!edade er!sti\ sem !gual, 
elns eom-,,elem Os seus eoclos a rés
rionderem e trabalharem un~ pelos 
outl'ô!!, e•m a menor retrlbu!r.ã.0 e o 
r11en0?" 1ucro. Obra dificeis st'm 
ciuvida. mas un!ea!! em qu~ a usura 
'POdÉ' ser fu.,"'lllada e a caridade 
~-mn1foda f'm ,,entldo i>octal-eeo
nom1co. A P~mola a:iuda o pobre 
r.or metade. N~~ 0 11iui!ar•mos Por 
comnleto se lh.. fornecern1os os 
!r.ekl<: dele se a.fudar " sl própril), 

O boletim da Sockd'lde de Si'io 
'VicentQ de Paulo, de '.Maio ile 1903, 
rc>"<'mE'nda. que "se promova o e3-
ta belectmento de calxai, Raif~'"cn 
~m ,.~, parOCJutas ntr(l.ls" Com 

css~-, · a*lo, ·diz o boletim "nada 
mais fazemo• do que cnmPrir a re
ttmendaçã.c di- I,eã.o XIII á nossa 
Soci,.dade, ac"· ·selhando.a a que 
•·amplie o seu campo ~ ação", por 

D IZ Batrner que o anjo coloca
do por Deus com uma es• 

_ :· . pada flamejante à. porta _do 
paraizo terrestre é não somente um t.- hlstorlco, mas tamhem uma 
divina. advertencla aos homens de 
que serão inuteis seus esforços no 
sentid,o de uma volta à perteltJ. 
felicidade neste vale de la.grlmas. 

Lucifer havia sido vitima do 
principe dos pecados, que é o p•a
cado' 'do orgulho, ao querer se li
bertar de Deus, ao querer se com
prazer em sua natureza de ser 
<·reado, vitima, portanto, do natu
ra.lismo. Els' porque Leão XIII cita 
o "non serviam" como a primeira 
manifestação liberal ocorrida na 
hi:itói1a do·céo e da. terra, 

• • • 
·· Do -mesmo ·modo, a queda de 

!!.ossos primeiros· pais constituiu 
uma segunda tentação do 'naturd,• 
li'smo; ao lhes insuflar o pai da 
mentira a promesa de que seriam 
como deuses .. ·. Comendo do fruto 
da, arvore da ciencia do bem e do 
mal, passariam a prescindi~ da dl~ 
vinda.de, a constituir em sua pro
prla natureza o objeto de suas co
gitac;;ões e ele sua felicidade. Eis, 
portanto, ele novo o pecado do li
beralismo, do rJ.cionallsmo, a ex
plicar a grande desgraça que caiu 
sobre os homens com a perda do 
paraizo terrestre. 

É a historia da humanidade pa~
sou a ser o relato dessa tremenda 
luta entro os descendentes da ser-
pente, ,os homens carnais do que 
e e ri a m figuras representativa,; 
Caim e Esa.11\ e a progenie espiri
tual d'.Aquela que lhe esmagaria a 
cabeça, figurados em Abel e .Jacob. 
E' a velha luta da Cidade de Deus 
contra a cidade mundana. 

• • • 
Se so tem em conta a verdade 

da filiação do liberalsimo e de seus 
sub-produtos, que são os totalita
rismos da esquerda e da direita, 
:10,; principios nefastos da pseudo-· 
1 ... ,;1·111.,1. ;,1;.(J;~~l~nLe, vê .. ~.c corr1.o 

das 
todos os me!ce ecmdueentes ao m.e
lhora.Jnento da condição doe opera.
rios em ~ra.1 ". 

Ai. caixa,g rurais do Distrito Fe
áera.1 jã rea.lizara.m· numerosos e,n,. 
presitmos gra-cas aos depositos. que 
lhes vão afluindo ás arcas. A1!. de 
Olaria e Vaz Lobo emprestaram 
aos Vigarios recursos para as obras 
de suas Matrizes. ·Não recorreram 
a:; caixas para oe seus empresti
mos, ao Governo do qual desejam 
~pena,, que rião lhes tolha a lib~r. 
dade de ação. E a lei é ótima· pa,
r a elas. Nos ra.telos para o paga
mento de eventuais pr,,juizoa sofre 
mais o p~queno do que o grande e 
é justo que um: e outro se equipa. 
rem na partilha .do Prestigio · para 
o ,.ufraglo. 

Perante a im:pre11m' desta C8pl
tal a gemo.na, dai; C3.ixas Rurala 
ctlbiu a escrita, das or,~rações do 
todas -elas. No· livro de matricula 
sn escrituram· as réapc-.nsabllidades 
elos soclos, os quais· valem multo 
mais do qu~ o capital, que 11as Cai
xas não existe. No dlario· e no 
contas corr-~1tes se çonstatam a 

ttGIOM'AKlt> 

·Rurais 
s.t:Seneta e a. '.Pl"Ofbfclo <!e quaisquer 
lucros, afóra do lucro minlno de 10 
:por cento a.o ar.o pago sobre O sal
do devidc>, · o - com as a.'llortizaçõea, 
Esse benef-iclo dá. aPellag para a 
rüribulção aos- ' depositos, privlle
gfados por ·taxás melhores que as 
das · caixa,, Ecohomlcss. No caixa 
e no ra:i:ã'O,- sê- aferem a regularida
de cro~ómetrlca. dos reembolsos; a 
segµrança das garantias oferecidas e 
~ limitação _dos á~it0,~ dentro · de 
autorizações" anualmente votadas 
€:tn · assembléia gera.l. A caixa, em 
sua éngren·a:p-em funcional, é uma 
maravillia. Ela· é a r..úint 0 &sencia 
de C'.)(),i)er:itivismo _para o credito e 
pa.ra a, eeonomia. · 

Foi -~ e,: pro~ma da Semana 
da« Caixas nurais: 

Setembro, 29 - Domingo - Mls. 
sa em Ação de. Gra~a~. na Matriz 
elo Andaraf e Tljuca. ã.s 8 .horas 

Celebrada p 0 lo Padre Elpidlo 

Cot!as, Viga.rio do Engenho Novo 
que distribuiu a comunhão aos Se
manistas e s0eios da emissora. Cart-

. (Concluo na 6.ª p:1glna) 

1 [tn1resenlação em·Porto,Ale1!re--R. G~ S1d 
§ Achn-se a representação nesta _ cida€1e a ~argo do Sr. 
~t llastimphilo C9sta, Rua Gonçalves -Ledo n.0 278, Partenon, 
S para tomada e reforma de assinaturils. ~ :vcnd11 avulsa. 
~/;,~~~~~ 
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NOVA ET VETERA 

-
f e~eração ~as CC. MM. ae São Paulo 

\ 

DEPARTAMENTO DAS CONGRE
GAÇÕES DE MENORES 

de. Será mantida no !)olet1m uma 
pagina para as Congr~gações de 
Menores. 

A Diretoria da F"deração, "'1'1 

~ua reunião de 5 de Agusto reso·
Vtu criar na mesma Fe,,eração llffi 

Departamento das con1r~gações de 
M -nores. Imriunha-$e esta r~cic);. 
lução, De fato são numerosas estas 
Congregações, umas 20, sem contar· 
as Congregações cstab~'-"cidas em 
Colegios (internatos ou ~x~ernatos 
n•J:giosos cujo regimento dificulta a 
fü1,iculação com as demais, sendo 
aliás perfeitamente aswguraàa a 
sua formação). Alêm d,st0, cm 
multas Congregaçõ·,s cie Adultos 
ha secções de Menores confiados á 
direção de algum congregad0 mais 
experimentado. Todos c_stes Con
gr?gadoe menores merecem fcri:na:
ção mats apropr'.ada: m, seus pro
blemas os seus interesse~ e a '-"!la 
mesma mentalidade diferem ria dos 

· :;.dultos em geral. N ·les tamhem es
tão as- melhores esperanças da Fe-· 
àlração e mesmo da grandinza 
Obra das Vocações Sa'.:ordotals. 

para, organizar e dir:gir ef't' n:i
vo. Departamento, foi <·stabclec :o 
um consc1:. ) .Central co'l10osto dos 
srs. Prof. Teodomlr0 do Amaral, 
José Pinto Ferreira, Francisco F€>8-
nsy, José Barbosa, Presidentes 
reSpectivamente das (;.rngregaçõe;; 
de Sant'Ana. (Menore~). ·.t:scolas 
Profissiona!a Salesian:{i-:, Agua. 
Branca. {Menores), Sande (Meno-
r%). . 

A ~les compet'rã. con;;tttulr a di
retoria, elaborar um regulu.mento, 
coordenar as varias. congrega.:;ões e 
secções movhnentar er.flm a ala 
m ~nor das Congregações carta.nas 
Trabalho árduo, ma.s cheio . <,lc pers
pectivas promissoras. 

A Hora, Santa pelas v_ocaçóes, 
promovida para. congrc~ados m,,
nores em conjunto com os cruzaclOf' 
reuniu jâ aos pés de Jesus sacra
mentado um b~lo num.'>r0 e_ consti
tuiu o prlmciro ato da nova:.entida- • 

CE1''TRO DE CONFERENCISTAS 
VOLANTES 

Um grupo de zelosos Congr<JgadO:J 
prof >-ssores, academ!cos ou espe
cializados em algum ram0 de cul
tura resolveram criar um Centro de 
Conferencistas. Põem-~c á dispos!

. çã0 das Congregarõcs que preêiss•n 
de conferenc'.as em seus bair~oa, 
9aroquias ou centroe, para com> 
morações ou fostivida<les. Fahrã.o 
:;:obn questões de ação social, de 
religião, do higiene, de historia, etc. 

·. Auto - -Viação Bragança - São Pa~!1 
para as suas viagens de Bragan~a à Capital e vice-ver~ u.P6: vam-se dos confortave1s onibu-;, da EMPRES~ 

VIAÇAO BRAGANÇA - o percurso é feito em tres noras 
PAR'.t'IDAS DE. BRAGANCA. PARTIDAS DB SAü PAUL-C 
Dtas uteÍs: - l.óf e lb.16: tto• 0'..as úté1s ' 6,4:J e y:>.1b _ r.to-
m1Dgos e tertaaos: i.4f> e 18. mmgos e teriaao~ 6.4::i e i4,lb 

Ponto em Bragança:, Ponte err Sac t>au!c 
PRAÇA RAUL LEME N.c 10 BAR _ ESTRELA - Rua M.auá 

rELEFONI 109 n. 630 - rELEF'ONI! 4-tl\/0f> 

Um. enorme rebanho 
1 

tonio, e de outros heresiar,cas· tal~ 
como Wiclef, .João Hus e Lutero. 
Todos :tinham restos:. de cristianis
mo enraizados en1-.suas almas, tan
to que não .dei:,:ar.am de fundar 
seitas. ·i'l doutrinas·:d:e .fundo c.ristão, 
apesar-,:~d·e,_con.d-enaclos , pela Igre
ja ..• :;Neste· . .-anclar,Hitler vai á 
frente :·c]e:·Marx:~pois ··enquantu este 
era desastradamente materialista, 
aquele cn1 suas arengas, inclusive 
na ulti-ma, . não .. deixou de faz<·r 
alusõesc'·it:.Prov-idericia .... B porque 
se ha ·.tle· .estabelecer. distinção no 
esseÍlcial e·ntre o socialismo nazis
ta e o· 'socialismo marxista? 

restringem a. profundeza· do tema 
tratado os estudiosos que tnsistem 
no aspecto de reação contra o ca
pitalismo que apresenta o socialis
mo hodierno. o amor á v"érdade 
colocaria ·nesta importante p(sta 
qualquer soclologo esclarecido e ele 
reta intenção. E_m un1a· epoca. do 
confuslonl!lmo, .de interpretações 
intencionais e tend.enclosas, é de
ver de consclencla pelo menos · dos 
intelectuais catolicos, que alem ,de 
estudar a face puramente conoml
cà do problema, tambem invesU
guem as raizes mais profundas que 
os erros de nosso seculo têm nesta 
vasta copspiração universal urdidá. 
pelo espir!to das treva.s. Não se 
pode desprezar, em um estudo co
mo este, o cara.ter conspiratorlo dos 
atuais movimentos que apaixonam 
os povos. 

A propria guerra que acaba de 
avassalar o mundo, não seria aque
la conflagração mundial prevista o 
preconizada por Lenine como eta
pa necessaria à. obra revoluciona
ria, mediante a destruição dos ul
timos redutos da "reslstencla bur
guesa"? Da revolução francesa 
disse .Jo;,eph âe l\Iaistre que foi 
satan!ca. Desta guerra e elas confu
sões que tem gerado, que ·podere
mos dizer.'.\' 

Kâo· se 1;1ega a possibilidad.c. <ta .•. 
existencla de quem esteja de boa 
fé no erro soclallstà, . cômo aliâs em 
qualquer, outro. Não é menos. ver
dade porem, que aqúele que_· r_ecu-

sa subm~ter o entendimento ã.s ver
dades f'Qbrenaturalmente revel_à'.dà.:i 

o faz sempre por culpa pr_oprla, l 
,:isto Deus conceder a todos os ho-
111cns ::,, neeessaria g1:a,;n atual. Aí 
tt11ç ncn• 1.1;,s infh:h~.11e1n o~ i1npip~> 

nem os ·herejes, nem os apostatas 
podem fazer verdadeiros atos do 
.Fé, por não possuirem a necessa
r!a virtude sobrenatural, no que 
'lnr!tain a fé dos demonlos. E de· 
vemos tambem distinguir o pa.gão. 

._.-.q\H(-hunca entrou en1 contacto co1n 
~ -:m.~a:iil;-4ih~~. claqueles que em pie~ 
.na ·-t1v1Hz~-o catollca vivem como 
pagãos, despre;ãndo parcial ou · tó
talm~nte 'as verdades reveladas e 
fundàndÔ_.'sóu assentimento, quan
do se dão ao luxo de crer em al
guma ool~ii., ·não na autoridade di
vina:, mas no proprio. juízo. 

o-qÚé tambem é lnegavel é que 
essas enormes multidões, no melo 
das· ciuais pode existir quem esteja 
de boa fé, são tangidas por orien
tadores de incontestavel má. fé, que 
sabem quais ós verdadeiros desig
nios dessa conjuração e dessa agi
tação social, e que constituem a 
facção dos reais inimigos da Igreja. 
J,;is a quem devemos combater e 
a quem será temerario e impru
dente fazer concessões. 

$ 1) =il 

Para os chefes revolucionarios o 
povo não_ passa. .. d.Q mq '_ rebanho, 
que pode ser agitado de um· lado' 
para outro. .. mediante. uma propa
ganda int~Ügente feita à custa -de 
multa audada· e, 'à.e alguns "slo
gans'.' ··bem .. e'spolhicio's: A·· celebre 
opinJã~~:-pub}ÍeEi- _,,. ê- f"ól'J~éia· ·entre:' . 
quatro pa~edes po-r àlgun:;; cerebros . 
em _ço,nluio .e o. maior exe_mplo des
ses pronunciamento;·-popu_lares in~
suflados por conspiradores se acha 1 
no plebiscito do povo judeu RO es
colher, por aclamação estrP-r>itosa -.· 
Barrabás a Jesus Cristo: 

.·.:, 
"Devemos temer, dizia M!rabe:;i,11 

a: ·Chn.111fo1:t. a ·-011.0,;ic:ftn da .m,lio_i·iU:_ 
ela n:11;;1,.t, "tj\lr ~,~lt_l (;UJJh~CC llV~:-S(l'~:i 

., . .... ,,_ ,., .. 

projetos e que não estará disposta 
a nos prestar seu concurso. Fare-
1nos que ela o queira e ·a obriga
remos a dizer o que ela jamais pen
sou. A nação . é. üm gr·ande reba
nho que não sonha senão em pas
tar e que com bo11s cãe·s os pas
tore!! levam atê ·o,nde beúFdesejam '1 

E' essa ·realiei.ade ·--'pJJitiea ·que 
um catolic·o deve ··tei-": e)ri 'mente ao 
enfrentar o __ problefi1a· do so<":ia!i .. -
n10, quer s·eja ele revoluc!onario e 
de ação direta, conio o nazismo e 
o /comunismo, quer seja evolucio
nista, parlamentar e fa:biano, como 
o trabalhismo de Harold· Lasl{i. So
bretudo não nos deve seduzir qual~ 
quer laivo ele ideia cristã que se 
•mcontre ,nesses erros sociais. De
vemos nos .lembrar que· foi pela 
exploração dessa tecla• que um ju
das como Von Papen fez vingar a 
propaganda nazista em certos meios 
ca:tolicos da Alemanha, a1wsar das 
advertenc!as do Episcopado e ela 
propria Santa Sé. E é essa a tática 
atual do comunismo e de outras 
correntes socialistas, algumas da:s 
auais se intitulam "cristii.s", sem 
no,;; referirmos · aos salamaleques 
fritos ultimamente pela União so
v ,etica aos c!smaticos. 

Dir..,,se-á. :qlle:até mesmo na alma 
daquf)les. qu,e-.rene,g-aram -9· seu Sal
vadqi::. s_e a-cha ainda enraizado o 
Cri_::;tian!sm'o;· Uma coisa, porem, é 
nosso Senhor Jesus Cristo estar na 
raiz, outra será a existencia de 
simÍ)fos restos· apodrecidos ela rai,,,, 
sem· .. , à rirvore que· nffo poclc vh·cr 

. M~smo i,°,;rque 1<iéntica aflrn~a
:ç:,i,, se poderi~ fazer a respblto. ela· 
f:!~rt{>-ú·::,1•fflf~:f· &10 Tu111az .- c:--<"lar('ee 
11lp':.:.J,:-~lL"é ·-.:.\J:.:il). de l. 1 e·l.iJ,:!°i:', dv .'\;,_::j-

O· _s.oclalismo moderno é uma 
seita,. çomo o definiu Leão XIII na 
Encklica "Quod Apostolici", seita 
nefàsta, "pestilencia mortal que se 
infiltra pelos membros mais pro
fundos da sociedade humana'', 

Xo seculo passado, os catoJjcos 
recusnra·n1 umà: alianc:a oferecida.. 
1wlos 1wotestú-nics para o combate 
ao sociit1fSnto. ~ .. ão porle hn:vc-r 
alian<;a., dixia entâo Veuillot, entre 
a Autoridade e- o liYrP exame. llo• 
je vemos o triste e~!)0tnculo ela 
adesão dos ci~n1aticoB. russ0s e clo:s 
elementos mais representativos da 
seita anglic,ina ao sochlismo so• 
vieÚco, alern da \·erg-onhos::-i · <: pos
tasia ele elementos catolicos, de que 
l\ exemplo frizante o ex-Bispo de 
Maúra. 

.Estamos. (liante da grande afini• 
dade entre os erros religiosos e os 
erf-cs S'Ociais já, 'assinalada nàs· an· 
tigas heresias - todas elas com as 
notas caracteristicas do panteismo, 
do tíónto_ ,cíe vista telogico e <lo so.! 
cialismo; do ponto c1 e Yista socin l. 

1\[as _ o ·anjo, com a espada fla
mejante. _continua alerta ·e não·-p(,r• 
mitirá que esses soberbos tra.nNvo• 
nhaút os urnb1:ais do __ p:trai_só t ... ,. 
rest1~e un1a vez aban(-1, 1~na,ta i-1 l•~·•r
t~t .. eftreita que no~ .1 r,·tr·;-1..-•;-ttx.. o 
tte<lclltc•r ·elo ·nlundo par:a <l' tr,l?"rMa

~o no pleno i,:t,zo da ft>Hclrlàd., i,a.•. 
ra ·,t qu":.J:1 f,ni,os cr«nã,,,. -·· <.,~- f, 

a t·•,:n'l :;, v ei.> ~ u.r~ 6Ull"DA-. 



• 
Semana das Caixas Rurais Aprovad~ om~ con- «Deus e a 

uregaçao chinesa 
masmorra.l~~» 

Frei Benvlndo ~ O. l' ... IL; 
toa a • Ave Jl&!'la• e -o S&'IUttl.
m" a eenhorit.a M&rteta topes de 
~ eocia. .funâadara, éla. R.adlo 
:;;rem cruz.. Ao "'harmontttm" a. pro
fE-Ssora . ~ dê IJma,. l)eJ!Ois do 
~fé. hotive uma 8eMão gra,tula.to
ria presidida. i,elo Vlgati.o da. Paro. 
Qtlhl. Pa,tire José Joa.qnhn Ltteas sõ
<eio fundador WUl,llnénté dà '"Esta.
~ dá Fê", ~ com (t\lê at1êlldou 
9, vera cruz o seu ma.lo!' l)a.tl'ono nã. 
.bnprema., o Di". J'O§.o 'Melo, J!~àtM 
co • Jorruu do oomereto". 

No dia 3, i'GSta de &mw. •rerc
Slnha, O'!í Semanlstas tmrl..o nos 
~nos a.nte:!"tore~, \'isitáram ;,i, Gnit.$, 
de Lourdcs, na ~atriz da Swntjs. 
sima Trlrtdad '. a Rua Se11adot 
Vr:rgué!lro, visitaram em dia e ho
ra eo'Olicitàdófl, a Sua Emlnench;, o 
Sr. Càrdlal Camara a quem pcdi
rath _uma ben{!ã0 Para os seus tra. 
J:-alhoo. 

A $agra,da Congregagão da Pro-
paganda da Fé aprovou faz pouco 
tempo os estatutos da nova Congre. 

gação Religiosa - "'Discipulos do 

Senhor", fundada em 1937 por 
Mons. Constantini então Delegado 
Aposto!ico na Ghin;:i,. 

:w, ~ tl!'et:ê, wria. ttm CMld 
ti!"a.l1o, :Elzelino, qtté por dltt&t'I a.tro.. 
cidades recebeu o no:ine de f~ 

Santo Antonio dé Padua verberou 
aeérbamente o impio procedimento 

• daquele barbaro algoz. 
Irritado eom as pregagõés a.pos

tolicas do exímio ta.u:maturgo o 
carrasco chama nm dos seus saté
lites, ordenando: 

- Toma estes rleó.a prei:sente:i e 
leva-os a froi Antonio. Se os~ 
deixa•o em paz; pois, doµ.-llte o di
reito de favectivar' contra metts 
crimes. Se, porem os aceitar ma
ta-o imediatamente? 

De 30 dé setembro à 5 de ou
tt:bro, todos os dlas, ás 15 hól'a.3, 
eessA.:, dé êffltclo. 1'1M ~t.orios dá 
P. R, E. ~. ã Rtta Buenos Aires 
168. 1.0 andar, sede da. Fedt.ração 
das Cal~ Rttra,is. 

A "s 20 hora.., des!Jés mesmos dias. 
~!Ses plena.rias, · nos é!ltuclloe da 
emJS<:Ora. . Abrtn estàé 'ttlthna.s õ 

Dr. Arl;lmr Torres P'ilho, presidente 
da Sodeda«'h Naef<mãl de AgtfcU!
tura.: e eneerrott-as o Dt, Apõlo. 

Nas S<'SsÕcs plcnarias á. noit·c, ro.:. 
f",:1,Ib lidos óS 1'1 rclàtorios das Cai
:xa.s e da Ferlcração, d('sempenltan. 
do-se dessa incumbencia os srs. 
Dr. Demostencs de Oliveira Dia.s, 
Secretario desta ultima; Drs. 
Moacyr Bastos, Luiz Wist. Josó LO
b<>, Sé'Veritw Sena. Francisco Buar. 
4t1e, Luiz Lopes · dos Santos, Fran
élsco Bezerra, José Loureiro, pre
sldentes da.-e; Caixas de camno 
Gra.ntle, Anchieta, Engenho de 
!)entro, Marc>chal Hermes. Engc. 
liho Novo, Olaria, Penha e Lncas; 
õ ó!s srs- José Brasil & simão Bàr
ooilà, geré'í1te das caixas de Jacaré
pa~ e Vaz Lôbó. 

A nova Con;;regação 6 dit-igida 

por chlnese:;;, e aceita. SOlllento chi
neses na.ttvos. Possuo já, um Se· 
minario com. o Nov:k:fa.do em Suanh 
wafu, :i.o norte de Pequim, como 

lambem uma casa de estudos, a
.;regada a Universidade Pontificia. 

do Pequim. Atualmente eonta. com 
s sacerdotés e 16 novices eclesiás

ticos, 22 teólogos estudam na. -Oni

'>crsidade cita.da e o colegio aposto

Iico tem 60 alunos. 

O va.ssalo apresentou-se cotn ~ l 
ofortas sedutoras. Santo Antonio, 
recusou-as energicamente: 

- Téu an10 gua.rde :mas dá.dnas 
pa.ra si, eu c::onsel"Vo a minha. Jiber- 1 
da.de pâra, zn!m • / · 

1 
. mo Sall!!!. ~-Mlí'ltstto é1llt Agrteu1. 
tura.. Falon na noite de aõ, lõgo 
ft'Pós a á.bért'ttrá, o :Pé. At'rtt(fá. Oà.
mara. dtrét.Or dó sefflg0 dê Eoono. 

' linfa Rural e o Padre Carlos Màr
ffillt'k>e N1tseh, a.sststente · dos Clr
mtlos Operarlos dé São Pàtllo é re
ir,resentante do Sr. Cátdlàl D. 
carlos Oarn1e10 de Vasconceios Mo
ta. - Na tto!t<1 dé 1-" dê Outubro. 

. O fim principal da nova Congre
gação é a propagação do Evangé· 
lho na China e a provisão das fu
turas Dioceses chinesas com Clero 
fadlgena. 

• * • 
Jl..'xémplo frizanté de qáé o nús· 

sionario ~atoHéo vive nó :itiundo sem. 
ser dó niurido. ô !1-adé inspira a 
nns, confiança sem limites, a ou
tros, '.l'epulsão :m,rencivoi. colhendo 

ft> Drs. Adroá.tdó Mésqttita dê. ços-
ta e Gast.ãó EM'lét't. élétllltádós fe. 
dera.fs. :rei;t'éSéntantés dá. Ôél'ltral 
das cantas :R.ura.fs do ruo Grande r· 
do Slll. E o Pàdre Jtmé Sóbre1rtl~ 
colaboradór da ªA Orl'.lz". ~ 2 d~ 1 
Outubro - Cornandãnté Atmand:> 
<te !'!alnt Brfssol'l Pei"éita e Dr. 
Crlstovão :Btéinê?', - E ó Padr, 
Lecmoldo ffi>entano, dtrétói' dà Fe
àeracão dõs ôirculos Ot;êtatiós do 
Brasil - 3 de ôuttibi'ó = Dr. Hu-
go da Sflvefra Lobo e Dr. José Nu. 
hes Guimarães. - E O Padre Jo'M 
Auitusto COmba.t. - 5 de Outubro 
- Dr. Ataliba Nógnéira, . députa-
do á constitufnte; por Sâú Paulo e. 

. Professor Ém~ ÊSmêrá.ldo fü ll't
ig11eiredr. .rumor. ô conégo M. To
bias, \l'igtr.rió dó Elng°ênho de :Dé1'1-' -
tro e Pa.dl'ê ~nidfo Cótlas. ditétor 
da R-<1dto 'V'ér!t etttz é da ~ração · 
da.. Oai:ms ~- ~ ll'ói ã.dam.ttdo 
Seêretórló <W'á11 o Dr, Pia.éido de· 
'Melo. 

N8StP, ttltttno dia, 5 de Outubro, 
ãs 15 hO?'àt;, a Vera, Otliz ófél'éC 0 U 
M ffl3 ~é. ã Tm'r,t'é'n!là e aos Sé
ffl:,tt!stas, um "'coêk-tr..il", sendo 

· f!!ltão nrostratla, a0s convidados, to
: da a eserlta das 10 caixas Rurais e 
de SttS 'J!'éd~raçãõ a éitrgo dôs ilt'B· 

J,VR .·ii PRflPARA". ,o 

" L E 'G I O N · A R I O " 

E' DÊVER DÊ 'tóDóS 
OS CÀ'ÍOLICOS 

INAUGURADO O NOVO ORFANATO ·"SAO .WDAS TADEU" - Constituiu um acontecimento de 
marcante relev.o a cerimonia de in~uguração do novo Orfanato "São .Jud.as Tadeu", realizaéJ.a no 
Parque Jabaquara. Alem de grande numero de fieis, altas autoridades eclcsiasticas é civis com
pareceram á solenidade, a qual foi presidida pelo Cardeal-Arcebispo de São Paulo, Sua Eminéncia 
deu a benção ás novas instalações. Encerrando a cerimonia, :foi servida numa das salas do. Qrfa-

nato "São Judas Tadeu", uma mesa de doces aos presentes. 

(éóNôI.iUS,Kó) 
Otiiemos àgól'á. t,â.tã, õs t.llliós qué 
~ nâsêêi', e(;cá;põs àó egó1siiio 
conjugâ.l dôã àvétítiirêii"os do ámór, 
daqueles qüe f>usdá.üi i:ió mãtrimó
Dio tifilcámeilte à pi'opria felicida
de proiltóà à. éõrtér émpõs a novas -
nupcias, quando o tedio ou a des
lil'á~ óà importuna 

'O d .,.. . ·. -··. J 1vor.c10 
E' na dellnquencia: infanto-juve

Dil quê ós il'émós procurar, a es-
1111,5 vitimas da. animalidade erigida 
em norma de ·conduta. 

Senhores! A .infancia e a juven
tude vêm eontribúfüdo cada vez 
com mâiór cóntingénte pàra a cri'
minàlidàdé m undlá.L 

o êstudo aéuràdó a. que os cl'i
:mlliâ.listas e sócioli)goil suhrnetein 
constãnteriielite , êsté ptobléma, 
aponta. éómô fééponsâV'el, ao Ja(lo 
àe óutrós :fá.tôres, táià cóinó a agi~ 
taçâó da vidà moderna, dominada 
pela àedê déàéntteá.da de riquem e 
gozo, à dêéótga~ó dá :familia. 

As estatisticás (tue na éloquen
cia. de seus numeros nós rn:ostrarrt 
num mesmo periodo a delinquencia 
infantil qua.dr:uplica.r, enquanto a 
criminalidade dõs a.duitós apenas 
4upiiea., apóntà.-nós tàmbêm a, in- , 
~uencia da désagtég~o dós lá~ 
,;es, Desta désprópol1)ãó àssusta
,tllora.. 

Na Belgica., estudós rêalizados 
J1106 reformatorios do Estado, reve
'8m que 79,8% dos meninos e 
. 1'4,6% das meninàs ali recóltiidas, 
tiveram sua queda ptovoéadà. ón 
Influenciada pela désotgánizac;;â~ 
tias fa.mUtas. resuitante: dã mét'te 
doe. pais• .:oncubtnatos: mâ.êli gej: 
tetras: oÜ pala cUvorcláidás é N->cá.
lladoa., 

áenhores, tMpfSe-eé a. eonetu~ó 
que a tamWa de8organfzàda ê 
~ D& aeeadenéla ]Ili)• 

._., , n 

CONFERENCIA 
DOS REIS; 

PRONUNCIADA PELO DR .. GIL CELIDONIO GOMES 
OZANAM, DE SANTOS NO CENTRO 

instabilidade e dcsharmonia fami
liar, responsav<.ll só na grande Ho
publica NOrte-Amerieana, pela des
truiç;ã.o anual de mais de du~entos 
mil lare11, resulta condenado con1· 
má.Is esta pecha infamante, de 
grãnde responsttvel pela deliuquen
cia infanto-ju.vcnil. 

Os que se condoêm e choram á 
evócação da infeliéidade dós pais 
cólidenados às cadciias do vinculo 
indissoluvel num mati·lmonio a que 
jâ abandonou o amór evoquem o 
espetâculó dantesco de'sta legláo de 
c1·ianças e adolescentes criminosos, 
sactificados ao egoísmo deshumano 
dos pais, evadidos do lar aos deve
res da .familia cm nome do um 
pretenso direito f1 felicidade 

Senhores, a esses pais, e e;n no
me desse mesmo direito á felicida
de, já que parecem ignorar as leis 
morais, as leis biologicas e as leis 
Divinas, nós exortamos pouparem 
os filhos inocentes ás perspectivas 
do crime e da desgraça. 

• • • 
Senhores, já vos tarda talvez, o 

ouvif~nos tratar da atitude da 
Igreja perantê o divéroio, 

Óomó catofüio e Góngré~acio Mâ,
rlã.nõ â. pi:'iméirá v!/Jtá pôde pâtê
cêr esb'â,nhó dué ó nã.ó fízéssemõs; 
e no etttrétàntó sô ó !atémôs mtiltó 
stimàrlàn'lénte é por bons :mótivól!. 

ll'alando a eatolicos prêsumo o 
feo!lheclme!lto a,. mettl!I ouvintes 

.~ •~ .. ~~ _IJ.,::::, 

diretamente, ao menos através do 
comenta.rio c da divulgaç;iio pela 
imprensa cato!ica, e esta, e1n nosso ' 
p;:i,ís, se bc1n que 0111 s.cus primor
dios se comparada com a de ou
ti·os povos, tem dcsenipenhado com 
galhardia e perscvcir·<1-nça o séu 
dever, e parece a;;ora de,-;pc1·tar 
p,ir,1 un1 surto vigoroso de expan
são benfazeja_ 

O aspecto religioso é o mais im
portante; ma::; é elo tambem o maia 
difundido, c abordando os outros 
angulos da questão, visamos de
rnoustrar o pleno ac~rdo entre a 
verdadeira ciencia e a verdadeira 
fé. neste como nos demais proble
ma.s da moral. 

Para n6s, s·cnhorcs, o aspecto re
ligioso do problema é bem simples; 
como todas as questões de fé e d~ 
moral, só comportaria duvidas se a 
santa Igreja ainda nã.o se houvesse 
protnin.ciado, mas Ela o fez de ha 
muito, e ainda em 1930 renovou 
suas paterna.is advertencias na en
ciclica de Pio XI sobre o matli:tno
nio cristãó. 

A monogamia indisso1uvêl insti
tuida pelo érladõ:f' na ptoptià orl
gém da hm:na.hidàde, fôi éô'il:tititi.ã.~ 
da é téstabelééiàà, por Nosso S~ 
nhot .t ésus drista. 

Assim o ensina a lgrejà. fitmMâ. 
nos t~os biblicos e em XX secu
l os 4e tra.di'JOO C!.'f31:ãl 

w...~J.11 ~g~~~ _. 

ta noite, uma palavra de repudio e 
advertencia aos que, por má fé ou 
.ignbrancia culpada, pois com ma
nifesto desprezo da vel'dade histo
rica, atiram sobre a Igreja a pe
éha de contráditoria ou de · venaH
dade política · 

Afirmam ;sses cidadãos, muitas· 
-vezes possuidores da respo.nsabiU
_dadé de catcdras universitarias ou 
de nomes feitos da literatura pa.
tria, que o Papa anulóU: .o ca.sa
:lhento de Napoleão Bohàt>àrte e 
Josefina, por força, .dé injµnções 
politicas, e que teria oficiado a ce
l"im ónia do novo ~niace do Impe
rador com a Princesa Maria Lulza, 
d,i Austria. 

Dupla falsidade! 
Sua Santidade o Papa Pio VII, 

então reinante, longe de ânUlal' ó 
casamento de Napóleão e Josefina. 
não admitiu a pretensa nulidade, 
não reconheceu o casamento com 
Marta Luiza, e excomungou o Im
perador dos Jfranceses. · 

Da atitude · do Papa, ante a con
·veniencia pólitica de ag.1'âdát10 mo
narca Cltlé então dominava a · En
ropà, dti: bêttl ó fAtõ '1é é$fà'.f' élé, 
entáó, éfü 181ó, ~ó .dõá ~t!~· 
mentos êm oo.ttM. ptéàó en'l 8$-ve-o 
na, 'j}ót oi'<1ém dó r>1'(»Jti!'.J :Nã.t>o• 
Ieãõ, qtiê tevàtã l!Íéu _(lesp~it~ a. sêíl 
odió a.o póntó de privá.r Pio. V'I:t atê 

·· do pfuprfo brevia.?io e· de ·guardâ.
)() incómutii.ea.veJ; 

.escla-

1 

~ .que Ullll!!.rl'!I'~ ,«.· )Sd lliiW 
qUe. hórrorizam~ •>' . : . • 

Peh :s11a m~ ~~ 
q~ resultou de na. oraçã.o • d.d;, 

sea :sa.crttieio · na; ctttz., Cril!to tof! 
com.o uma ponte o;:iga.nremca., lan
çada sobre o abizmo do peea,d,o, 4,u: 
.::epa.rava. o ee'tt da. téft'a.: 

- Ett/ sou o camfDhn,. ".!< ~ffdat,, 
de~ a ;rlda.. 

COntinuaudo a. .mJsd,o 4G B.e«ea.,., 
tor, o sacerdote é o medlador e .~ ; 
ltót'déiro do poder,.que perpetua. Sé\! 1 

sa.erificio. E· a. verdade. porqu• 
di.Spensa luz. E' a. vida. 1,cmrne i,r•-, 
~a,gra.oa.. 

Colocado. entre Deus e a. hum.a.~ 1 

nidad~ entre o eêtt e a. tetta, o mi- , 
nistro do altar 3erve os bi.~rei.sc$ 
de um e do outro,. const.itllin9() o 
anel misterioso que os reoóncl!ia.. 
Tanto assim, Que jã, nã.o a:itlOzn,l;>ra.· 
o grito de espanto e ~"' 
arrancado a~ ~ de Dioniai~l 
.A:l:eopagita: 

- MJ:nistros da no,-a lei• oo.Ítll 
:maiores d.o qúe ô8 .mjos. J:>óiS. para. 
criar os espi.ritos celestes, . bru!t,óu 
á Deus quérê•lo. :Mas_ :pa,ra. ià7Jér 
um sacerdote qu~ 'º imolàilsé · t.Qiio, 
os dins, foi-lhe preciso nr,o1't'er na, 
cruz! ' 

Propagado1· da verdade, 61e ê o,) 
orgií.o da palavra divina verdadei
ro facho, sem o qual o hon1em nã.t> 
pode pa.ssa.r sem se e:ttraviar nat 
trevas do erro e do mal, conforJne 
a.firmou seu mestré: 

- Eu sou a. luz do mundolJ 
Porisso, declarou o Salvador a 

apóstolos e seus sucéssores: 
- Vós sois á luz. do mundól 
Como em torno do 201 gira a tor• 

ra para ser ilumirtada:, ·assim 11. pa• 
la~ra, de Deus faz o ·s-iro do m•ndo 
pa\·a esclarecer os ·espiritôs. 

Sacrificador é apostolo, o mirtis· 
. t:ro da Igreja é tambem pai, porque, 
propaga a 'vida éspit•it-ual conser·van 
do Q vigor dás áltná:S, f'Cconfórtan
do-a.s peia aa.rrtin·i;tração dôs sa-
c:ratneri tos. . . 

Sem vislumbres.~e,duvída o pa• 
dre deverâ empen)1ar-se a socor
rer, cón'l sua 'pâiavrâ, s·eu' i:iot·a()ão 
e suas esmolas, as n'lfséria.s e en• 
fermidades de · seus t':õ'riffàdos. Ai 
dele sé for avarento e sórdidô ! 

1Íomem dé Déus e· eia httmàni .. 
dade, o sacerdt>te· não·· »ertence a. 
si: Será indlspeti.sá~'él'que, ·co1ri pru
dcnéia, sé éntregüe ª'' todos·. _l!}sJSe 
sacrificio de si supõe um he·rolsmo 
que. só a fé, por ·um profüglo in
comparavel, pode realizar. 

Os labios seus. devem ser ousados, 
porque tém por. missão chamar ao 
dever é â razão.,os grandes-e: os pe
quenos, verberando as injusticas, o 
roubo, o adUlterio, o assassinio, o 
pecado. 

Ora combater as paixões é é:tpôr
se âs snas côleras e tornar-.se alvo 
de seus rancores. Mas neste. mun• 
do, dão g-ertio e altivez: De.us _e a. 
erurovtat ••• 

rccer a. questão e conhecer àlhlll#. 
biblios-ra,fia, recom~da.m.o:, o tra
baJho dó Revmo Pé. AdaJbérto de 
l:'aulà NuMs, S.:D.R, publicad0 na 
revista "Vozes dé Pétrolis", em 
Junho deste ano). 

As nova.s nupeias de Napoleão a 
que por orden1 do mesmo deveriam 
comparecer todos os Cardeais, en
t.ão em Paris e arredóres, foi cele
brado no dia 2-4-1810, por seu tio 
o Cai:déàl FêSch, unico. dos ·purpu
rados áli pré.sente, e que pôuco de
pois, arrepêndido, se .negaria 11. re
ceber do sobrinho. ·a diocese de Pa~ 
ris, dizendo só podor fa~ê-lo da 
autoridade do Supremo Pontífice. 

Os- tréZê ca.rdéa.is obedientes ao 
Papá, inclusive o .l{)ttrdéál consal
vi, SéérétariQ de estado, não O$tl· 
veram presentes :nê:rn · âs cerinu>• 
nias • civis e muito :Menos ás reli
giosas, "visto r<Íconheeércm nó t'a.
:6a, a. urtica a.utotidáde eomtietérttê 
em matél'iá. de saàaméfitô do n'là• 

trimonio". 
o castigo não se fez esperar, .t 

foi-lhes proibido ó. uso das insig-
nias ca:tdÍnálicias, inéh:tsiv~ a ·pur· 

· pura •. 
Como a reaJ.idade é ,difél'ente; 

senhores,· daquele quadro pintado 
pelo _pincel da càlunia na teia da. 
verdade! 

Roma eterna! Pedra em qµe ~ 
firma a verdade! Contra. ti, .é tão 
impo1;ente a . for.ca.. dos iinÍ;)erio~ 
domo .a peçonha .sutil dós anjor 
infernais! · 

Te~a gara.ntiaa de vi<:!~ eterna.! 
'"I'u é6 !'êtl'li!l. ét i;ia~ér,n~é.'i,9 

ttám â.ét'lilióà.\10 .. lil~õléil~ i1~ tit 
~ottAé 111tér1 }J.~n. ~~é~Vi\t aa-
vêrsus éáià". ·· · · 
. são. paJa:if:tàs de ôti~tôl 

E 9s sêétilós, r,âãsàl'n, ~éV.êi'én~ü 
.. ou eiu ·furia, :mfo a. · t11à :senna. 
·imo~d~}~ 
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Intenção ·de 
Apostolado 

Outubro do 
da Oração 

~Para'· · liue aqueles 
\. -

dades acatolicas 
que frequentam as 

conse1'Vem a pureza 
Universi
da fé" 

~onclu'3lí.o da. quarta pagina) 
l1111ito pior que o antigo. Este tinha 
rãw divitldades; não era, p0is, de 
todo mpio. O ~Ismo modenno. 
porém, é puramente materia.J.ista, 
a.teu. P&ra.. DeUs não ll.a nele lu
gar; l)eUs é ~ &1Jnpl;es~n

t.e negado. 
o :pa.ga.nigmo· sob esta forma es

ti.-se til.filtrando em todos os set.o
res <ln vida h~·.no ll.a.<;J ciencias e 
aztee, :c.w;; legisJ.a.ções,' Da escota, na 
femilia. na politi.ca -e no comercio. 
Por toda parte percebemos O seu 
haJito gélido e peçonhento. Atmos
fe.~ pagã, nos envolve, e sem o per
o;:,bermos, o.spiram<>s os seus ares 
1:.e6tiferos. 

· Si as !)eSSOOS de espirito forma
do, homeIJS e mulhe~. dificll se 
lhes ant.olha., se eSC}Uivar. aa sua tn
f.li.rencia, 0 qne não diremos da m:,
,~uade?. 

Céga e inexperiente, da fantasia 
a,rd,mte, facilmente ~,
vel que é. tem eia os ouvidos a.ber
toe a.~ vozes ~a:, de propa
gadoras do mru. 

Pouco valem as parca.s aula,!> de 
catecismo, que lhe foram minlstra
(las, si o enaino em sua totaJld.ade 
é in®Ior; si a vida, que se lhe apre
. aen~ e a. rodeta, se ma.ntêm no a.fé. 
lio glacial de Deus e da religião. 
Não é para admi:rar-se, si a tenue 
:flamula. da fé em muttos jovena 
vem a extinguir-...,;e por completo. 

O temor de DeUg e a piedade só 
podem medrar num clima favora. 
vel á religião e a fé. Indlspensa
veis são as· escolas em que educa
ção e ensino se penetram Jl:00 prin. 
clplos sã.os elo cristianismo. 

Si as condições de mUitas escolas 
primarias e secunda.rlaB, qUanto a.o 
ensino religioso mtúto deixam pa
ra desejar, a.illda piores são as 
cousas nae escoiaa $Upel'10l"P..s e na.a 
universidades. 

A Dão ser na facuklade de teolo
gia, em nenhuma 0 utra. se cogi~ 
do eDSino religtoso. O jovem, a jo
vem. estuda.nte quanto â sua tor
maf.ião ·re11giosa estão entregues a si 
proprioo. Isto terá suas consequen
etas, ~ não é, que se esque. 
cem de tudo, que a.prenderam nas 
;,scolaa pri,m.a.rfas · e secundárias. 

S1 pelo meDOs as preleções dos 
lent.es tivessem sempre boa orien
t.a~o e Se ma.nttveesem sempre · na. 
orbita. do esptrlto respeltador qua.n. 
to a rellgU!o! 

Sem duvld:t existem 1enté.s, hO· 
!llen"' de saba- e de ca.rater, que nã.o 
ía~ da sua. ce.tednl, tribuna da 
hereai&, da impiedade, do a.teis
mo. Graçae ao ·Aitissimo são a.inda. 
mUi}Os 0s professores, que sabem 
r~tar e respeitam as convieções 
religi~ dos· seus ouvintes, e a 
formação crl..st.ã que estes receberam 
no sa.ntua.rlo do seu lar. 

Si L~to é verdade, nã.o menos ver
daãe é, que em sua maioria o pro. 
:fess<>rado do eDB.lno .superlor se 
compõe de elementos religlosamen
te indiferentes, e m~smo Dão faltam 
o~ que 8 e dclaram abP..rtamente hos
tis a toda a religlão, e. catolica em 
particUlar. OU Be u.bstem d,. tocar 
em assuntos religiosos, embora mui. 
ta ocasião pora osto se 1hes ofer,;ça 
ou os tratam do aeu pont.o de vista: 
Ou deturpam fatos historicos, ou 
qualificam de antiquados os dog
·mtl,i da Igreja, incompatlv,:is, como 
!tfumam, com as cien~s no.tur::iifl 
-e a elos oontrarioo. 

As conaequencia.<1 são desastrosa~ 
O jovem estudante estonteado e 
desorientado por aqullo que ouve 
ela boca dA quem lhe é oraeulo in-
1'allvel. incaJ;>9:2: de eXamL-ria.r as ae
serc:ões ousadas e sacrl.1égru:;, e re
duzl.ln.s no seu ptoprto termo. aca~. 
t>n por assimilar-se is ideias e opl
nt~.s do lente. O edificlo õe reli. 
g!§o na alma do jovem academico, 
ilS!5ln tão rudemente sact1dldo om 
;~&Us alicerces. carecendo de desej'l
~I e necesaarta solidez, comef.:1, o 
aablar~Se: conseguentementp vem a 
duvida; com a dUVida eet!l PrePa• 
êl'Sda a at>OStasia interfor: "' c1esm 
·parti o roml>imento completo. "~ • 
.'terJor, é apena,,9 um passo. 

Mnib catolicos n.tndn s•.1be.~ti
:mam n · iml)Orta.ncla d:-t,<J universida. 
·de::. e não avaliam a influencin 
.que e1a.R. ~ se>prA a ~volttçfi0 e.c;
'i>~l 'e matéria} -d~ na~ 
· ~ ·i½ uriivétsida.des qtia · for
'fflam e nos d~ os advogados fls Jttf. 
.~s. os fnteleetuais e Jegis1adoree. 
-~ nas unfversl&ides crae os mêdi
iJR f~""..., o,!' i;,ens. estados, e rece
'"''" ~~-, ~·,:i·otnc~ E' nas ~ 

d.ades q11e se preparam os futuros 
guias do povo; oo politi.cos, técnicos 
e engenheiros; são ainda as univer
sidades, que ba.bilitam os c:r,,c.nta
tjoreg do comercio e & industria, 
proporcionando aos candidate.é os 

• caohecim.entos necessarios para sua. 
profissão. 

Claro é, que homen.3 fie'!s a .::,eus, 
e firm.es em suas convii:-~õe.., reli. 
glosas saberão mui+.o n:>elhor c(m
servar e defender oo i>r!ncipio~ do 
justii;a do que outros. sem religião 
e S"'In consclencia. 

O médico, · conscio da S1.W, respon
sabilidade perante Dfüs, l"aberá 
:reSpeitar e respeitará <i. vida do seu 
proximo. O professor catolico im
plantará nos coraçõe., dN seus alu
nos pli.il.c1Pios bem d!ferent,~s _dos 
de metres indt.feren~ em 1:elig'ião, 
e ate~. 

Bem dWerente s.eria o pa.nort1.
ma do mimdo, tanto no sett aspec
m rell,glo.so, p0litico e .. econom:ico, 
s' os chefes responsaveis e gUias 
das no.Gões se tives$em Cfeixade> 
tufar pelas leia eternas da fé e da: 
moral. A miséria, hoje unlversaL 
nso teria tomado formas tão la.
menta.veis. · 

Grande, muito grande é a tmp0r. 
t..'1.ncta que as escolas superiores 
têm IJlo evolução dos tempOs, na 
orientação dos povos, tanto para o 
bem, como para sUa felicidad& e 
para sUR, des,,,c-raç::1., 

As Idéias e doutrinas profer1üas e 
<lefendida.<a naa catedrac. untver,ii
t.arlas penetram na alma e no es
pirito dos aue as ouvem penetram 
no amago da gra.11d e coletlvldade. e 
caminho :'!e lhes prepara para as 
ma.is nfaetadas e mais humil<lPs ha
bitações no sertão. Os arautos e 
precursores do bolch~vismn. 0s prc
gat'loroo t'lo comunismo não provie
ram t'la.s fileira.~ dos proletarl.os: 
s5o intelectuais ,que sorveram o 
veneno nas c<>nferenC\las aead<imt. 
ca.,,, tmiveraltarias. E' elas univel"!li
dades de todos os paises oue vêm 
fftas doutrinas perturbadoras da 
ardem;- da paz; ·e·- 1H1.rmonia· -·entre_ -
(l8 home!ll:!. 

O Julião, o Apastata, inimigo fer
re,nho do nome cristão no intuito 
ele ferir mortalment.e a religião de 
Cristo ordenou, que O acesso ás es. 
colas superiore8 daqueíe tempo fos
se vedado (10s lentes e estuda.nt,8 
cat.ollcos. · 

Tendencta 1dentica vemo-la res. 
f.>tlrgir em riossos tempOR. Desd · 
poUcos anos na. cidade de Chicago 
funciona uma UniveNidade decla
radamente comunista, aue E"m 1945· 
apresentava a matric-:tla d~ 2.000 
'é-studante~. O que dizf.'r mais das 
e<s<'Olaa suPeriores da Russia e dos 
r,nises por ela "tutelados?" 
· Bem a-o contrario ce Nosiio S(',o 

:nl1or ,.,. da sua. santa Igreja os cori
:reus do bolchevismo ,. comunt<smo 
nodem afirmar: "a ser,rn. 1st.o é. ,1,· 

deles _ é grande, <> muitos são ns 
nperárlo..c; que n°la trabalham". Ili
felizmente é ,,sta a expressão da
verdade. Incalculaveis são às rui
nas que a~ doutrinas· ür~let~r1as e 
Jl('SSlma.., do comunismo, causam no 
rPino das nllnas. 

Vrndo tud0 isto. nfio nos pode
mos furtar ao dever de rezar pela 

mocidade estucH0;sa elas escolas su
Prriores pffi todo ,., mundo. pa.itl
cularmente no Brn~ll, nnrn. nue per- j 
~"vere na fé que herdou d" irem: 
nais e ant.enMs!tdos. Rezn.r deve
mos, e pedir n Deus. susctte ho. 
i'l".ens ,1e virtude e saber. caa:poz1>i, 
m serem gula., ,. orientad~res da 
t11ventude ampllc,fl.d(l. prlnelnal-

· ,""ntn nos nnos crit1c0<: ª" mia for
lll"ctvl tntelecttial " '!lroff!<s!ona.l. 

F,' rle grantle imnortnnctn. como 
ncnbamM de ~r. n intenGão do 
~ r.o~tolnrln eh 0rncão niirfl. o m~ 
d~ 011tubro. Tn>t.<1.~r rh. snlvflc~,., .,e 
m1:tlto jovens, ela m1n. imnnt'l.S.,...ão 
contra os terrivels ma1e~ dos t 0 m
'J"OO modernos. O moco. chermndo a 
ser v'.ithna. da PºTVf'rsiõl'lde antl-crls
tfi, e steWru;, tt'ITl'!stn consJt:!'o mflhn.
res elos St>tts rem 0 1hantes. rruando o 
jovem, conservador dn. \,ureza. dl'I 
sua fé. tem n trannmlid11üe de sua 
ronsc!enctn e setnf'ador dr, b.,m serfl 
mr toda. n pn,rte. onde chrim. 'tt, 

<"fetlvnr. sun infhtenclft benfazeja, 
e'l'.latã. ----------------' m:>. w -i>t?n11> a~ ti Wi _ /iil : 

"LEGIONARIO" 
F DEVER DE TODO!-; 
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• 
A verdade sobre o • comgn;smo 

T Ódo o peca,do russo é o do r 
materialismo ateu. O sistema 
comunista definiu-o bem o 
Revmo. Pe. Leme Machado: "é 
aquele que pretende destruir a 
civilizac;:.ã.o cristã por meio da . 
revoluc;:ilo social, para esta.bele- ' 
cer uma .humanidade sem 
Deus". 

Pe. Primo N. da Mota Vieira 

Na ordem das coisas domina 
o absolutismo do Estado. Nada , 
de direitos do homem· Tudo 
gira e mtorno do Estado e em 
função do Estado. l<J depois 
querem falar de democracia 
russa!" Ademais, o comunsimo 
despoja o homem da liberdade, 
prill(~ipio espiritual de conduta 
moral, tira à pessoa humana. 
toda dignidade e qualquer frefo 
moral eontra os assaltos dos 
cegos instintos". (Pio XI, Di
vini R.edemptoris) N'o plano da 
sociabilidade humana sustenta
fiC a igualdade absoluta, até en
tre pais e filhos, e todo ptinci
pio de autoridade deriva da co
letividade "como de fonte pri
meira e unica. (Div. Redempt.) 

Sobretudo, são três os odios 
comunistas. 

1) ODIO A FAMILIA, 

0 mr.tr-imonio ,: ínsticUÍl;~.o 
puramente artificial, nascldo 
de convencionalismo humano, 
fruto mesmo de determinado 
regime economico. Não se lhe 
l'econhecem as duas notas ina-
1 ienavei,g da indissolubilidade e 
da unidade. Pode casar-f'e hoje, 
divorciar-se amanhã, coiu a 

DR. DURVAL DO •u.. 1 

maior facilidade possível, pela 
só vontade unilateral de uma 
das partes. Em Leningrado, 
num ano, realizaram-se dois 
mil casamentos e foram <lecla· 
rados mil e setecentos e cinco 
<livorcios. Um amigo de Leni
ne, Schowa~tz, chegou a _casar· 
se cento e cmcoenta vezes! 

Uma vez que só e:x:iste a ma
t<11·ia, e não ha sanção moral e 
um castigo depois da morte, to
do desmando é licito, contanto 
que dai decorra um goso sensí-
vel e satisfação aos instinto~. A 
mulher é mero instrumento de 
prazer vergonhoso, uma maqui
na de produção, que abastece o 
Estado de cidadãos completa
mente alienados à autoridade 
paterna. "Para que a revolução 
triunfe precisamos da mulher. 
Para tê-la é preciso arrancá-la 
do lar, e destruir nela o senti
mento egoísta do amor mater
no! A mulher que ama os se11_s 
filhos não passa de uma cadela 
e de uma femea". E' o que fa. 
lava Lenine, a 16 de Novembro 
de 1924. 

Não se conhecem na lingua
gem comunista os três titulos 
que são parn a mµlher os três 
diamantes de sua coroa de hon
ra: o nome de m.ã·e, de esposa 
e de filha. L~truidà a familia 
e o vinculo j uridico da unidade 
e da indissolubilidà:de, o resul
tado logico é o abandono eIQ 
massa das criança_~ desprotegi
daf-1, que. no terrà.0a-terra com 
a sargetn ~e Jni.ciâm no crime 
e no v1c10· "Ha homens que 
têm 20 mulheres. Vivem. uma 

VRAMENTO PRADO ! semana com uma, duas com ou
' ! ; tra, e assim por diante; e de 

_ 9!nica.~_-µ,,ol~t~11;5_q~ _olllo5.J_L cnda,J1JD.a.,.t~m u:mfilho. Para 
- . Cirurgia oeu.lar - C.Ons-; l ; manter essas crianças faltam-
Av. lpiranga. 313 (8.0 andar. ,. lh • f-' • te 1r. 
... Tel.: 4•458::, _ Res.: ,._.,, e os me10s su ic1en s e a se 
Angélica. 1408 - Tel.: 5-9275. vão os filhos para a rua! Eis 

a explicaç!lo dos meninos aban· 
donados". Em 1938 havia na 
Russia 5. ooo'. 000 ( cinco mi
l hões) de pequenos vagabun· 
dos! 

Comunismo nas escolas 
Salvadorenhas ,. 

O semanarf.o Chaparrastiguc de 
l;;.1 Salvador cita as queixas dos 
paes de familia de va.ria..s loca.lida
des do país contra algu.n.-; profes
sore;, "que não ocultam seus pro
positos de infiltrar a imoralidade 
nos alunos", preparando o caminho 
para. a coeducação, que até na 
Russia foi abandonada. 

O semana.rio recorda quc1 no 
congresso de Professores celebrado 
no Mexieo durante o mes de raaio 
•·foram daa1~ orêlens P~ propa
ganda vermelha". 

"Cremos que chegou o momento 
de enfrentar o prOblema do ensino 
transtornado · especialmente por 
elem..,ntos nefastos que tingiram 
~.gora seu ftmdo t.eosoflco com o 
t;ni.gico vermelho de MOSCOU n • 

2) ODIO A RELIGIAO 

Pio XI abriu os olhos do. 
mundo para o ateismo professo 
do comunismo. "Arvoram-se, 
diz Pio XI, em, pregoeiros da 
paz mundial, fundam associa.· 
~ões e periodicos, sem alusões 
aos seus fins totalitarios; pro
curam até infiltrar-se nas . as· 
sociações catolicas e religio
sas". Convidam os catolieos 
para uma ação comum no ter
reno como chamam humanita-

AS M A nronquites, Prisão de ventre, Dor de cabe<;n eront •.. 
en, Colites, Insonla, Chôro íacn. Re•matlsmo CtatL 
en, Desanimo. Manln de sulcfdlo. etc. Tratamentos 
gnrnntidos. - S6 por contrato. Medicina positiva de 

combnte ú.11 causuti e não ,os sintoma•. Tratamentos. por proceàsóa 
r::pldos para todn>1 as JUOLESTIAS INTERNAS, NERVOSAS, MENTA.IS 

e para ruo da PELE de ca-a interna. 

DR. ARAUJO LOPES 
Raa JUar.,o:al, 131 _ 8.0 - Salas 804.l'í. DWI 14 as IS Aos aabadoa, 
daa O tua 12. - Fones, 4.220S e l'í"611~ - Rea.s A-v. Pompêla, ~ - S. P. 

Molestias da oe1e 

auxiliar no tratamento da. Sifilis, que elimina a causa porque 
:i coinbate dirctamtnte, destruin,do,-~- Os triltamen:tos extei'• 
nos, 2f.i.1 ·attenà'.'{ !iÕJfativ.os, que-~,.rep~pne:m ll()f. ~,ias. a,; ma~i-:
festaçõei, não combatem a caiüa.:,._,:o sangue .irôpuro:. Dai 
a.s continuas explosões em geral 'tiólen.tas. Nada · de . paliati
vos, mas sim, o remedio. eficaz - ,"GALENOGAL". Usai•'> e · f 
vereis coroados vossos desejos. (N. 15'1 EO) 
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rio e caritativo. Entre nós se 
dizem os paladinos da demo
cracia. Mas, isto é um abuso 
do dicionario e da gramatica: 
nunca. jamais comunismo foi 
sinonimo de democracia. E' a 
totalitarismo da esquerda, a 
quinta-coluna vermelha, o fas
,cisino de aspecto economieo. 

. O Santo Padre chama a 
atenção dos fieis sopre a ousa
dia d~slavada dos demagogos 
russofilos: eles falam do aca
tamento á religião e á liberda.-

... d~ de conciencia. '' Alguns ha, 
diz o Papa, que referindo-se á 
certas mú.danç.as introduzidas 
~cen't;eniente na legislação so
vietica dai concluem que o co
munismo está prestes a aban
donar o seu programa de luta 
rontra D.eus" (Div~ Red.). Co
nheceis, de sobejo, as palavras 
ardilosas de Prestes no Pa
caembú, convidando para a 
união colaboracionista catoli
cos, protestantes, espíritas, ho
mens de todos os ~dos e ho
me~· sem nenhum credo reli
gioso. 

E' verdade que na Russia i,. 

1 governo tem. tomado uma ati-

1 
tude aparentemente tolerante 0 

por vezes simpatica (1. rJJligião, 

1 
mas esta religião é a_ cismati

i ca, que se curva ás voritaÍiea 
! e caprichos do ditador sovieti-
' l. cd?:~''d_E'f.lb1mad religião manietá-
1 _;c,a;;-~ ,es. l ra a, oportunista. 
· ·.·· -A. ,religião catoliea esta é 
-pérs~guida. O exempio recente 
dil' :Çroaêia, está disto a dar 
pleno restemünho. 

O comunismo é visceralmen
te anti-religioso. Qual a men

! .. t;a,.ljqade. de. Lenine sobre a re
.! ligião? "Religião, diz ele, é o 

opio do povo". Um nareotico 
moral para adormecer as jua
tas reivindicações do operario 
contra os abusos do capitalis
mo, apelando para a felicidade 
"fictícia" de alem-tumulo. "º 
comúnisnio,~ • ço_nti_núa Pio XI,, 
ronsid~l'â à reli~ão como opio 
do povo, . porque ,os .principios 
religiosos' que falam da vida 

-~'post-mortem" dissnàdem or 
. :,pfflletáxi~ :: á~ ter por. fim a 

consecução do "Paraíso Sovie
tico", que perten:ce a "esta \l'i

-'da ".--(Pio XI o. e.). 
· .. ,' .. ': ,; :.' · .. ,. '. '·'·- ... • ;.: .. 

(Cout. r prQL numero). ----
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' SCIINTIPICAMIN-rl 

_U IVIS l'IRIDAI 
• Pomada aecat1va São Sebas. 
tlâo combate ctentiflcamento 
toda e quaJquer atecção cuta
nea, como seJam; FertelaS em 
eerat, Dlcetu, Chasae anu. 
~as. Eczemas. ErJ.atpeia_ B'riei. 
ra•. .Rachaa noa pb e noa, 
aet~. E•p1ntias.1. S.emorro1e1-..· 
Que1m.a4uraa, .iunaP',lOM, Pica. 
daa de moaiq'Q!toe • maectoe 
venenoaoa. 
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A ~olitica · externa norte-americana 

Ili São Pauío, 6 de Ouiubro de 1946 Ili 

Focalizamos em nota anterior que cdnstitue grande gâ.ran-
1 ia para os ideais democraticos, o fato de, s.ó haver nos Estados 
l.'nidos dois partidos que obedecem' a µIi;ta :mesma diretriz. idect
logica, o que afasta qualquer perigo de mudança b:MJSea na po
lítica externa :aorte-americana. 

Os comunistas chineses tiram a mascara 
Pelo co:atrario, esse perigo eriste em todos os ~ eii.t.~ 

peus, com exceção da Russia, que pgssue lWl Ulli~ partido. 
Assim, na Inglaterra, a derrota .do. I?artido

1 
Qo;nseryador. -fi?io 

ocasionar uma radical. mudança na orienta~ã.o pplit,i~ },)ri~
niea, quer no que diz :respeito à conservação qo .I.mperio, quer 
na atitude perante a Russia. Nos outros paises a luta entre ~ 
partidos "cristãos" e os socialL~tas e comunistas' será decisiv:1 
para á posi<.:.ão que esses mesmos paises tomarem no conflito 
Ocidente-Oriente• 

1'IISSIONARIOS DO VERBO DIVINO RELATAM, A PERSEGUICÃO MO
VIDA A' IGREJA PELO PAR TIDO COMUNISTA CHINífs· 

.Agencia Tulissionaria S. V. D. 
Eis um ;csumo de três cartas de 
nüssionarios da Congregação do 
:Verbo Divino na China, datadas de 
8 de agosto pp.: 

O partido ccnnunist::i, até agora 
vestido com peles de ovelha, depôs 
a mascara de apresentação, d.ando 
largas ao seu odio .contra Deus e 
contra a Igreja. Passou .do silencio 
tolerante a uma sempre mais in
tensa propaganda n.., °imprensa; de
pois aos comícios e ºmanifestos con
tra o clero estrangeiro. Preparados 
assim os animos _d,t populaça, deu
se o passo de costume: agressão 
'direta e violenta. 
t\.BA...~DOXADO O VICARIATO DE 

ICHOFú 
Kosso vicariato de Ichofú acha-

1ne abandonado. Os missionarios, 
\•xpulsos, vivem refugiados em 
~t:'singtao; as estações missionarias, 
ocupadas pelos vermelhos. A casa 
..!:entrai. igualmente, semidestruida, 
acha-se ocupada por eles. A gran
·c1e cidade de Yenchowfú está quase 
a morrer de fome, para exasperar 
o povo contra o governo de Chiang 
·Kai Shek. O Seminarlo maior foi 

. fechado. 'Ao se retirarem para ca-
sa todos os seminaristas foram 
presos e levados a Kufu, onde por 
dois dias tiveram de assistir ás pre• 
leções marxistas. Em seguida pu
deram continuar viagem. Dias de
pois, os agentes comunistas condu-

AS PERDAS DAS DIO
CESES POLONESAS 

Entre as dioceses que mals so
:treram com o ten·or na.zista. esta 
a de Wloclaweck, na Polonia cen
tral. Dos 450 Sacerdotes que ofi
ciaram nessa diocese antes da guer
ra, 246 morrera.m durante o ter
ror bltler1sta. Faltam notic'as de 
outos 70 que foram deportados. 

As enormes perdas foram recupe
rs.-das em parte graças á influencia 
dOs sacerdotes das prc,vinc!as po-
1,,nesas do este onde o catolicismo 
esta sendo perseguido pelos russos, 
tão brutalmente como em antes 
pelos alemães durante a ocupação. 

A Diocese de CZestx~howa, que 
compreende entre outras cOlL'3as, o 
famoso mostc:ro do meemo nome 
cnde se acha o quadro milagroso 
da Virgem Negra de cz2stochowa, 
,·enerada por seus muitos milagrci. 
sofreu enormemente durante a 
guerra. Segundo ae n'tlmas esta
tisticas, mais de cem Sacerdotes 
1serderam a vida por causa. do ter-
ror alemão. 

zir::un o povo contra Taikia. Os 
ruissionarios são presos e ocupa
dos os quatro maiores edifícios, a 
saber: o seminario, a escola, a ca
sa regional e a casa de estudos pa
ra sacerdotes. Apela-se para as au
toridades, e os missionarios recu
peram a liberdade. 

KO VICARIATO DE 
TSAOCHOWFú 

Entretanto, foi o Vicariato de 
Tsaochowfú que serviu de palco 
para as cenas ma.is tragicas. Re
cusando-se a subscrever o proteto 
comunista contra a política da 
America e do governo nacional, to.
dosos missionarois aí residentes, 
inclusive o -velho e alquebrapo 
Bispo D. Fr. Hoowarts são apri
sionados. Todos os bens, escola e 
hospital são confiscados. As Irmü.s 
religiosas· igualmente aprisionadas. 
Os doentes do hospital reclamam, 
suplicam, choram. Tudo em vão • 
Devem calar-se e obedecer. Entre 
lagrimas e soluços são transporta• 
dos para suas respectlvas casas. 
Quanto aos prisioneiros, os comu
nistas querem que o proprio povo 
os julgue e os condene. Pagam 
grandes. somas para cada. acusa.
dor. No entanto até ésta data (4 
de agosto), nenhum rlllss!ona.rio 
sofreu à morte Cada dia se reall• 
zam comiclos e· cortejos pelas ruas 
afora, em que os prisioneiros de
vem marchar no centro para ludi~ 
brio dà populaça. O venerando 
Bispo Hc>owarts, fraco para andar 
sozinho; é conduzido por dois sol· 
,;ia.dos comunistas. !IIas, apesar dis
to, costuma cair varias vezes por 
terra; cenas que arrancam lagri· 
mas de muitos espectadores honPs
tos e de sentimentos mais nobres. 
O cruel desfile termina sempre na 
catedraJ Os mlsslonarlos e as Ir• 
mãs são· ali colocad~s no presbite
rio e aí podem ser novamente ca• 
luniados por · quem quiser. Em 
frente ao altar-mor Jê-se ern enor
me cartaz, lista dos inunieros su• 
postos pecaqos e crimes dos "de
Unquentes", o que tambem se en
contra em todos os muros da ci· 
dade. Os "criminosos" expostos ao 
ludibrio de todos, rezam com suma 
calma o terço ou em seu devocio
nario. A catedral e a residencla 
dos os missiona.rios aí rcsidentet!, 
·1ncluslve o velho e alquebrado 
dos :missionarios estão abertas para 
todos duas_ vezes por dia. Os mi~
sionarios não podem re_trucar a 
nenhuma das falsas acusações. À 
menor observação os vermelhos 
lhes lançam ovos podres no rosto. 

Uma e s c n Ia católica ~e A~ricultura 
:Montezuma, Novo :i\Iexico (NC) 

= "0 trabalho d::i. salvação das 
almas - se estende desde o campo 
espiritual até o economico", disse 
fl. s. Excla. i\Ions. Luigi C. Liguttl, 
·secretario da National Catholic Ru
ra.l Life Conference, na Assembleia 
Rural da Arquidiocese da Santa 
Fé realizada no Seminario desta 
cidade e a que assistiram 45 sa-
cerdotes. 

S. Excia ].íons. Ligutti previniu 
aos sacerd~tes contra o perigo da 
unilateralidade no trabalho pela 
:i.·edenção das almas. "0 sacerdote 
deve tam bem · preocupar-se pelas 
:necessida 3 materiais das pessoas 
i,ob o seu cuidado - declarou -
Os direitos naturais, assim como os 
sobrenaturais, das pessoas e das 
familias, devem ser defendidas elo 
todo perigo, porq1rn ambM i,ã() 

trreparaveis". 
Ao ponderar o fato de que a pro-

1,riedade privada desenvolve "::i. 

personalidade humana e :ijuda a 
manu·ten~ão da familia e a sua con
tinuidade e estabiliáade", S. Excia. 
:A-Ions. Ligutti urgiu aos.s:1<'erclot•'S 
para que persuadam as familias 
catolicas a permanecer no campo. 
"Si nossas familias catolicas não 
permanecem no campo, r'cdntro 
de poucos anos aquelas familias 
das cidades, de reduzida rlescen-
41ência, farão que a Igreja. Catollca 
llbninua consideravelmente no nu• 
aero de aeus fieis", manifestou 
• Prelado. 

•..u estatistleN moatraa ,.... -
~famffl!Mpe ........ 

as que vivem no campo_ As ·esta
tisticas provam tambem que sú· 
mente 1 O% de nossos catolicos vi
vem em distritos rurais. As cida
des constituem atualmente nosso 
cem!terio jâ. que ai as familia.'! não 
se reproduzem'', advertiu o ora
dol'. Recomendou Jogo aos sacer
dotes que um clo8 meios para me
lhorar a vida economica dos fieis 
do campo é o estabelecimento de 
cooperativas do credito e de con· 
sumo. 

Numa conferência pronunciada 
anteriormente numa convenção ce• 
lebrada na Universidade São ; 
João em Collegeville, Minnesota, 
o mesmo soclologo propôs a orga
nização de uma escola catol!ca de 
agricultura. 

s. Excia. Mons. Ligutti declarou 
que "os protestantes estão trei
nando os seus 1nlsslonarios na 
a.gr!cultura preparando-os para a 
America do Sul e :1. outros luga!'f'S .. 
.A onde podem n,s ,·omunicl:1.cl,-.s <'n
tolica;s man<lnr :1lualmento ~i·ns 
8(>118 s:1f'erdotes e roligiosos a ;:;;,ti1-
d:1r 11gric11lt11ra? Sómente a ins
tituições do Estad6". 

,i: Excia. n idealizou . como um 
JW(]Ueno centro no (]llrtl se prepa
ram 4 O jovens. "·A parto mais dl
ficil da 01·ganlz:1c;ão rle uma escola 
Remelhnnte seria' a de obter. pro• 
f0ssores competentes". aerecentou 
o rrclaclo recomendando · que pa
r:1. resolv~r esta dificuldade, as 

.nunlda.des religiosas, poderiam 
ceder malal -~ ~ 
moi"o 

Eis, em breves traços; a situa• 
ção dos missionarios S. V. D. no 
Chantum Medidional. O comunis
mo, mais v.ma vez, está mostran
do o que é na rf'a!idaéle" ateu e 
ladrão. Fez-se tudo o que esteve 
ao alcance, para a libertação dos 
missionarios; mas a situação é 
muito sombria "Estamos entre a 
vida e a morte;,, escrevem eles com· 
razão. Rezemos por eles. Que se 
Deus os chrunar pelo martirio Reu 
"ADSUM" seja completo. 

Uma vez feitas essas considerações, convem meditarmos so• 
bre o grande perigo, a maior am~ça aos regimes democraticos, 
uma ameaça muito. maior que a do proprio Exercito Vermelho, 
que viria a ser a formação de um terceiro partido nos EE. uu.: 
um partido dirigido pelo Sr. Heµry Wallace, um partido tra
balhista, esquerdista, -que traria para a Ruasia as vantagens de 
uma quinta-cQluna. 

Não é a primeira vez que se fala em mn partido tra~ista 
norte-americano. A enorme extensão do organismo sindical nos 
EE. UU., sua força, o poder pessoal de um homem como John 
Lewis, chefe dos sindicatos dos· mineiros, e a impol't/llleia po
litica das recel'.iws greves, vieram mostrar aos EE. UU. e ao Congregação Mariana de 

Intelectuais do Colegio : · · 
São Luiz 

_ -mundo, que um partido trabalhista americano teria muitas p~·· 
sibilidades de exitq. · ·· · 

Realizou-se dia 29 de setembro 
proximo · pns;ado, ás 10 horas da 
mn.nhã, na sede da OOngr3gação 
Mariana de Intelectuais a sua con
ferencia. semanal. 

Usou da palavra o pr~fessor Au
gust.o Breves, que discorreu sobra o 
tema "Matematica. e Rt:l~gião". 

Todos ainda estão lembrados do grande auxilio, da grande 
arma, que foram paro. Hitler e :Mussolini os partidos fascisW:-c; 
existentes em todos· os paises europeus. Hoje em dia os parti
dos socialistas e esquérdistas prestarão o mesm·o auxilio e,serão 
a melhor arma··para os ru~sos. Isto no caso de uma guerra; 
havendo paz -~cj :os :melhores instrumentos para a ,progressiv:l. 
socialização do. mundo, e, portanto, para sua bolchevização. 

.... ------------~--------.... ---------------------·-
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DANA 

Perfumaria de luxo, recem;.importa,ª 

da, em suas criações: 

PERFUM:ES "Emir'', "Tabít", "Platino~. 

e "20 quilates". 

.AGUAS DE COLONIA · "~mbole", 

"Tabú'' e "Emir". 

.AGUAS DE TOILETTE "Verbena" e 

"Lavender": 

LOÇõES •6Platino" o "20 quilates". 

SABO~ETE "Tabú". 

PO' D' ARROZ "Tabú" .. 

ESTOJOS com perfumes, 

colonia ·e sachets . 

Casa 

aguas d~ 

•.::.· 
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Quando da queda da. monarquia 
na ltalia, tivemos ocasião de 
mostrar que a. destruição do trono 
abatendo um principio secular à.e 
ordem e de autoridade, desenfrea
ria na !talia todas as ambições, 
todas as desordens, toda a c'lema
~·og-i.a · que se exn.!a. das socieda
oeii. de post-guerra. E' o que está 
.sucedendo. No -Norle, de lla mui-
10 a agitáção política, e por ve
:.:es fisica, é endemica. Agora, a 
,mcta se propagou até Roma, 
orig·inando os disturbios que en
san;;;-uentaram a cidade nos ulti
n10s dias. O sul catolico e monar-
quista, parece continuar ainda 
-tm ordem. Por quanto tempo? 
Ninguem pode dizer. Mas o certo 
>é que o infortunado sr. De Gaspe
xi ha de estar fazendo a esta l10-
l·a. amarg·as reflexões ..• 

• • • 
Infelizmente, todo o caso não 

se resolve só em amarguras pa
ra o sr. De Gasperi, mas em 
muiLo prejuízo e p1·eocupaçii.o pa
ra a Santa lgreja. Assim, a on
da de demagogia está crescendo 
tanto na Haha que, nas eleições 
Jnunicipais. recenles, a votação 
<.:aLolicA sofreu · dec!'eseimo não 
pequeno, em proveito dos dois 
partidos com que o sr. De Gaspe
ri teima em continuar confiada
mente «coligado:., o socialista e 
Q comunista. 

Quanto á . votação catolica, al!,
da · ha outra reflexão a fazer. Os 
votos catolicos foram muito mais 
numerosos nos distritos em que a 
n1onarquia obteve maioria no ple
biscito, informam-nos os telegra
mas. E menos numerosos nos dis-

. tritos .r.epu.b.lJc~nos., O que pr_ova, 
muito bem que a maioria dos 
1nembros do pa1·tido do sr. De 
Gaspe1·i ·pensava de modo dive'rso 
<lele, quanto ao procedimento a 
:ser tomado em relação á Coroa. 

O sr. De Gasperi abusou, pois, 
ão mandato que a confiança da 

· parte mais sadia da Italia lhe 
conferiu por ocasião das eleições 
para a Constituinte. í: esta a ver
.oade evidente. 
; 

••• 
Quanto á Inglaterra, aplaudt-

,nos calorosamente as energicas 
palavras com que o sr. Winston 
Chw-chill, na assembleia do Par
tido Conservador, estigmatizou a 
incapacidade e a deslealdade da 
:politica social do Partido Traba
lhista. E, já que falamos sobre 
este malfadado partido, seja-nos 
licito lembrar que até o momento 
• sr. Atlee continua moito sobre 

(Continua na 2a: pag.) 
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ANO XIX I Diretor: 

' 

· 1 Diretor - Gerente : 1 S. Paulo, 13 <le Outubro .tle 1946 F . NUM. 740 
Plínio Corrêa de Oliveira ; ranc1sco Monteiro Machado , 

Sacratíssimo Rosário, Rainha de refúgio dos 
. . ~ 

tempos . ince·rtos 
«S-upremi Apostolatus», a primeira Encíclica 
cristãos em e calamitosos 

:r.scr0vc11 o Sumo Pontificc Leão I 
sando. tod.1s elas, sobre o Rosar-i,, 

1 
XJ. 1 I dez enciclicis marianas, ver- · 
tle ·:--.:ussa St~nhora.. :\este rí1·0s u1' 
Outubro, 1·elPn1brernos os ·ehsin:J~ 
n1entos conti<los no primeiro d0$.-:t-'."" 

pieclosos documentos, a EnC'iclica 
'·Snpremi :\postolat11~". de 1. 0 de 
s0te1niJr(, de l,)õ~. o.~ ~11htitulos ":ó'.'1,) 

nos:-:-üs. 

X:\S ("0:\'Df('ôES DIFICEIS 
xossos TE:'IIPOS: 

J)E 

"A fu nr:ilo de X osso supremo 
apostolado e as condi<;ões dificeis ue 
nossos tempos irnpelem-Xos, gran
demente. para pensarmos rnnto 
m-:iis na protec;iio ela Igreja, quant0 ! 

n1ais a vemos opri1nida. Enquant<\ 
pnrcm, defendemos os direitos ·~:,_ 
J:,;1·eja e procuramos afastar clel1 
perlg·os e calamidades, niio deixa
mos dl" implorur o auxilio do C'ell, 
pois, que sú este pode assegura!' 
búin exilo a no~,;,,g trcibalhos e ¼o· 

J,citlÚlt:'):\, 

l'ar:..t este fitn, n.1.o ach:::unos it.l.(1!.-l 

mais salutar ou pvderoso do que 
implorar, com filial confiança, a 
bene\·olencia da g-rande ~rn.e . de 
Deus, que ê, perante Deus, a med_ia
neii·a de nossa paz. a administra
<lura llas graça~~ celestin.i~, e; ele~~~-

. da no mais aito poder dá g·i'o_ria,pv 
ct':u. oferece aos ho111ens, Pnl n1,ei? 1 
dos per;g-os e labores de sua p,~re-

grin. _ª_c:ã_º. à 1,at .. r.la celes~~· s.eu •:ons- ·)· 
t..inte _patrocínio e aux1ho.. . 

Dcsefámôs;-portàr\tô;qu·c; ·rluràn-, 
ic as solenielades e ani\'ersat·io~ 
proximos. ao lembrarmo-nos dos 
,:,·1·;111Cles benefícios alcançados · ao · 
1~0,·o cristão !)ela recitação do no
sario, esta oração seja o[erecida à 
isantissima \'irgem com espeeial 
fervor, para obtermos, por sua in
tcrcessiio, que seu divino Filho, mi· 
tig-ado por nossos sofrimentos, !':e 
compadeça de nós. Eis porque di
rigimos estas Enclclicas a vós, Ye
neraveis Irmãos, para que conhe• 
r;ais Nossa interição e leveis os fieis 
crislftos à fiel execução por vosso 
-zelo e vossa autoridade. 

P..EF"CGIO DOS PECADORES 

Sempre tem sido costume entre 
o~ cristãos catolicos, refugiar-se, 
em tempos incertos e calamitosos, 
com ~\Ia ria, procurando bonança 
em sua bondade maternal. Revela· 
se nisto não eomente a grande con
fiança dos cristãos, mas tambem a 

• manana de Leão XIU 

SAO DOJIIN'GOS -- de FilA ANGELICO - "Não precisamos hoje 
nierios· ·dn :auxilio divino do que naqueles tempos cm que São Do
nii~i"gos; para curar as chagas publicas, instituiu o Rosàrio mariano" • 

t . ' . ' 

plena _fiducia q11e a Igreja catolica. 
de· c1it

0

eíto;. se111pre depositou na 
:Mãe de Deus. De rato!· A \'irg('m 
concebida Rem pécaclo, 0scolhi<la 
como )lfãe de Deuss, e porisso, C'O
operadora na obr::t ela redcne:iio elo 
gencro humano, ·tem, junto de se'l\ 
Filho, tant.1 g-rar:a e t:-tnto porler, 
como jam:-tls ti,m' isirlo ·:.,lc:incaclo 
por natureza 'hun1ana ou !\n~::;-,~nc.~ .. , 
rH•m poderá ,ser alc::1nçado. 

vi.-1.l. que, 110 futu1·0. os inimig-os s<,• 

ri.al:ll. vencidos por meio dest:.t. ora
ção, como por ari= belica ructis 
pocterosa, vendo-se os inimigu;s ol>ri· 
gados a desistirem de s;1as b,t<·bu.-
1·ida.des. J.,; assüu su<:e.deu. -Uma vea 
iustit.u.ida est.a pra.ti= de oração, 
segundo as instruções de São DJ
mingos, voltaram, por toda a pane, 
pieuade, fé e concordia, ccssarai14 
as maquinações dos hen·jcs, abju
r;.i.ram muito_s a heresia e retorna
ram á verdade. Os catolicos que 
tomaram arm.a.s em repulsfuo da;,-: 

crueldades, venceram o íur?r dOl!I 
impi0'3. 

O UOSARIO 'l~ OS P.:iP,\S 

Sendo este modo de rezar ~ 
ag1·aclavel à Santíssima \"irgem e 
üo proprio pa1·a a uefes;.i. <la JgTe
ja e do povo cristão, como tambem 
pa.ra- a·--ouli!t1:ç·ão ue Lcne(icius, rui. 

vida publica e panicular, n:lo .:; 
pa.ra ·admirar 4ue ainda outr0s d.e 
;-,.;ossos predecessores o louvan,m t! 

JH·oµaganun. L; rbano l V arinuo.i 
,. que o povo cristão reeebe ctiaria
:· mente benefícios pelo Uusario. Six
. to 1 V declarou que o Rosario pro--, 

,f,.,. '-. move a honra de Deus e da san
}-2/·'-tisslma. Virgem e afasta perigos d~ ·:s,:r ·inundo• Leão X disse que !oi ins
. ·. tiluido 'contra os herejes e aa cre3" 

1 éentes· heresias; Julio III chamou'"°! 
\ · .. a. gloria da Igreja romana·'. SãA> 

1
,, .Pio" V: ."Pela pratica do Rosari~ 

os fieis são anima.dos nas medita-

i 
1 

ções,: inflamados nas preees, e, a.e 
repen"te, . mudados em outros ho-, 
mens; a.s trevas d.1s heresias se eles. 
faze'm e nasce a luz da fé catolica~. 
Finalmente, afirma Gregorio XIu; 
que o Rosario de São Do1ningos f<ill 
instituído para aplacar a ira de 
Deus e implorar a intercessão ~ 
santissima Virgem. 

Tais considerações e os exem1)lo.s 
de Nossos predecessores determina-,· 
ram-Nos a recomendarmos, taro.bem 
em. nossos dias, solenes rezas, que 
têm por fim invocar a augusta Vir
gem pelas preces elo Rosa.rio, afim 
ue que 1:os venha •.1uxi!io em noss~ 
necessidades por seu l•'ilho J~ 
Cristo. 

COMO NOS TE}IPOS DE S. 
l>O}IINGOS 

Vede, Veneraveis Irmãos, os gr-a.• 
ves e contínuos combates e pelejas 
da. Igreja! Vemos cm p(,ri:s)B cacla 
vez maiores a piedade cristã., os 
bons costumes e a propria fb, -esta 

Visitas 
D ioce·se 

Pastor.ais na 
de· Piracicaba 

E: corno lhe 15 doC'c e agraclav~. 
socorrer a todos quantos p0dem seu 
auxilio, nr,o se pode cl t1,·i<lar que 
pronta e 'at<' an('losamente ha de 
ouvir as suplica~ d::i. Igreja univer
sal. 

A devoçilo à augtrnta. rtainh!t elo 

ceu revelou seu pleno esplendor 

sempre, quando a Igreja mllita.nte 
se ,·iu cercada de pcrigoSc, ou por 

parte ele numerosas seitas a se pro
pag,uem, ou pela g1·ande eorrup
çlo uos costumes, ou pelo ímpeto 
ele poderoso:!! !nlmfgo~. A historia 
<.los tC'mpo~ antigos e rnoclC'rnos e 
os o..nais dos t':\stos ela Tgr~ja cun
tam, como a sanlissizna \'irg01n foi 
invocada, quer publicamente, quer 
em particular, e como votos lho 
foram dedicados, e como, por seu 
yalioso patrocínio, veiu auxillo, 
C'Oncedendo Deus pnz e tranquili
dade. Da! os ><lngulare,.i titnlos que 
os povos crist:los lhe di:wotaram: 

adeptos desta seit::t propaga1•am 
suas heresias no sul da França, e 
em outras regiões dos povos lati
nos, onde procuraram, de espada 
n::i. mão, solidificar se\,1 domin.io: es
palhanúv destruição e desgraça_ 
Cunlr..l e8tes terri\:cis inin)igus sus

cilot1 o Deus misericordioso, como. 
sabeis, São Domingos, o ínclito JHll 
e fundador ua oruem dominicana.. 
Distinguido pela integ1·idadc de sua 
doutl'ina, pelo exemplo das vinudes 
e pela. fiel administração tle seu 
m11nus apostolico, entrou no com
bate pela Igreja, nilo confiando no 
poder das armas, mas sim, no santo 
l!osario, cujo nome foi por ele usa
do pel:I. primeira vez, e cuja prati
ca ele e seus discipulos la.rgamente 
propagaram. Inspirado por Deus, 

Bispo .. rrelado 

, grac:a das grac;as e base de todas 
as vlrtude!l. Não conheceis, apt>nas, 
Nossa dificil situação e Nossas va• 
rias angustias, mas vossa. c;aridad-& 
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de Porto Velho 
Dando jnicio às visitas pastorais, 

a todas as paroquias de sua Dio
cese, o Exmo. n.evrno. Sr. Dom 
Ernesto de Paul::1, Bispo T)ioc0snno 
de PiraCicnba, visilou nos prirnt-\i
ros dias do corrente mês, a paro
quia de Xurqueada. N'o dia r. pro· 
ximo p::is:sado, :l,s 19 horas, S. Excia. 
.Revma. inicicu a sua visita pas
t"ral áquela localidade'. 

No dia 6 proximo passado, Af. 
'í 30 horas Sua Excia. Revma. 
c~lebrou a Santa !llissa na Ma
triz, tendo sido realizada a pri
meira comunh:io das crinncas do 
,·atecismo. 

A's 9,30 horas, foi celebrada. 
5>lisi;a solene, pelo Rcv-mo. Pc. 
Luiz Pcl'roni, com Assistcncia 
J'ontifical. A's 14 horas, Sua Ex
da. Revma. administrou o· Santo 
Sacramento da Crisma. A' tarde, 
pelas 17 horas todos os fiéis de 
X8.!'queada, acompanharam a 
imagem da Virgem do Rosari() 

lf'..W ..solene procissão tendo _prega-
<lo, á entl'ada era Matriz Sua Inx. 
da Revma o Sr. Bispo de Pira
,cicaba. 

Os alunos do Colegio Apostoli-
~o Bea-to Cla.ret, formando um 

magnifico coro a 4 vozes, abri
lhantaram todas as solenidades. 

VISITA PASTORAL A' PARO-
QUIA J)I<; VILA REZl<~NDE 
Em preparação á Visita Pa~ 

torai que Sua Excia. Revma. o 
Sr. Bispo de Piracicaba fará no 
dia de hoje, á Paroquia de Vila 
Rezende daquela Diocese, reali
zou-se nos dias 9, 10 e 11 do cor
rente, um triduo solene. Durante 
ei;ies ti·ê.s dias, ás 7 horas, foi 
celebrada a Santa Missa pelo . 
n.~vmo. Mons. J eronymo Gr~llo, 
\' ignri_o daquela Paroquia. 

A' noite durante a reza, o Re
vmo. Pe. Fr. Roberto de Rocinha, 
grande pregador sacro, fez uma 
serie de ma!gnificos sermões, pre• 
parando os paroquianos para l'C• 
eeberem o seu Pastor. 

Ontem, ás 18,30 horas, todos os 
fiéis da Paroquia, reuniram-se 
na frente do Instituto Baroneza. 
de Rezende, para aguardar a 
chegada de Dom Ernesto de Pau
la. Logo após receber os para
mentor pontificiais, Sua Excia. 
Rcvmn. dirigiu-se para n Igreja 
Matri.:1:, sob o palio carregado pe-

(Continua na. 'J.ª ~>-

Allxillaclor;:i. dus cristãos, );'oss,t Se• 
nhora do Perpetuo Socorro, Conso
ladora do~ aflitos, Virgem pc,.J0_ros::i. 
na. guerra, Nossa Senhoi·a ela Vito
ria, Nossa Senhora da P,,,z. F:ntl'e 
eles, merece especial men,;íio o do 
Nossa Senhora. do Santo Rosarlo, 
1:ielo que se comemoram os lnume
ros beneflcios que a cri:-itancla,10 
obteve por meto do Rosario. 

C0:'.1.TR.\. O Enno DA lIRRESJA 

Nilo ignorais, Veneravci:l Irm::i.os, 
quantas lutas e quanta clesgrac;a a 
heresia dos Albigens<'s, cm fins clo 
seculo XII, infligiu 1l. Igreja. I'ro
,;•eniente11 dos neo-man!crnei1s, os 

Noticia proveniente da Cidade 
do Vaticano informa que o Santo 
Padre Pio Xli nomeou Bispo 'l'itu
lar de Scilio, e Prelado Apostoli
co de Porto Velho, no Ter·l'itorio 
de Guaporé o Revmo. Mons. J'oão 
Baptista Costa, S. S., diretor do 
Liceu Coração de .Jesus, nesta Ca
pital. 

O distinto Sacerdote, agora ele~ 
vado ao Prineipado espiritual pe
la c-on(íança do Sumo Pontífice, 
tem I'ec:Cbido numcmsas felicita. 
çõcs e manifestações de apreço. 

TRAÇOS BIOGRAFICOS 
O novo· Dispo nasceu aos 22 de 

dezembro de 1902, no municipio 
de Haja!, Estado de Santa Cata
rina, onde fez o curso primario e 
ginasial. São seus pais o sr. Luis 
Costa e dona Esperança Costa. 
Possui clcz irmàos, sendo uma d~ 
suas irmfrns Religiosa ela Con
gregação da Imaculacla Concci
çào. Em S. Paulo no Colegio de 
La.vrinhas, Mons. João Batista 
completou o seu curso ginasial. 
Em Turim, sede da CongTegação 
Salesiana, fez o curso teologico, 
ali oz>dcnando-se Sacerdote. De 

volta nc> Brti.sil. Ru,.,essiv~ente,. 

lecionou em Lavrinlins e no Insti
tuto 'l'eologico Pio XI, nesta Ca
pital. Em 938 foi eleito diretor do 
Externato S. .João, de Campi· 
na.'!>, onde passou três anos. Da~ 
li seguiu para o Estado do Rio 
Grande do Sul, onde dirigiu, na 
cidade do Rio Grande, o Liceu 
Leão XIII. Nesse posto foi cha
mado, cm 1944, para dil'igir o 
Liceu Coraçíi,o de .Jesus, nesta. 
Capital, em substituição ao Re
vmo. Padre dr. João Rezende 
Costa, eleita Reitor do lnst ituto 
Teologico Pio XI. 
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;!, .~ pontos que nos interessam 
fundamentalmente: a luta contra 
o;:; «squatters», e o pedido de 
Sua Eminencia o Cardeal Griffin, 
Arcebispo de Londres, em favor 
ue Mon~. Stepinac. 

• • * 

Aprovamos tambem a atitude 
Jo governo alemão da Baviera, 
que requisitou o sr. von Papen, 
para o submeter a julgamento. Se 
u pena for suficientemente se
vera - queremos dizer que ela 
deve ser a pena capital - se de-· 
,,ag-ra vará com isto a consciencia 
universal, ofendida pela excessiva 
brandura da atitude do tribunal 
de Nurembcrg. 

~ * * 

Protestámos contra as injurias 
feitas, provavelmente por socialis
tas e comunistas, contra o sr. von 

. Scirnsclmigg, que foi á Belgica 
realizar varias conferencias, bem 
como contra a propaganda hostil 
com que o aguardam em Paris os 
e:;;querd;stas francêses. 

A afirmação tle q·ue Schuschnig 
é nazista, atirada contra ele pelos 
irrespon:1aveis das esquerdas, bem 
pru\'a a que gráu de desabrimen
lo pode chegar o cinismo, en1 
uosaos dias. 

Quando se L!aL.1. de lutar contra 
n Igreja, todos os nossos inimigos 
~;e unem. Enquanto os comunistas 
exploram contra o Vaticano um 
talso pediclo de clemencia do 
Papa em favor dos criminosos de 
.Nuremberg, o Sínodo da igreja 
protestante da Africa do Sul in
tercedeu pelos nazistas. E contra 
isto não nos consta que tenham 
protestado os russos. 

EMPóRIO, PADARIA E 
CONFEITARIA P ARANÃ 
Generos alimenticios, pães e 

biscoutos de todas as quali
dades. Apronta-se encomen
da.s para casamentos, batiza-

dos, "soirées", etc. 
A.V. BRIGADEIRO LUIZ AN
'l'ONIO, 1197 - FONE: 3-7660 

e. .M. 
S. 

DO COLEGIO 
LUIZ 

l As rnzocs ~o 
1 

O pro<:csso de ~lons. \SLepiuac 
l'lH.,-gou a. 8t'U ((.•1•1110, eo1n a con

denu<:âo tio J>,·clullo a 11i muos lle 
w,abalhos rorc;a<los. l>cpois ll.t 

encciuirão feita en1 torno tlu as
:;uuio, o de:;fecho que to<los 1·c
cciu.vaiu era. .a.. e-ou(lcuarão ú. 
n;,ortc. J)or 1uais in'i<Jua e luuni
lhante que ,seja a pena itnpost.t 
ao glorio:--o .Prelado, expcrintcn
ta.-se <-<._~rlo desafogo diante da. 
ideia de que velo ,1uenos se pou
Jla1·it a sua vida. J>o~:--iY<".JntPntc, 
o gc11e1•u..l Tito <li~1H·usarú ~\lon:--. 
Slcpiuae <los tl'alHllhos ·ro1·<__,·ado:-;, 
con,·crten<lo sua ··punirão'' cn1 
1n•lsão cclulnt·) o nós, que nos con
Jrang·iau,os cu, üuag:inar •o ,·cne
rando ~liní:slro de J)eu~. a ga:-;Lar 
as ultiinas encrg·ül.s de seu eo1·po 
alqnebru<lo mn •1uisteres pesados, 
Jll'O!lrlos ·a crilninows emnuns, 
sentireinos con1 jst-0 novo alido. 
A prbão cc•h1lu1• nos lHll"CCCrá 
qua.se eonrortavel, d<'Jlois de 
tantas hl11ot<>ses sombria,, que ro
ra1u sçn<.lo cli1ni11adas unta. a 
1unu.. Tanto lHtsta para <Iuc a 
1neutalillade ,·oh1 ,·el, incous·e
queute e <lelJU '<lo ho111e111 co11-
tcn11101•aueo dê o a:ssuuto por re
solvldo. E' vossivel que daqui a 
uu~ . a.110, 11>enando en1 sua. JH·ü.;ão 
sou a prc.ssão de u1n rcg·in1e IJe
ulte.nciario 1Jrontveln1ente heri
ç,ado de crueldades de toda 'a 
Ol'dODl, CUllllWindo uma 1>e1la 
<mja cluração equivale, pa1·a 'u.111 

ancião, à prisíw l)erl)etua, l\lons. 
Stc11inae esteja esquecido '<lo 
inundo inteiro, 1en11Jrado só po1• 
Deus e pelo Vaticano. E' pois 
este o ultimo 1noment-0 cin que 
podeinos tratar elo assunto, co1n 
alguma 11ossibilldade de interes
sar a nossos leitores. Vrunos, pois, 
eliretamente ao tema, ·que consi
de1·are111os do ,;eg·uinte ponto ele 
Yista: qual o interesse da pro
p11ga11da sovleticn, em llnover es

te p1•ocesso? :lesta pe1•gunta pode 
ser for1nulada <le outro nioelo: 
quais ns vantag·cns que a, propa .. 
g-a.ncla SO\'iCtiea. auferiu co1n o 
lll'OCesso? Só se lJOde resp<>nclcr 
à questão, nnalisanclo a rcl)ercus
são que o processo teve: 

I - juuto às populações fgre
co-cismatica.s; 

II - junto às populuções cato
licas da Euro1m oriental 
e dos llalku.ns; 

III - junto às 1JOP1liut.•ões cat<>• 
licas da Euro!la central o 
oddcnt.al, 1Je111 como d:\ 
Arncr-iea; 

l V de un1 111odo n;,aí::,; gc1•a1, 
junto a.os cireulos ~ au1, 
IJieutes não catoli1.,-o,; de 
iodo lo Ocidente. 

Vamos ao pruneil'o ponto. E' 
geralmente c,'()ulJ.ecido que, qu1u1-
do da q ucda do Cl<fü'isrno, os \,:;o- -
,·i'et.s implant.aran1 ua Russia wn 
1·cgin1c de pcr8cgui<_.:ão sístcu1at.ica 
a todas ia.s lteliglÕC."5. 'rauto os ca .... 
wlieos ronuuws, qu.tnto o,; cisn1a
t..i.cos dus \'Urias :seitas, foran1 iu;,
placa\'ehucutc vi:,:;ilulos, maltrata
dos, ull.l"ajados -e até mortos l>Cla 
G .. P. U., e, ao n1esmo tempo, a. 
secção dos "Sem-Deus." do Purti• 
do COmuuist.a desencadeou un11\ 

imensa campauba de ateismo e1n 
wao o te1•ritorio russo. De algun1 . 
tcu,po pura cii., a atitude da U. 
H. S. s. 1:mu<lou fuudamental
mentc em relação aos cismatico,,, 
conser,·ando-;:;e eu1bora a mesn1a. 
cn1 relação aos catolicos. Stalin 
rez reo1·ganizar a igreja russa cis
mu.Uca, !à qual rei,tituiu varios 
templos, e deu a mais plena liber
tlade de culto e propaganda .. Num 
Jl!I.ÍS Clll ·que todas a.s outras reli
giões _são perseguidas, esta prote
çii.o estatal em beneficio de w1~~i 

igreja eleva-a à situação 'virtual 
tio ig·reja oficial. Ao mesmo tem
i><>, a seeÇiío dos "Sem-Deus" en
trou ·e1n dcca<lenein, e pratica
mcnt-0 se extinguiu. E' fadl con1-
1ireéu<1er que este proccdiJnento 
acendeu as esperanças Idos ele-

* PLíNIO 

~rocesso contra Mons. Stepinac 
ntento:; cismalico,; c~paU1ado~ po1· 
to<.lo o n1u1u.lo. SC"guulio ptu'C(•C, 
aló 1nesn10 aqui no llrasil uu1 (los 
bispos grcco-ei~na:.ttlc--os é t.1ccJa-
1·allau1eu tc co1nunbtu. Se o efeito 
tl.t polilica relig·iosa coneiliatoria 
foi tão ,·ivaz neste longinquo Bt·a
si!y 'felizmente sepa,·t\do d,1 Hu,;
sia por inaeusa:-; t.iistauL•ifis, 1>0ctc
se in1ag·inur que não foi 111enor 
cnl todos os paises 1cisn1aticos que 
confinaru con1 ~• B.us~ia, isto é, os 
Balkan~. (·Ct·ta zona da lluugt1h, 
e da Polonia, ucm 1·omo <1eter111i-
1tatla:-; l)O}Hlla<_·Õl"S lJaJti<:a~. Até 
110;:; con,·ento,; dsn1atieos <la Asia 
.\lcuor, o efeito desta "rcconclliu
<...'ào'' se fez ~c-utir. llayia entt·c os 
cb111atil'O;,;, un;.a ala 1u·ontu1cia<la-
1ncntc a.nti-(·01nuni!':'ta

3 
<1uc se re

uuiu e1n urn .. sinotlo" ua cidade 
de 1\..arlo\'ac. 1~:;ta ala aderiu ao • ua:1.isu10, e o.-,Ui al>soluta1ncntc es-
Jacclada. Seu insucesso rc1it·escn
to11 .t 1rnh·cri:r.a1;ão de todo:; os 
clcu1entos que, dentro das filei1·.is 
<'i~1ualica.s, poderüun 01Jor alg;u
ma rcsisteueia à 'bolcheüzaçào 
total µos povos cisninticos. A,;si111, 
sal ,·tts alg·un1as exceções raras e 
lll'OH1Ycbnente insta\'Cis, lo in~.eu
"'º IJloco cbn1atico co111eçou a sen
tir os efeitos 1uagncticos da atra
<:ão bolchevista, e •tcndé hoje em 
dia, cada. , 1cz nuti.s, a se constituir 
en1 ·força-satcllte <lo sistema 
russo. 

E o:; catolicos cfa H.ussiu e <lo;:; 
países liinitrores? 1'íiuguem po<le 
confiar na resistenei.t eficaz que 
u,ua heresia 1iossa opo1• à ouu·n. 
Só a Ig1·eja é IJa.sta.nt_e .ro1•te para 
dc,;w.•ui.t• todas as het·esi.a.s. .l!}n
q ua.nto os ciSJnal,leos se deixavain 
assim .deglutir pela lll Interna
cional, ao que pa.reee os catolicos 
da propria Russia (ninguem, pode 
sabei• ao certo o· que ,se pa.s:;a por 
<leti·az da famosa. "COt'tinl!, ele fei·
ro") se opusé1·run a qualquer \J.'e
conciliação qua implicasse saerl
ficio,. que1• da parte estritamente 
relig·iosa~ quci· da ·parte social da 
douU'ina e.a.tolica. i,;, a.o 1uenos o 

que se pode deduzir do fato de 
t1ue •não chegou ató nós ueullwn 
sinwma de reeonclliação enti·e os 
ca.1.oliCOS l'US.SOS e O go,·e1•110 de 
St.aliu. Este silencio é l,.le per 1oi 
muito signific;iti\·o. Mais :.igllifi• 
eaLh'o aincm 6 o fat-0 do que, ,e..
tallelooicfa a recouciliai;iw com os 
ci.s1u1i!.ieos, os soviets começn.1•am 
a in1vo1· ~s catolicos ro1uanos el1, 
L' crauia, ,;oi, pena. de m.01•te, a. 
conve1·s.10 ao culto cis111at.ico E:;to 

ultiu10 fato foi a.o •uotorio e x·epc
tido, que Í)l'Oyocou wieuissimo 
protesto o<lo Swuo Pontífice, ~ 
alocu!,'ào publicada na " A e i a. 
Aposwlicac Scdi.s", de que o "Le
giona.rio" deu .noticia a seus lel• 
to1·c.s. Esta pcrsegulçii.o w ~plica 
JJC.s<le que o governo russo :.euUu 
que ·uão poderia a.u•afr lpal'a o 
atcis1110 a.s ma.ssas ·sH~\'as, 1-ei.ol
vcu 1no,·c1· para a esquerda O •prõ
lffiô eorpo <1oce111.e úa ig1•cja ci1õ-
1uatica, fazendo o comunismo >en
t1·u.r no :unago da popula!,'ào, uí"io 
mab pela uoca. dos a,gento.s dos 
•·:,;eni-Dcus" · u;..as pela boea. doit 
v:ulrcs, l,i:pos e :U'c,'Cl,ispos cir;;• 
matkos. l\lauob1•a eflcieutisslma 
de a.lia. "qu.illta.-coluna:;-em", co
mo se ,·ê. Dado este passo, por 
um itincrai•io i<leologlco de que 
pouco .abaixo daremos noticia, 

11,w serú difícil cheg·ar u com1ile
t« <lcscristiauização do !)Ovo. 
Ora, desde que ·os ca.tollcos se re
cusa1•am pe1•t1nazmente a aderir 
à to1•pe manobra, desde que não 
foi pos.sivel encontrar •ua Rus
sia ou paises ocupados• wu só 
Prefado catolico que se resoh·esse 
a :<1cscmpenha1• este pa1iel de Ju
das, qual sria a sotuç,10? Paze1• 
funcionar c·ontra os catolleos as 
se<-'çõcs dos "Sem Deus"·? · como 
explicar a propaganda do ateismo 
<·111 um rcg·ime de 1-e<,onciliatão 
l'OII\ os cisrnatieos? 1Seria 1nullo 
mais simples forçar os eatolicos 
a aderir ao cisma. O caminho que 

""J do if.:UlOllci$uao a<) <:is1n~ é 
lllCIIOl' "º (lUe () f!Ul' vai do C1,1to
lieis1r.io ao at<"isrno. Ser·ia, pois; de 
outro ,la<lo, mais proHn·eJ conse
g ulr tl:e~agi•eg·ar o bloco C...l.tolic:o 
J>ela pro1wt,g·anda J>ro-ch;nHtli<'~l, 
do que pela flrovag·andn iutéa. 
Tudo somado, o g·ovet'Ilo SO\'ietico 
neani 111uilo 11ntu1·a1mcnte c·olo
,..,.do no ,pnpel tle pah1elino elo eis. 
11u, c:onu·a a Igr~j,, I{Ornaua. 

J_;~sla al it ude, 1io1· sun ,·czt pres
tuu-se a DO\'O,. <1esdo1J1•ame1itos. 
Em totla u E11J'OI)a 01•ie11t11l, e l,loa 
1>a1·te lia .Eu1·opa cent1·al, os eutQ
Iieos luta1n cnergieamcnte · con1 os 
<•isrnalicos, n1aii, ou. n~c11Qs co1110 
na Eu1•ova c.:mt1·al, ocicl.cutal, e na 
.'\ n1crica, Ju tan1 co~u os protes
tante~. Reacendendo a tt·adicional 
clisputa entre catolicos e C'ismali
eos. o g·o,·c1•uo so,·ielléo SQ bene
ficia -ele toda a pOI)ularidaele (Jue 
daí lhe ad,cm nas imens(ls popu
la~·ões sCJ>aradas de Roma, em 
,. il'l ude da apost.lsia inieiul (los 
~:reg·os. 

Tudo isto exI)liea. u1uilo 1Jcu1 
11uc uma das a<·u'saçõçs linais fo1·
tc~ e insistentes que :se H:r.c1•1uu 
t'ontra 2\Ions. Stepinac foi a de 
que ele lll'Oll10\'CU COll\'Cl'SÕCS for
t>adas ele cisn:.aáiícos, ao Catolicis-
1110. E' o governo comunista de 
'l'iLo, assuniiudo por 111eio, ·le uma 
mentira <lespuctoradà, a Iide1•al}çu 
<la· reação •cismatiea uouu·a a 
Jgrcja Cutolica. 

i\las, (111·-sc-;1, os so,· iCticos uão 
1•cceiurão que sua cooperação co1n 
os eismatic,'Os 1-etarde de ,ouito, o 
proce.s.so de desc1·istiauizarão ua.s 
ruu.ssas? l:ma dus rei,posta que se 
podc1·ia dar a- esta per~;unta seria: 
que de ba muito a 1graja cisma
Lica vem s~ndo traballu1da p~ló.s 
u1CSlllas con•cutes 1•aelo11u11;;tas · 
que co1·1·oc1·an~ uté as proprlas 
visce1·a:õ do p1•otesti111tismo, .E, as
sim como hoje em ldla o p1•otes
tantismo ofielal aeixou de ad!ni
tir em geral a dl,·iudad,e de Jesus 
Cristo, e us vezes os p1•otestaJ1tes 
mais graduados chegam a 1101· em 
duvida a · existcncia de .. um Deus 
pessoal, assim taíube~,·u.l;lS 'ig1•e
jas cismati~ o dog~ui'(~ '.conser
vá. apéiias nn. ap,u•encltí.;' e se •vai 
u·ansro1•ni.ando cada ,:ez mais em 
um simllolo oco de .e&•enç_as lmuis 
recentes ... é descl'entes. Nii,o se
r4 dificll 11\0 gover1io, sovietlco 
acclera1• esta· e,·olução, promo
,·cndo a nomení,"ão de bispos sim
paii_cos às idelus 1•acionalistas lo 
novas. Assim, de passo em 1>asso. 
a Ig1-eja clsmatlca, que já come
çou a. ser wn iostl'ument-0 tle Pt·o
paganda dÓI! sovlets, vai Clltla ,·ez 
mais sendo 11.Dl ineio de p1•ofuuda 
d~istia.n.Ização do 1110\·o. . . . 

ouu-a 11.Cusnção feita. a Mous. 
Stel)inae foi de c<>lnbornção com 
os alen;J.cs. Em quase toda •a Eu
i·opa, a propagantlu · esq11e1·distn. 
nianifei,trunente -ins1)irada pot• 
:)lo.soou, 1110,·e 'ati \'ll cam[>IUlha 
ClOllU'a o Episco1iado da Alema
nhà da Austria, da Italiu, dn 
Pra;1ça. e de Portugal, a quem 
acuSA de ter cohü>?>rado:com o to
tallt.a.rlsmo. Ná détciitavel_ eonfu
são que carp.pelà. ua Europa, latê 
mesmo certos catolicos endossa
ram e.sta aeusnçtio. Gracns a 
Deus, po1•em, a campnnhn foi 
morrendo vor si mesrr .... 'l. O pro• 
cesso Ide l\lons. Steplnac serye de 
excelente oportu·nida.de para rea
vh·ar o assunto. o 1•eacendCJ' a 
ol}Osição intenciona-tmente .dit'Igl
da eontra os Prelados catolicos, e 
partlcula.rmente aqueles que com 
maior insistcncia combateDJ o CO• 

muni!amo. nnstar:í que •algmn 
Bispo europeu enfrente os verme
lhos com energia maior, para '<lue 
oontra ele se lltlre todo o arsen11J 
ele calunias Já p0pularl211dns · e 
C'1·edencl11das ( em t'Crtos clrcµloF-, 
é claro) pelo processo de Mons. 
Stc-:pinnc. 

(Continua na 7a. pag.), 

CORRftA DE OLIVEIRA * 

Continuando a série de conferen 
:ias de intelectuais catolicos so

bre tema.s atuais, na C. M. de 

Nossa. Senhora do Bom Conselho, 
ti w.:. Mauricio Levy, dissertou do
mingo passado dia 6, sobre o te
ma «Ensino lei~o ou ensino re
ii&'ioSQ> .; 
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COMENTANDO 
Ul~&l•1,+rq l~i,; A 11<:i. 

o· ult.ilüo recun'se,ii11.:nl0 naciQ 
nu[ acÍlSôU 95'/o' dê cacol\C'úS n: 
pOpUJaÇli.'Ó do flrasíl, V Cj Uc q Ue 

ui:c.er ql1e o Brasil póuc ,. __ . -:011~ 
oerado, graças a l.leus, ,1,,1 l'-1 
macissamente católicú. ., ""u,·a1 
mente, este fato ri~<> pvu1a ag1·a 
uar ;;, inuma min.oria e,..: 1,.1p1os 
ateus, et.c., ·que, por l.llL-tJ.tQ 1aze. 
ba1·uu10, 4.c1e,·,am aun1e,,t;tr a su, 
i111ponan1-,a real. :W, QQllsl'à o,. º+ 
tos, vieran1 corn ~rg-u111...,11..,~.:)· 

.J\.ssun, por e:11-emp,9, 1n11 ~or 
1·cs1JQ11<.1~1u.e. car~oí.,;a (.,,,J ,, ..1--... >=>l·~~ 

c,e ;:;. ·1•aülO» entrou ""' r:;liv::i., 
anti-u1ei·i0a,s, e nµ.o J}QL,"e ,.;;ixa.1 
ue insiilar a i,ua a..:rilu<;,11,;J. 1w, 
ultimos ~óilli.:ltes,, que t:i,(.;l'evéu 
Niet,-sche <ússe que amava .0;; ho
mens · o ue escre·v ,ant' com u pr9-
p1,o s..": .. g-ue. lil_ste correspqndente 
i..c:r.amen.e não escreve "ºm san
gue, inàs oom a propria 1.>l!is. B, 
esquecendo-se cte suas convieçôe, 
ue1.1ocr~ticas tàmo pç11.,e a 
paixâO! - cóiheçou ·-a ei>u1·avejar 
(.;ontra· 95'/o ae brasileiros, ena• 
manuo-os nada mais, naua menos, 
do que 'l"artuffos. ::ló pqrque não 
,,.;n;,,am pe,a caoeça <.1e1e. u manei! 
c,e li.1tler, lvíussquni .e 'l'orq ,,0 .. 1:1-
ua ! 1-•or acaso não será este "ºIT"$ 
1,onuente a1gum u1timo rci,1::t.nes
c:eff:.e oa. 5a. colu11a 't :Mesnw ])Qr
que, se não nos eng·ana a 1-.iv.i10-

1·1a, foi este mesmo con,,spon
dente que, em 1. !134, apoiou, en\ 
letra uc: 1orma, a eleição do s111·. 
Getulio v argas para a presic.en

·cia da Repuo!ioa. Se, mais tardi.,, 
este sicamuro queimou o qu-= ''", .. l 
auoraclo, quem l1os po<;le afianÇ:ll." 
a sineel'ioaue da sua conver-,,"l:, 
~caveant. consules!» 

Po~, como jamos dizendo, P• 
'ra o correspondente em quesl.tv. 
39 milhões e pico de brasileiro111 
i.ão tal'tuffos porq,ue se declar.:i.-

. · ram catolicos. E· o arrojado jor
nalista procura derilonstrà.r a sua. 
tése, A grancte massa do11 que s~ 
declararam cat.9licos, d.i.z e1e, su.., 
apenas catolicos cte superficie, ca
t.olicos ele tradição, portanto nã.c, 
são verdadeiros catolicos, e não 
foram smceros quando se uecl:l-
1àra111 tais, no recenseamenti;i. 
Não é verdade. Em .primeiro lu
gar, a pujança e O fervor do Cà.-
1,0Jicismo 'no Brasil são fatos qu111 
só os sectarios não enxerg-ar:lo. 
Depois, é verdade que lla muito.si 
caiolicos til~ios, relaxactos e, :oui.s• 
mo, indi&"nc)a. :PQrem, aera 4\.141. 
6.lea sii,a insincero11, tartuifo& ·~ 
llipooritas quanào sé '1e<:lat11.ui. 
católicos? l~to é ignorar o senti• 
uo uas pahl.Vl'as. 'l'artuffo 01l° b,i .. 
roccita é aquele que O/Jtentu, Ulila. 
1alsa apare1v;ia úe virtucle, pai·::1. 
mais facilmente dar. s11,tisfaçã.o ~ 
seus vícios, ou promover seus ili ... 
teresses. Assim, ser:l. Tartuffo ., 
Jtipocrita o politicó que fa;,z alari.l@ 
de convicções caiolicas, que nau 
possue, com o fim àe g1·ange1ü'. 
e-leitores. Mas aquele que, desin
teressaclamente, em atp p1,1biico e 
oficial, se declaz·a. caió)ico, é e~~· 
tólico, embora possa l'!er um múu 
catolico. E, muitas vezes. o cãLo• 
Jicismo é só O que )Jle resta ait1-
<.:a çle bom. 

Reconheça, pois, o correspoll-
aente, que se deixou· ce:;ar pel..i 
despeito, 

LF.Jl i: Plt.,OPAOAR ,o 

"LEGIONARIO., 
11:· ot;vt;,. O.E 1um>::, 
OS CA10LIC9S 

.. FESTA DE SANTA 
TEREZNHA 

R~aliz.a-se hoje, dia 13, a Fe;;
t41, cte · ;;;antli\ '!'ereslnlia na Paro
quia: ao Alto de Santlill;t, a q~i:;i.l 
constará <.la ina!~guraçã.o da Ma
triz remodelada e dos novos sinciR, 
da Capela do s. c. de ·Jesus e "''°' 
i:iailta ,Ylarganu.l Maria:. As c1: 
móruas foram preceüidàs 1 e 
uma · novena prepàratoria e p,.:: 
u.zn tr1duó, o qual foi pregà.Jo 
pelo Revmo. Pe. Iratl .Corrêa. 

Ravel'á Missas á.'s 5;30, 6, 7, $, 
9,30 e·· 9,4.5 horas. Depois du .Mis
sa. -das- 8 houas ha.vex·á. recepç:l9 
do Emo. Sr. Oil.rdeal, D. C~r
loa Qi.rmelo qe V a2c1,m~los li o• 
ta, o qual ·fará sua prlt,neir~ vi• 
~ita ao bairro 'de S;mta 'rere7,i• 
nhQ.. · 

1;:'.i'ei)9l~ : ~à i,i;ecu,çãp do Hin.i 
- Põntifleibt· pela B"ánd!i da Guar
<ia CMl;' sedÚ.J inaug·ura!:ltis (,a 
novos sinos e ~el'á coi'taü~ a fi\a 
~itnbôllt"lf .. dli capc:l.i. a.í fSag:ri~ci 
Cot·ação. 

Encerrando aa Cerl.morúaa f!H:á 
celebra.d" uma 1<olent! Missa, pi,. 
las Intenções doa llenfaitora;: i;\if 
og;es.. ó.a. 1la tr',.;;;, 
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Os comunistas, ôiscipulos ôe Voltaire? [-_:.li-:'·,-J
1óiâs últimas nov~:::~~~:.~:nERNAS 

; Pc. Adalberto de Paula Nunes, S. D. S. ~ ·:::: GRA..~DE.ilESCOLHA EM-OBJETOS--PARA PRESENTES ::·::.--.,. 
(:.luem i!Je dá ao a!anoso traba- Os mar:.:ista.s, porem tingem ig- • 

lho 111;1 fo11;ioar a abundante doeu- no,·ar ,nc10 isto, continuamente Grande variedade em RELóGIOS das·,., melhores marcas smças 

z;~;::ã::~~'.e:ri:~:;~eª~:::i:~~~ :I~:~stl:~~:~-f~::l~a;;:pll}~7~glp~~r li Ca.saRUA~5 ~!-1vE!~o -N· ~~- ~31· oeb 
.Sé em de!e:sa dos direitos proleLa- eonlra a Sua Mãe espiritual, a • 
rios. ·ou se os· .do--umcntos ii:ni'mc- J;;-reja, dc,serta-los de suas fileiras 

·~a veis e direlamcn,, emanados da e apanha-los cm suas tramas. "· $ 

l,1J).'ll'Cma autoridade eclesiaSlica, Eles bem sabem avaliar a e!lca- ~ ·- • • • A Joalharia preferida pela alta sociedade HÃ 3 GERAÇõES -:::·:: 
'()li a sua intrepide~ em enfrentar u, eia <laqueie conselho satanico do ~ 
. .;ananeia dos fortes e poderosos füt impio. Voltaire, que não cessava. ~<}# :<·~!X~~«~~~~~~~«~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

-~(J\S1::u··\'.;du1·saenªt~nªs::cl:ac1t~se:1·'11,?lr,ª!1~1 ª~o;:~: n~:n~;:º;,~ni:\~·1: ~:u:,::t~:~losd~ o ros-a' r1Eo de Mar1··a. -Sann·1ss·1ma\ 
, ... u. ..., ~ unanimcs calllnin: ··~1<:-nti, menti, que nlgu-

<:om ~t do Sumo Pontífice para que ma coi~a ha de ficar.~! 
sç estabeleça no mundo uma ordem 
."Social mais justa, mais equitati\'R E nuo são os comunistas, de certo 
e :nàis cristã. modo, lambem discipulos do patri-

Xinguem hoje em dia ignora as arca de Ferne:,r? E não é Voltaire 
Frei Rafael M. da União dos Palmares, O., . F •. M-: cap. 

Encíclicas papais de um Leão XII [ pela sua impiedade e pêlo seu odio Maria Santíssima tinha dado dos. Está dadiva sublime que a 
Mãe de Deus nos ia outorgar, se
ria a companheira inseparavel do 
homem, seria, se assim posso di
zer, o bá)samo refrigerante de 

}'IUblicadas numa epoea em que as 
laborioM.s classes operarias .não 
~ontavam com a simpatia e o pres
tigio dos témpos modernos. Enei
•dicas essas que revolucionaram o 
Ínurtdo ct·istão e dispertaram a con 
ciencia de mui tos pat rõcs e de ya
rlos governos, até mesmo de chc
,e-:i · nacionàis un1 tanto infensos 
i ai:lí.o civilizadora da Igreja de 
Çri~o. 

li:asta rceordar que muitas leis 
trabalhistas em Yigor em varios 
:p,uscs e qúe reabilitaram a digni
dade ilo opcrario e que lhe fizeram 
ijtÍsti<;>1. foram prc,conizncla~ já por 
J.,eão XJÚ P. r~lc,mbrnclas por inu
llh'!l'0S dncun1cntos ~elcsiasticos. 

----------- -
DR. DURVAL PRADO 

MJ:UICO uCUL1::i'1A 
R.u!I ~11.1H.111J rl(W{) ti,:1uio. UI 
• ,11. Mo. - ~ala:, ;,t.: · lJ - u. 
1]:..:;q. u.; hi:... Ju:,c. 8uu.iac10, 
l.v,u,.. i<l,J\i ai, 1 , .JL nura.,, 

.l el.; z. 7313 

Programa da ·:Federação 
de t ;uritiba para 1946.,-17 

4. F'cdcniçiio dus CongrLga
çõcs Manarias de curitiba ua
cou para o anu mariano de 
~046-47 u sc•guinte p1ograma oe 
.1ção, com campanhas sistema
ücas para cada mês; 

1 ~4 6 

'>UTUBRO - Campanha e o 
'f'crço - Arquiconfraria do Sto. 
nosarlo. 

NOVEMBRO - Campanha d,.) 
.;onhecimento 
Mis~al. 

da liturgia 

T>EZ.EMBRO - Campanha ct,~ 
orientação dos congregados 
''Estrela do Mar". 

1'.>17 

,TANEIRO Campanha pró 
llarmonizaç:to e colaboração en
t;r..., as CC. M.l'-,1. e a Fcct,,raçào 

ft Igrc-j:1, uma cspccic de pai espiri
tual de muita coisa ctue se acha nn 
doutrina. 111arxista? ! 

Sendo assim. é muito n!llural 
que os comunistas ouçam o seu 
consc-Iho: Caluniam a torto e direi
to a [gl'<"ja rlc Cristo. 

NO MÊS DAS M!SSõES 

até os fins do seculo XII, aos seus 
fiéis, todas as dadivas, exceto 
uma, apn.recida no seculo XIII, 
que espalharia a sua luz benéfica 
por todo o orbe da terra, ilumi
nando as almas e tornando man
sos os corações mais empederni-

Mais orações, penitências 

suas enfermidades e· miserias; a 
espada, com que ele haveria de 
derrubar as tentações perigosas 

e esmolas 

t ...... ~,.,- 1 
! No Sião, o viajante 1!.llC sobe o rio l\Ienam, cm demanda de Bang-Kok, encontra o pagode Í 

de satanaz. Como, e, quem re-i 
cebeu pela primeira vez esta. jóia. 
preciosíssima?... Era o tempo 
em que se levantaram as hcre~ 
sias dos Albigenses, heresias es
sas, ,que rejeitando arrogante~ 
mente os dogmas da Maternidade 
Divina de Maria Santissima e da 
Iicarnação do Verbo Divino, procu 
ravam como perigosa peste, cor
roer o coração palpitante do 

-cristianismo. 

os ,Albigenses, · porem, enco:n« 
travam uma solida. barreira no 
glorioso Apostolo de França, s. 
Domingos de Gusmão, cuja. rcs .. 
ponsabilidade era converte-los. 
Depois de ter êle ·. rezado muito, e, 
sendo baldados QS seus esforços, 
pois, os Albige_nses continuavam 
rudes e endurecidos nos seus er
ros. São Domingos começou a fi
car desgostoso. Reunindo tôdas 
as suas forças, tôda a sua pieda
de, todo o seu amor á Santíssima 
Virgem, dirigiu-se o Santo ao 
oratorio de Nossa Senhora de 
Bronille, e ai com os olhos ra
sos de lagrimas pronunciou estas 
ardentes palavras á Mãe de Deus: 

· cias Congrt'gaçõcs Marianas elo j de KI.r-.n~·-nam, erigido em uma ilha, ('m honra ele clivindades pagãs. Monumentos como este ex~ t 

1 
primiam,. ha Yintr ou trinta anos atrás, tão somente re~orc1.açõrs de uma orclem ele co:sas que f 
parrciam preste, a se extinguir irremediavelmente. Hoje em dia, os cultos 1>agãos em toda a ! 
Asia experimentam um fenomcno de revi'vescen eia, mais ac<·ntuado ,,ntre os mussulmanos, mas 1 
r<'al (!•Janto á gcneralicladc dos outros. Com isto se põe em risco a obra missionaria para lJ- qual 

devemos concorrer com orações, penitencias e esmolas mais generosas do f!Ue nunca. 

Oh! Maria, minha mãe, minha es
perança, com todo o ardor de meu 
coração eu vos peço:· Inspirai-me 
como salva.e aquelas almas que 
andam errantes nas noites neva
das da heresia! Foi então o mo
mento solene e consolador pa.,~ 
Domingns e para tôda a humani
dade! ... A Virgem Santissima lhe 
apareceu resplandescente e lhe 
manifestou que «havendo sido u. 
Saudação Angélica o principio da 
Redenção do mundo, era preciso, 
que tambem ela tosse o principio 
aa conversão dos herejes, portan
to, que propagasse e difundisse o 
Rosário e veria bençãos consola
doras a coroar seus csfo1~,,n. 
Obedecendo a esta revelação, S ., 
Domingos instituiu o Santo Rasa
ria, segundo as informações dadas 
pela Virgem isto é, quinze dezeuas 
de Ave-Marias, intercaladas por 
quinze Padre-Nossos, sendo tudo 
representado por glóbulos. Sempre 
submisso :i Voz da Mãe, o nosso 
Santo não se restringiu a formar 
õ Rosa.rio somente com uma serie 
de Padre-nossos e Ave-marias,. 
mas «relacionou a cada das de
zenas, um dos misteri.os formais 
da nossa Redenção, que para a 
Divina Corredentora forma os mo
tivos respectivamente de gôzo, de 
pezar e de alegria». Tornou-se 
assim, o Rosário, um maravilhoso 
simbolo, onde esta.varo contidas 

lJai'ana. 
FEVEREIRO Cumpanha 

.P ci · Rcitiro Fechado. 
I\IARÇO ..:_ Semana Mariana 

---· Congresso Mariano cio Mu
nicipio. 

ABRIL - Campanha de f01· • 

mação de Catequistas. 
1\1AIO - "Dia Mundiai' 

Congresso EstaC:ual das Con6 ._·1,. 

~ações Marianas - "Doming >5 
.Aloisianos". 

·Foi o seguinte o progra
ma lt'vado a efeito nos ultimJs 
\11{'5~5: 

,1UNMO ...-. Campanha das pri
meiras sextas-feiras. 

JULHO Campanha para 
que todos os congregados sai
bam. ajudar a Santa Missa. 

AGOSTO Campanha cte 
. orientação das Diretorias . das 
· CC. MM: - "Lider Mariano" -

Cursos de Formacão - "Esca
pulario Quintuplo;,. 

SETEMBRO - Campanha pró 
. Vocações - "Bolsa Santo Cura 
D'Ars". 

l 
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JJlSl'E~.S.UUO DE PEDIA. 
THIA SAO JOSE' - Funciona 
110s moldes de outros centros 
de sa uuc do Estatlo; 1'1·esta as

sisteneia medica, àlimenlar, far-
maceuti<:a, deutaria. ·Fornece 
1·oupas ús crtan<;as pobres do 

haino do Cambuci e adjacen
C'ias. Socorre tambem as fami-
1 ias das criarn;as, certificando
se de suas necessidades fazen
do Yisita domiciliares. A.nexo 

funeiona um lactario que dis
hibue leite ús crianças pobres 
matriculadas. Em Junho fo· 
ram atentidas 623 e distribuiu 
mm frascos de leite. 

ESCOLA DE C{HiERCIO E 
CCHSOS AXEXOS - Pr<opnr
ciona instruçi"to comercial apre

ços aecessh·eis sendo que ~xis
l<'o.1 alunas beneficiadas com 
g'raudcs descontos ou inteira-

mente gr __ ª. tuit.as. O. curso é o.fi- j' 
cializado cqncedendo DipJom.a 
Federal.· Mantem um curso no- . 
,turno _para ~ !)lOç,3,S .4@ ~Q(!- .. , 

ra jú estejam trabalhando de,;c
jam aperr'eiçoar-se. llá o cun,a 
especializado de línguas e cos
tura. 

Al'OSTOLA,l)O - l)esti:rn
do a auxiliar os pobres distri
buinuo roupas, alimentos 1·cm<!· 
dios e e.linheiro. Anexo 1:amlJcm 
funciona a ofleiua de Costura 

.::, . J OSE' q úe coufecciona rou
pas para os pobres e menores 
auxiliados pela Liga. Em .Tu

nho, mês de inverno, distribuiu 
jOO. cobertores, 143 agaza:lhos 
e 200 peças diversas. 

DEPARTAMEK'ro DE .A_U

XlLlO SOCIAL - DestiM-se 
á venda de trabalhos confeccio
nados por senhoras cm seu;; pro0 

prios lares. -Destas Yendas a 
Liga tem. uma pequena comis
são. )fantem uma ofieina para 
confec:f;ão de encomendas onde 
lraballJam ;_;:_! moças. 

PB~SÃO .SA~TA )lV~lC..:\ 
.:.:_ Est.c estabeleeimento abriga 
senhoras e moças dando pensão 
quG varia de 250,00 a 450,00 

~~~M'.QS.1:- ,P.~e<'~ p;i_a i ~-~ ~-

dieos para o momento, haven
do algumas Lenel'idadas com 
grandes descontos. 

lmP.\.RTA:\IEXTO DE A$ 
::-ilS'l'E~CIA AOS ORF,lOS 
D.\. REYOLUÇ.lO DE 32- .Au
xilia aos meninos que ainda não 
eomp1etaram 15 anos e que re
cebem ·mesadas regulares sendo 

q ne muitos deles se acham cm 
colegios pagos. 

A}lP ARO F A11IILIAH, 
Destina-se ús familias que já ti
veram posição social e que mo-
mentaneamente se acham em di 
ficuldades. Estes auxílios que 
são fornecidos sob o maior si
gilio. 

CASA SANTA: 
Destina-se ás meninas egressas 
dos a.silos afim de aprenderem 
}\cn-ic;os tlomesticos. Ao ingres-

f:arem neste estabelecimento 
;;üo submetidas a exames diver
sos, sendo-lhes então presta.da a 
assistencia medica que neces
si. tam assim como tratànlent? 
gen.tar:l,Q .• ; 

as principais verdades de Fé , da 
nossa Santa Religião e que todos 
os homens podiam alcançá-las 
.com a sua razão. Isto vemos ex
presso no seguinte fato: «Certa. 
vez estava S. Domingos celebran
do a Santa Missa e depois da con
sagração, todos os fieis viram Ma
ria Santíssima que afagava em 
seus braços carinhosos, o Filhi
nho querido: ao elevar o cálix: 
vêm-no com as insígnias da Pai~ 
xão; logo depois, todo respla.n~ 
decente. Os fieis ficaram por com-
pleto surpreendidos; o Santo, po~ 
rém, com a sua palavra ardente 
lhes explicou o que ha.:via. aconte~ 
cido: «A Virgem santíssima, que. 
acarinha docemente o Filho era a, 
representação dos misterios g-ozo
zos; o Redentor que sofria. amais--
gamente os tormentos da Paixão 
significava os misterios doloro
sos, o Salvador coberto com o::t 
esplendores da Ressurreição indi-<, 
cava os misterios gloriosos». V'e~; 
mos, pois, que o Santo RosárioJ 
desde a sua origem, foi oragão éJ 
meditação ao mesmo tempo. Para-. 
que, pois, seja meritoria a sua;, 
eficácia, precisa-se como bem sa.., 
lientou um celebre autor, dois, 
atos distintos: «um que fixa a; 
atenção da alma sobre o quadro 
bíblico de misterlo, outro que a. 
transpõe iluminada pelo ca.mmho 
acidentado da vida; aqdele ha.nl'e 
o suco balsá.mico daquelas rosa.a 
místicas, este deposíta-o, como 
um precioso Va.tico, no fundo dd - . . ' coraçao». . . •, o-·· . . 

'!ÇQnttmifrug'l.a.;_~ · 
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JESUS CRISI o E O POVO 
, DECDk) 01'.M,V{) DOMlNGO DEPOIS· DE· · FENTEOOSTES 

(.S. Mat. IX, 1-8) 

, 
lllaqu,e!e tempo, sub~ J~ cm mmt e..mbarcaçã.o, atravessou o 

lago e vem ã. sua. cidadç. . E cis que lhe• apresentam um. páralitico · 
, prostrado nu mlcito, E, vendo Jesus a. fé que mostrava., disse ao 
1 · paralitico: "Confia, filho, teus pecados te são perdoados". E . eis 

que alguns escribas diziam entre si: "Este blasfema" .. Ao ver 
'. Jesus os pensamentos destes, disse: "Porque pensais mal nos vos

sos corações? Que é mais fa.eil dizer; teus pecados te srío perdoa
dos. ou dizer: Levanta-1,e e caminha? Para que pois saibais que. 

0 Filho do homem tem poder na terra· de perdoar os · pecados, 
(disse ao paralitico): Levanta~te, toma .teu Jeito e· vai para tua 
casa.". E ele levantou-se e se foi para sua. casa. Vendo, as turbas 
temeram e deram gloria a. Deus. qué deu tal poder aos hómns. 

COMENTA:aIO 

A f!na,Iidade deste milagre ope- ralitieo e ratificando :seu poder -eom 
J:adO por Jesus Cristo é · delnons- o mUai;re quo fez logo em :seguida 
trar sua, divindade. Realment~ :únõu!a-se a si um poder dh1no ou 

alem desta :finalidade que ap~ seja a _divindade. Pode~ia algue~ 
• em primeira plana, no modo de objetar que esta. eo_nclusao demasia 
agir do SaJvador podemos ~con• sobre as premissas, pois que hoje 
trar ainda.· outras liçõ~s. Asslm na Igreja tem os sacerdotes o poder 
aqueles amigos do paralítico não de pcrd.oar os pccad?s, e n_o cn: 
v!éram a,o Divino Salvador para. tanto nmguem os vai considerar 
obter para. seu pupilo a remissão deuses. E' real este fato m(3.s a a
dos pecados na qual, como de cos- plícação ao caso de Nosso Senhor 

tume entre os homens, não :se penº Je,;us Cristo é frtlha. De fato. Os 
sa esxiecialmente quando os afli- escribas acusaram a Xosso Scnho1· 

gem os males do eorpo; mas sua d.: bla.5fem!a, 
finalidade era apenas de conseguir Esta acusação só teria cabimento 
a cura. do doente. Nosso Senhor,. si Jesus se atribuisso um poder 
perdoando primeiro os pecadoo fa• to si o poder que Jesus se atribuia, 
zla. saber aquela gente que ao ho- divino proprio. N5.o teria cabimen 
m,em deve interessar .multo mais a. embora divino, ele o tivesse por de
situaçiio cm que estll. sua alma, do legação. Acusando-o portanto de 

que a 11recariedade do seu corpo, e blasfemia, declaravam os escribas 
, que ha muito ;maior caridade no que o poder de perdoar os pecados 

cuidado da alma do semelhante do Jesus se atribula como poder pro
CIUe nos cuidados do corpo. Não ha. :prlo niio como poder participado. 
negar que neste evangelho ha tam- Ora foi para demonstrar que ele 
bem. esta lição, proveitosa não so- possuia este poder neste sentido es
m..ente para os amigos do paraliUº trito cm que lhe atribuiam os fa
~ mas t:1-mbem para muita gen~ riseus, para mostrar que não era . 

de hoje que limita sua. carida<te blasfemia, que Jest1s operou o mi
aos auxilios prestados com int"n• !agre. Sua finalidade portanto era. 
ção de minorar as miserias tempo- salientar sua divindade perante o 
rais apenas, descurando-se 1>or povo. 
.completo dos interesses da alma, O povo porem, temeu primeiro, e 
,como acontece quando os catolicos depois rendeu gloria a Deus que 

\ aux!liam instituições mantidM por deu tal poder aos homens! Isto quer 
confissões hereticas, ou associações dizer que no povo havia uma gran
eondenadas pela Igreja, a A:<socia- de dificuldade para aceitar .ª divin 
ção Cristã de Moços, Por ex~mplo. dade de Jesus Cristo, visto que nem 
N'"ao ha negar que neste evangelho · uma demonstração dessas que ofus 
ha. e:;ta. lição. cam a intcligencia foi capaz de le-

••• 
; va-los a essa conclusão que se im
' punha de maneira obvia - Alguem 

explicaria. esse fato pela fascina-
Mas o !tm prtnctrtal de Jesus ção que tem o erro. Como quer que 

Cristo era salientar sua divindade. seja, é um fato doloroso ver a di
Sabia ele de antemão que sua a.ti• ficuldade que deve vencer a verda
tude iria pl"ovocar a hipocrisia dos de revelada para se Impor ás intcli
puritanos escribas, e previa que es~ gencias. Talvc:r. não seja tanto a 

te eseandalo farisaico lhe daria. fascinação do erro, quanto a aver
aso a manifestar ao povo todo a. são pelo bem que uma vida mais 
sua li!ivindade. ~or isso agiu assim. ou menos viciosa, mais ou menos 
De falto, o poder de perdoar os PC• orgulhosa, mais ou menos tibia, se
cados só compete por direito pro• dimentou no fundo do cora<:ão. 
pri.o a Deus Nosso Senhor, que é a Pois que é sempre vcrdaclc que os 
pessoa ofendida no pecado. a.inda puros e os humildes são os que ve
qnando a ofensa é contra o proximo rão a Deus. Como tambem é certo 
segundo aquilo de Davi: "Tibi :101i que aos soberbos Deus resiste e 
pec~", ao arrepender-se da in- que a vaidade e o amor proprio 
justiça cometida contra Urias. Lo- podem levar a pessoa ao endurecl
go só Deus Nosso Senhor tem di- mento elo coração. Xão seria mau 

reito de perdoar os pecados. Je- àe quando em YE'Z meditassemos 
sus Cristo pois, perdoando em no- sobre c,;tas yerdadcs que tanto in-
n1;e proprio os pecados daquele pa- teressa'm a nossa salvação eterna. 

S.&Nfl»S S. PAULO 
1111a io Com&do N.' li Rua Conceição, 48~ ~ 

l"oM: •-m , ~ ....A: :.-Ji'it ,, 

SOLENE ~»~~.. .(. 

S,emana Eucarisri J. . i 
ta··1 .. 

em prepara~o ' á ,, FESTA •' D~ .. CRISTO ; REI, na Séde da Adoráçãõ •·. Per.;é;iui;,-JL;t 
lgre ja de Santa Higenia, de 20 a 27 de Outubro de 1946 ,~ 

--------------------· - ' ,·,'' . ' ' . .. 1 
Celebrando· a ~ánta I,:reja, no uliimo domingo de outubro, dia 27, a Festa de 
Cristo - Rei. como preparação dos fieis para . tão gratissunà solenidade litur
gica, desej,1, o. Emo. Sr. Cardeal Arcebispo que cm todas as paroquias se i'cali
zem "SEMANAS DE I CRISTO· REI", as quais sci·ão ocasião e motivo para, 

, alem de uma intensificação da -piedade, àcrcsc~r a vida sobrenatural e difun
dir os ensinamentos :da, Igreja, ·aceréa desse reinado divino sobre às alinas · e 
:;obre a Sociedade - Na Igrcj;1: de ~anta Ifigenia, Catedral provisoria;. sédc: 
oficial da Adoração Perpetua, esfa semana de Cristo - Rei terá, conto. nos anos 
passados, o maior· brilho, festejando-se nclsta ocasião o XIII aniversario• d~ 

J,.l 
$1 
~~: 
~ 
~-

fundação da obra cm São Paulo. k 
~ 

l NA CATEDRAL . PROVISOR!A 
.·~ 

J SABA D O ·1 
· :it 19 de Outubro - A's 15,30 hs. - Solene hora j 
~,~ de . Adoração dos . Menores das Congrngações 1 

Marianas. 
A's 20 horas Terço e Benção do ss ., ! 

1 
Sacramento. , i 

A's 21 horas - Solene Hora de Adoração da 
Juventude Masculina, Congregados Marianos 0 

~
~ Nucleos da Ação cn;tolica, sob a direção do 

1 
Revmo. Pe. _Paulo Bannwarth S. J., DD. Diretor , 
da Fedcraçao das Congregações Marianas. 

~ . DOM1N90 
~~ 20 de Outubro - DIA DAS MISSÕES - São 
~~ especialmente convidadas as Zeladoras e Associa
~t dos de todos os Centros da Obra Pontifícia oa 
~ Propagação da Fé e Obras Missionarias. 
-~ A's 8 hs. - Missa :f'estiva de Comunhão Gc!f ral, celebrada pelo Revmo. Mons. Manoel Meire-

les Freire, DD. Vigario Geral do Arcebispado. 
•A's 16 hs. - Solene Hora de Adoração, (esti

nada a pedir a extensão do Reinado de Jesus 
Cristo · nos pàises de Missão, pregada pelo Rcvmo. 
C::mego Benedito Marcos de Freitas. A parte do 
canto está a cargo do coro das paroquias escala
das para a Hora C:e Adoracão. 

A·'s ·19,45 hs. - Todos ·os dias: Terço, confe
rencia pelo Revmo. Mons. Manoel Correia de Ma
cedo, e Benção do SS. ,Sacramento. · 

SEGUNDA.FEIRA 
~ 21 de Outubro - CRISTO-REI E AS CRIAN
~ ÇAS - Convidam-se· os pais de familia, os Edu

cadores da infancia, as Mies Cristãs, ~s Senhoras 
Catolicas e as c:;rianças em geral. ·· 

A's 8 hs. - Missa Festiva· de Comunhão Ge
ral, celebrada pelo Revmo. Pe. Fernando Pecirei
ra de Castro S. J., DD. Diretor Arq. da C. E. I. 
O canto está a cargo do Externato S. José. 

A's 16 hs. - Solene Hora de Adoração pre
gada pelo Revmo. Pe. Pedro Cerri, S. S. s., DD. 
Diretor do Scminario Sacramentino "Cardeal 
Len1c", 

A's 19,45 hs. - Terço - Conferencia e Ben- -: 
ção Solene. 

TERÇA-FEIRA 
~ 22 de Outubro _; ·cRISTO·REI, SENHOR DA 

~§. SAUDE E DA DOENÇA, DA POBREZ~ e DA RI- , 
~ QUEZA - São especialmente convidados os Vi-

centinos, Damas de Caridade, Irmandades, das 

i 
Dores, dos Remedias, da Boa Morte e do Rosario 
dos Homens Pretos. 

A's 8 hs. - Missa festiva de Comunhão Ge-
1 

1 
ral celebrada pelo Revmo. Mons. Dr. J. Batista 
Martins LaC:eira, DD. Arcediago do Colendo Ca
bido Metropolitano. 

~~ A's 16 hs. - Solene Hora de Adoração pre
i{ gada pelo Rcvmo. Pc. Miguel Andery. O canto 
~ está a cargo do Côro da Santa Casa. 
>1 A's 19,45 hs: - Terço - Conferencia e Ben-
~ ção Solene. 
~ A's 21 hs. - Solene Hora de Adoração dos 
~ Vicentinos, Operarias Catolicos e Circulistas, pres 
~ çada pelo Revmo. Pe. Luiz Duprat, DD. Assistcn-
'~ te Ecl. Arquidiocesano dos Vicentinos. · 

~~ Q U A R T A • li' El R A 
f 23 de Outubro - CRISTO·REI E O SACER-

i DOCIO ~ Dedicado ao Santo Padre, ao Revmo. 
Clero secular e Regular e. á Obra das Vocações 
Sacerdotais. 

~ Á's 8 hs. - Missa festiva de Comunhão Ge
~~ ral, celebrada pelo Revmo. Conego João Pavesio, 
$ DD, Diretor da Obra das Vocações. O canto es~< tá a cargo da Casa Pia de s. Vicente. 
~- A's 16 hs. - Solene Hora de Adoração do Clc
~t ro, pregada pelo Revmo. Pe: João Rezende, Sale
\ siano, DD. Reitor do Instituto Pio XI. O canto 
~! está a. cargo elos alunos dos Padres carmelitas. 
!( · A's 19,45 hs. - Terço - Conferencia e Ben-
~ ção Solene. 

,, Q U I N T A • li' E IR A ,, 

A's S bs. - Missa festiva de Comunhão Ge- ~· 
ral, celebrada pelo Revmo. Conegu Aguinaldo ~ 
José Gonçalves, DD. Cura da Sé Catedral. :.; 

A's Hi lis. - Solene Hora de Adoração, pre-,~ 
gacla pelo Revmo. Concgo Antonio Alves Cc Si-;~ 
queira, DD. Vice-Reitor. do. Scminario Central do! 
Ipiranga. O canto está a cargo· elo Colegio S.S 
Core.cão da Madre Cabrini. · · ;..~ 

Á's. rn,45 hs. - Terço "- Conferencia O Bcn:.. "~ 
ção Solene. it ,~ 

S E X T A - F E I R A ~~ ' s 
?.5 de Outubro - JESUS C{tISTO, REI DOS i 

CORAÇõ.ES. DA PAZ E DA MISEIUCOIWlA '.-.~ 
Dia csvecialmente dedicacto ao Apostolado da ,, 
Oração e Ordens T,•rcciras da · Penitencia e ó.,,, 
convcrsü.u dos peca(orcs. · .. ,.} 

A's 8 hs. - Missa festiva de Co:mmhão Ue- ~~ 
ra.l, celebrada pelo ~cvmo. Pe. José Viscoati, ~D.~ 
Diretor da Federaçao do Apostolado da Oraçao. ·:~ 

A's 16 hs. - Solene Hora de Adoração, pre-1 
gada pelo Revmo. Pc. Paulo Bannwarth S. J. O"{ · 
canto l'Stá a cargo do Seminario da Gloria. ~ 

A's 19,45 hs. - Tcrco Conferenci.:i. e Ben- ;s 
cão Solene. - . •t . ' .. .. 

~ ... ' 

SABADO 
26 de Outubro - CRISTO-REI E SUA ~ÍAE l 

SANTISSIMA, RAINHA DAS VIRGENS .. Dia~ 
dedicado especialmente á JuventuC: e Catolica FJ.::

1
;~ 

minina, ás Pias Uniões das Filhas ·de· Maria, Oro 
dens Terceiras do Carmo, etc. 

A's S hs. · - Missa fos~iva de Comunhão Ge-! 
· ral, · celebrada pelo Revmo. Fr. Da Lista, DO. Su1'>. 

1
, 

Prov. dos Carmelitas; · · 
. A's 17 hs •. '- Solene ~ora de· Adoração, pre-· ' 

gada pelo Revmo. Pe. Eduardo Robcrto, DO. Di- f 
retor C:a Federação Mariana Feminina. . ~; 

O canto esté. a cargo da Fed..;raçã.o Mariana ~.,, 
Feminina. . ,,. 

A's 19,15 hs. - Terço e Benção Solene. , 
Não haverá Conferencia, para. faciUar as . ' 

conf issõcs. ~ · 
~ 

DOMINGO .,~ 
27 de Outubro - FESTA DE CRISTO-REI. . 
A's 8 hs. - Missa de Comunhão Geral, ceie-. ,.' 

brad~ pelo Revmo. Mons. Paulo holim LOure1ro, 1 
DO. Chanceler do Arcebispado. ~~ 

A's 10 hs. - Missa Solene du Cabido Metro- ;:· 
politano. , 

A's 16 hs. - Procissão triunfal de Cristo·Rei J 
na Eucaristia. ~.,. 

A Procissão será abrilhantada p0la Banda~ 
Sinfonica da Força Policial. , . 

A's Associações que e esejarem tomar parte na 
procissão recomenda-se concentrarem-se com an
tecedencia de uma hora, no Largo de Santa Ifi- , 
genia e aí aguardar a hora do desfile. Todos 
que tomarem parte na procissão poderão ganhar , 
Indulgencia Plenaria nas condições de costume. 

II - Nas Paroquias elo Arcebispado ~, 
' ·~ 

Os fieis de todas as Pa.roquias du Arquidio--1 
ccse, são convic:.ados a participar dás solenida.des : 
desta grande semana na Catedral Provisoria de· ' 
20 a 27 de outubro, e eni suas respectivas matri- 'i 
zes, conforme o desejo do Emo. Sr. Cardeal. 

Dia 27 ~ FESTA DE NOSSO SENHOR JESUS i 
CRISTO-REI - De conformidade com o maijda- , 
to do SS. Padre Pio XI, ele 11 de l ezembro ae , 
1925, os Revmos. Parocos, Vigarios, Reitores, de, 
Igrejas e Capelães, diante elo Sant,ssimo Sacra- , 
menta solenc•mente exposto, após as Ladainhas ' 
elo Sagrado Coração de Jesm,, cle••erào recitar 
com os fieis a formula da Consagraçã~ ·do Gene
N Humano· ao Sacratissimo Coração .de Jesus. 
(cft· Oréo Divíni Oficii, pag. XXlVl. ~ 

Curia Metropoiitana de São Paulo,. 
"utubro de 1946. 

" 

,~ 24 de Outubro - CRISTO-REI NA EUCARIS-
~ TIA - Dia dedicado ás Associações Eucarísticas, (a) i\IONS. PAULO ROLIM LOUIWf.KO, J Irmandades do ss: Sacramento, Adoração No- ,.· 
{ turna Brasileira, etc. _________________ Chanc,:kr do Arcebispado ~~ 

'~~ F'r.:r,-se. um vcemc-nte apelo ao zelo eucarístico de todas as senlv,ras Zeladoras para !~ 
,, quo niio somen.te , compareçam de forma re g·ular a todas as sokniclades, · mas, ainda, -~ 
~ aproveitem dest.a .semana :para ·aumentar o numero das almas aC:oradoras. angariando ~ 

-~-; cada u11;1a no minime 10 novos associados :;era a r•'C<'pção a realizar-se dia 20. ás 17· hs., ·- · ,~ 
~ !,a l;;reJa d., S:c.n~a Ifigenia, pois, para z. s::;.lvr.ç5.o da huinanidade m;ge trabalhar com ·t~ 
~ ~--rvur ,i.JJ_,. u-~usão ·c:o reinaçlo Eucarístico. de Cril:to · na S<>,:i"Ja .... e. · · S~ 
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17 DE NOVEMBRO 
~ ._A --~ • ·-s. Gregório,· o I agmtauruo ioaf)4Sliitos 

"i=ENCOI.HIDAS NÃO .ENCOLHEM MAIS! 
S. Gregorio, Bí:spo de Neocesa

rés, no Ponto, era filho de pais 
ricos, mas pagãos. O cognome de 
«Thaumaturgo::. vciu-lhe do gran
de numero <lc milagres que em 
vida operou. Gregorio possuia uma. 
natural inclinação á caridade e 
sede insaciavel de ciencia. Este 
desejo irreprimivel levou-o a Ce
saréa e Alexandria, onde se de
dicou ao .estudo das artes liberais.· 
Os livros pagãos, porem. fizeram 
com que o paganismo, com suas 
cioutrinas arbitrarias, o enfastias
.:;;e. Da leitura de livros cristãos 
ganhou o. conhecimento de verda
des inconcussas e eternas da nossa 
.santa, fé. A vida particular era-lhe 
pura e um odio particular votava. 
Gregorio , a.o vicio tã.o comum en
tre os pagãos - á impureza. Al· 
guns dos companheiros, que disto 
se desgostaram combinaram, com 
uma mulher de vida facil, que, 
na presença de muitas pessoas, in
terpelasse a Gregorio acerca de 
um dinheiro que, lhe tinha prome, 
tido. O fato deu-se numa ocasião 
em que Gregorio se achava em 
discussão com alguns sabios, ro
deado de muita gente. Todos, ao 
ouvirem a mulher fazer a exigen
cia, srnnamente se admiraram, 

ra · completar os el!ltudos e depois 
voltou para a. patrla. Lá dedicou 
todo o tempo a orações e á medi
tação, mostrando a todos que ó vi
sitavam,· a cegueira da supersti
ção, a feaidadc dos vicias, a ver
uade da religião . cristã e a. beleza 
das virtudes. Em pouco tempo 
possuia a, estima e confiança de 
toda a população. Fedino, bispo de 
Amasea, ficou tão agradavelmen
te impressionado pela pessoa de 

regorio, que o ordenott bispo dei 
Ncocesaréa. 

Ex-istiam na cidade não mais 
que dezessete cristãos; o resto da. 
população era de idolatras. Antes 
de tomar as redcas do governo 
episcopal, Gregorio se retirou pa
ra a solidão e em ardentes orações 
a Deus e Maria Santíssima, pediu 
luz para compreender de que mo
do devia dirigir os fieis e conver-

l - \tl,fP~ 61\ e~ al'tlíccCots. 11'tl!lª. 
tia melhor quatidado. 11,):ésmo ·assim. moU,amo 
/longamente a cas1míra. ~s.'avi~rn.cntos.·cqualquc 
tfX:Ça. ainda que srja um ptqucno fundo de botso 
iRcsu1ta de tais cuidados que as nossas roupa!& 
são pré•encolhidas oferecendo plena garantia do 
nenhuma dcíortnabilidadc futura. Queira fazer, 
\ima visita à nossa Seção de Roupas FcitílS:, 

porque de Gregorio ninguem su. 
r,unha que tivesse relações equf. 
\"ocas. Grcgorio não menos se ad
mirou, mas, conscio de sua ino- · 
cencia e não querendo interromper 
a discussão por amor de urna vil 
caluniadora, pediu a um dos ami
gos que, para tapar a boéa da in
f cliz, lhe desse quanto dinheiro 
exigisse. Mal a mentirosa tinha 
recebido as moedas, quando ficou 
possessa do demonio e atormen• 

tada de. um modo horroroso. Em 
altos gritos confessou a mal
dade e pediu perdão a Gregorio 
Embora este ainda não tivesse re
cebido o batismo invocou o nome 
de Deus e livrou a mulher da pos
sessão. Este fato poderosamente 
influiu para acelerar-lhe a marcha 
da conversão e fazer-lhe pedir o 
sacram..)nto do batismo. Feito 
cristão ,procurou orientar a vida 
e os princípios pelas regras da re
ligião que abraçara. Alguns anos 
ainda passou em Alexandria, pa-

< Conibua na 6,a pag.) 

18 DE NOVEMBRO 

1 S. D I O N I S I O B I S P O 
' ' i Alexandria parece ter sido o para a Alexandria, achou o reba-

1 

berço de S. Dionísio, onde nasceu f nho perturbado pela heresia nova-

' 

de pais ricos e nobres. Dotado de ciana, cujo . erro principal dizia 
belos talentos e animado' de um que o poder da Igreja é limitado· 
grande desejo de estudar, fez ra- no perdoar todos os pecados. Dio-
pidos progressos nas ciencias. A nisio empregou toda a energia pa-
Jcitura das epistolas de S. Paulo ra combater esta doutrina falsa c-
ie-lo compreender a vaidade e perniciosa. 
maldade do paganismo, no qual /1. peste que em 253 dL"limou a 
tinha sido educado. O bispo De• população do imperio romano, 
melrio de Alexandria instruiu o chegou tambem a Alexandria, e-
jovem sabia na doutrina cristã e Dionisio prestou naquela ocasião 
administrou-lhe o santo batismo. grandes serviços a cristãos e pa-
A conversão de Dionísio foi tão gãos. Notavel foi a diferença no 
1adical, que renunciou a toda. modo com que o flagelo foi rece-
cicncia que não conduz a Jesus bido por uns e outros. Enquanto 
Cristo e pedtu admissão entre os os pagãos se entregavam ao de-
<liscipulos ele Origenes. Ordenado sespero, os cristãos sofriam com. 
sacerdote, foi· nomeado mestre na paciencia, coruormando-se soce-
escola catequetica em Alexan- gadamente com as determinações 
d ria. Os grandes conhecimentos da vontade divina, 
que tinha da Sagrada Escritura e 
da Tradição causaram admiração 
geral. Quando morreu o bispo He
racles, foi Dionísio eleito suces-
sor em 246. · 

A paz de que os cristãos goza~ 
vam no governo do imperador Fi
lipe, deu lugar a urna cruel per
seguição, movida por Decio. Os 
decretos sanguinarios desta per
segmçao a-pareceram em Alexan
dria, no ano de 250. Uma das pri
meiras vitimas deveria ser o bispo 
mas, os diocesanos, principalmen
te o bom povo do campo, o es
condeu e defendeu com tanta ha
bilidade e energia, que a perse
guição não conseguiu apoderar
.se de sua pessoa. Quando voltou 

Outra grande perturbação foi 
causada pela crença que se tinha 
formado entre o- povo, do imperio. 
milenar do Cristo. Era opinião de 
muitos cristãos que Jesus Cristo 
reinaria aqui na .terra mil anos 
antes do juizo final e para justifi
car esta doutrina, estribavam-se 
nas ·. declarações do Apocalipse de 
S. João, Dionisio opôs-se a esta 
dotit:t'ina,. -cujo mafor propagandis
ta era o Bispo Népos, de Arsimoé. 

Devido á in_tercessão de Dioni
sio junto á Santa Sé, foi evitada a 
excomunhão que o Papa Estevão 
quer.ia \ançar contra S. Cipriano e 
outros bispos africanos, que de
fendiam a necessidade da repe
tição do batismo dos que tinham i 

NOVA ET VETERA 

concluirá que ê unia inov;u;ão. pois ainda. 
,não ~e empregou motcrial de tão alta qua

~dadc na Confecção de Roupas Fcitlln!.. 

abjurado a heresia e voltado ao 
seio da Igreja. Assim Dionísio tra
balhava sempre com espírito con
ciliador, no interesse da conser
vação da paz na Igreja. 

Quando em 257 foi decretada 
nova persC'guição, desta vez pelo 
Imperador Valeriano, Dionísio foi 
mtimado a abandonar Alexandria 
e dirigir-se para Kepfro, na Líbia. 
() -tempo que hí passou, foi uma 
benc:ão para aquele povo, o qual, 
sendo pagão, quasi na sua tota
lidaãe, abraçou a religião de 
Cristo, devido ao zelo apostolico 
que Dionisio .desenvolveu. 

Em 250 cessou a perseguição, e 

• Erp 10 p0..9orncntos pelo "Plono Suavo•tt 

Iíionisio· pôd~, voltar para Ale
xandria, ·011de · encontrou tudo a 
braços· cúm grandes desordens. 

Dionisio · escreveu diversos li-
vros, em que defende a doutrina 
catolica contra Sabelio de Ptolo
maíde, que negára a difei·ença en
tre as pessoas divinas e escrevia 
contra a divindade de Jesus Cris
to. 

O estado .. ,de.· saude abalada nãc 
lhe permitiu tomar parte no Con
cilio dé Àntiochia, que se reali

zou cm . 26.·l. Dionisio morreu nc 
-ano 265,: no decimo selima do s~~ 
episcopado, 

N 
ÁO pode haver aliança entre a 

. . Autoridade e o li\'rC exame, 
·.. dizíamos em nosso ultimo 

rodapé. Como vimos, a historia de 
nossos males, a datar da queda de 
nossos primeiros pais, teve inicio 
justamente nessa antinomia. Adão 
foi vitima da tentação do livre 
~xame, a.o se rebelar cuntra a Au
toi;ldade de Deus. 

Autoridade e livre exame 
considerar desprovido de sua a u lo• 

riclade. A primeira lisonjea,·a u, 
principes, a se;;-unda. so1·ria ao~ 
povos que niio deixaram de se· 
gui-l;J,. 

1< ,. • 

O homem é livre de escolher 
entre sua salvação eterna e sua 
eterna desgraça, pois Deus, pela. 1 
I!eYclação, lhe deu conhecimento 
de Sua Vontade. de Seus Manda
n1entos. dos meios que ha de es· 
colher para atlngl1· a bemaventu-
1·,•.nça. Como fruto da Redenção do 
;enero humano, fundou :--osso Se
nhor Jesus Cristo a Santa Igreja, 
~ qual confiou o ingente trabalho 
de salYação das almas. no,·a prova 
de obediencia a que nos submeteu 
como meio de nos beneficiarmos 
du resgate da oueda de nossos pri
meiros pais atra\'és elo S'1.criricio 
do CalYario. 

* * • 

Os males do mundo têm por orl• • 
.,ein o desprezo da lei de Deus, 
confiada á guarda da Santa Igreja. 

:'1 de modo mais imediato, os ma;1es 
do mundo mouerno., têm pÓr ori
gem o desprezo da Autoridade da.• 
Igreja. Durante todas as epoeaa, · 
desde os tempos apostolicos. sem
pre existiram na. Cristandade ost 
que se sentem pouco á. vontade,. 
dentro da Igreja, tanto entre ost 
gon'rnantes. como Felipe o Belo 
com os seus legistas, quanto entre 
os proprios ministros do Senhor. a 
pa1·tir de Judas. o Apostolo rene
gado, patrono dos apostnta~ e re
belado~ de todos os tempos. l':m 
fun('.ão desses falsos lideres pollti· 
cos e 1·eligiosos podemos estudar 
lodas· as agitações populares que 
atraYés da historia têm procurado 
lfnstnr os poyos do ver•Jadc1r::> ca• 
,ninho de salvação. 

. . . 
nejeitar o jugo i,uav~ e o fardo 

k,·e das leis de Deus e da Igreja,, 
C('rresponde a aceitar a anarquia 
e o de~potlsrno do dcmonio. O li
\T~ exame, lanc;ando o munrlo no 
eáos religioso e social, gera, como 

reação, a carfca(ura da A utorklade, 
,que é o totalitarismo. Recusando• 
~< a obedecer à _Ig1·cja, um I-Ten
,:iquc YIII '" sua protiria. ld e vodo 

fazer o que bem entende de . seu 
ilimitado poder material. Do mes
mo· modo podemos comj)ree1,cJcr 
um Hitler ou um Stalin a tanger 
multidões que cada vez mais so 
J>erden1 nas trevas da heresia e do 
paganismo. 

Longe, portanto, de se aclrnr 3, 

h:nmonizn.ção da soci'edadc nesse 
";;et together'' dos eatolieos com 
os adeptos elo erro religioso ou rlo 
materialismo, os filhos da Igreja, 
em ,·ez de assim confirmar em 
seus erros os trans;,lados, devia1n 
procurar a pureza da doutrina e a 

inteireza de sua Fé tanto é yer-
cladc que satanaz ~ão expulsa a 
bclzebú, isto é. nii.o será o livre 
exame que nos liYi-:1râ ela crise de 
Autoridade pela c1ual atravessa o 
mundo - crise de Autoridade le
gitima que lança os povos nos hra
c;os dos aventureiros do totalita
rismo e ela. demrtgogia .• 

Em Yã.o se invo<;ará uma liber
dade que não ê a verdadeira liber• 
dade dos filhos da luz, mas a li· 
cença que precipitou Lucifer nos 
abismos. O mundo somente encon
trará a verdadeira paz quando 
Yoltar ao regaço da Igreja, como 
tiio bem acentua Guilherme Audi
sio ao discorrer sobre os males da 
pseudo-reforma protestante cm seu 
estudo sob,·e o Direito Publico da 
Jgre ja e das nações cristãs. 

••• 

O direito primordial das nações 
eristãs repousa sobre a seguinte 
regra: - Prlncipes e povos, todos 
devem obecliencia ú Jel de Deus sob 
a clirec;iiç ela TgTf'ja docente. ne
negar a lei positiva ele Deus, ou 
a autoriclÚde Yiva da Igreja, é sub
,·crtcr o sobrenatural. Isto 6, :<i. 

c~~ .. ncia e a alm:Í da religião cristíi. 
Poi o que fez n pseudo-reforma 

1wntestante; ela subh-aiu da lei de 
Deus a garantia do sobrenatural e 
a sujpftou ao Individuo. a partir do 
momento em que a subtraiu do en
:;ino autentico e c:1!Ylno da J;::rC'_ja .. 

Então cada um se constituiu arb!-
t 1·0, á sua maneira, os tcologos do 
doi;ma, os principes ela justiça, e 
todo individuo do governo de si 
proprio. Lutero, monge _agostinia
no, o padre Zwlnglio, o arquiclia
eono Çarl-0stadt, o beneditino Eco-
1:;m paclio. o dominicano Buccr, o 1 
f1·.ancisca.no M unzer, e as horuas 1 

que marchavam atrás deles, desli• · 
gando-se de seus votos, desllganct•i, 
us votos das religiosas - todos in• 
terpretavam a lei de Deus sem o 

ensinamento da Igreja. AcrediLtis 
que sua conduta desse causa a Uh1. 
escandalo? Longe disto. era tida t 
eumo um bom exemplo, pelo qual; 
deviam dar graças a Deus, corno o 
fi>::cram os luteranos de vVittcm
bcrg por ocasião do casamento de 
Carlostad t. 

• • • 
Os principcs nilo iam muito lon• 

;;e dos rn9ngcs aposta.las na inter• 
prctaçiio da Biblüt o da lei de Deus. 
Alberto de Bt·andeburgo reunia cm 
si um misto de princlpe e de re
ligioso. pois que estava ligado pe
los votos religiosos na Ordem 'l'eu
tonica, da qual possula o coman• 
do: - liga-se sacrilegamente a. 
uma mulher e se torn'l. senhor dei. 
1'1·ussia oriental, que pertencia [~ 
sua. Orde1n. Por esse gesto consc-
gue. aos olhos da pseudo-reforma, 
um duplo mcrito: Q de haver cal
cado aos pés tanto seus votos rc• 

. ligiosos quanto a justiça. E quan· 
do aprouYe ao L,wclgra,·e de HC'RS8· 

clespusar duas mulheres, ou me
lhor ainda, quando Henrique VJII 
da Inglaterra quis mudá-las á von• ' 
tacle. divorcian.do de umas, man
dando outras ao cadafalco: quando 
·esse novo '1.'iberio dit9va ao mais 
Yil dos parlamentos as leis mais 
tiranicas, - faziam esses princi
pcs outra coisa senão interp1·ctar 
a lei ele Deus á sua maneira'? 

* * • 

:\Ias se a coisa pa.recla agradavel 
e justa para os pr!neipes e para 9!!1 
monges al')ootatas. porq11c lÜO ~ 

seria tambcm para o popnlaC'ho? 
Que ncecssi<ladc haYia. de ~cr pre
gada aos pu\'os a palavra de Deus, 
se toclos tinham olhos para ler a 
Diblia e uma razão ou o Espirita 
Santo para interpretá-ia? X:u.la, 
por conseguinte, menos ra;,:oavcl 
qüe a inclignaçi'to de Lutero, ao es· 
e1·e,·cr ~obre o capitulo XV da vri
rncira Epistola aos Cu1·intios: 
... \ insolcncia elos 1101.Jres e do po
,·u subiu a tal ponto que eles niio 
1nais desejan1 nos uu,·ir e não 1nais 
fazen1 o 1nenor caso de nossos ser-
ni ões. ).fiset·aveis! l)eixa1·an1 de lc
Yar e1n conta a vida futura. \·-ivern 

{'"Un10 crêcn1: - são poreu:-; e crecn1 
t~intv quanto os porcus e 1no1TCJ1\ 
eurno purc•;:-;". 1-~is o retrato elos 
filhos irac;aclo pel,{ mão do pai; 
mas, pela logiea do livre examt. 
todos tinham razão: - o pai tinha 
razão de pregar. os filhos ele ni'tu 
acreditar e de não ou,·ir. 

O protestantismo tem Yarladt> 
~ingulanncnte nu que diz respeito 
á soberania. Ora, ,',J.. clc\"a. :.--10 c6n, 
ot·a a arrasta pel,t lama. Elevou-a 
ao céo, para a opor ao Papa. Ar
rastou-a pelos charcos. para a su
bordinar a todos os conspiradores 
ou revolucionarias. CalYino. na 
declicatoria ele suas lnstituiçõcs n 
Fn111cisco r, por um rdlexu du 
c.:atolicisrno, afirnul corn rnzfto que 
o rei é n1inistro ele l)cu~ para di
latar o· reinado de ·Jesus Cristo, 

estabel0citlo por Deus Pai, Hei ele 
toda a terra. Mas acrescenta que 
se o rei se afasta ela lei de Deug, 
se torna um bancliclo e ckixa cl<i 
sei· rei; e1n seguicJa. con1cntantlo o 
capitulo \'f. ,lc Daniel, tlcsen,·oh·e 
Jh·romcntc s,rn pensamento: - "O 
principc que se insurge contl'a 
Deus, qucb1·a ele. pt·oprio sua co
roa; não 1nais é nein sequer um 
hon1en1, não 111et·ece tal non1e: 1ne
lhol' ser(t cuspir-lhe 110 -rosto que 
JJ1e obedecer·•. 

Dai as duas opiniões extremas <lu 
protestantismo: - 1.0 direito di
vino imediato dos pt·inc:ipcs, que 
consequentem~nte não se acham 
submetidos ·a nenhuma·: jurisdição 
e'clesiastica; 2.0, direito ele cada 
sudilo ele .iul;:;-ar o pl'incipe e de o 

Antes de Calvino, o proprlo Lu-
1.c·ro. h:ivbc fomentado u e~pirito 
n"·uluciunario dos ,povos, c:um sua 
fu1·i1.>unua cloqucncia de taverna. 
J::i~ o que _escrevia e pregava: "üm 
rei bom e piedoso é tii.o raro corno 
uma fcnix. de~cle 51ue o mundo 
exi~tc. Os reis niio pa~sam ele lou
cuf. e rle .pc1·\·crsos. São· os ca.rras
eos· e ·os executores da colf'ra de 

l>cus. e· grande esse Deus a quem 
:;,e tornam ncccssarias altezas scre
nissi1~1ns para carrascos e para es
birros''. (Op. Luth. Jenac, t. II, p. 
181., 182). E' tremenda a torrçnte 
ele vilanias que Lutero vomitou 
c·ontra todas· ns autoridades que 
existem sul>re a terra. Era seu pru
n,rblu que não é possi\"<'l ser prín
cipe ~em ser bandido. Prometia o 
pa1·aiso aos povos que combates
sem os principcs; e quando su,ts 
doutrinas acenderam a mais fere,, 
<lag gu0rrns, a elos anabatistas e 
<los c:nmponescs contra seus scnho
rcs. prometeu, pelo contraria· o 
11arai~o ri,0s principes e aoti :se1;ho
res que exterminassem os cctmpo· 
ne~c~. 

••• 
])e, on,lc podem ,-lt· tão hn1üi'~ 

cont t~:1d ic;õC'~ PJn qu0111 p1·f·~rn·:t 

sf'mp1·e a Diblia e a ki rlc D<'tts'? 
De un1a cau~a unica. i~to é, da. ~li·· 

Pi:~~~ilo çla ,\utoridatlc~ clh·ina1ni'nt0. 

instit,ni~J,·\ p:u·a interprPtar a lt>1 d,; 
Deus com o espírito de Jlf'u~; ,h 
11atu1·eza da pseudo-reforma, a 
qür-t.I,. _eJ)t Y0Z de ("orrü:ir o:,;: ;1h1JfJ<,:"I 

cxtfr11.a,•a as 'instituicõe"; º"""" li~ 

berdadc perversa, que não é o Jivre 
e honesto CX('rcicio rlP. ~<""u:-: ,,.t'rda.
dci~Ó;;{~·direitos. ma..<:: :t inv~9.n do~ 
di.reitos c~q outri:-n1, n it1~11tr{?i,:ão. e, 
no ri'en~amento <1e Lut<'ro. a cman-

cipac;uo ah~oluta do cristão em ·!'e· 
lac:;ã:o--- ao P,i pa ( dRma e 11 c>resi:1). 

elo ~tHlilo e1n rtl-j;:i,,;~1) an princ·ip<~ 
(a11:1rquia), ll1:> tnd,:) },,1rrH:n1 en1 r~

lução--ao rlireifo ·lc proprir·d,tde 
(comunismo). da carne i?m ·rela

-ç;ii.o ao :e~i;iirito (c!'ieurismo), rlo rs
pirltó-·,,rri re-!á1,;â1> a Deus (ra<:ion,, 
lin110). 
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Notícias e Comentários 
Comó o Clllllllll11sll1o continua zen

do uma questão ;;cnnpre atual, 6 
conYeniente lembrarmo-nos de que 
defe11dE:-lo, pensando que se cstfl. 
cieíeudendo a liberdade (de Pl'nsa
ruento, de imprensa, de exlstencia, 
pa.rti,parla, etc.) é o maior absurdo. 
Basta dizer que, a1 o comunls1no 
vencesse rio Era.si!, adeus liberda
de! Adeus imprensa livre! Adeus 
opiniões propr_las contraria.s ao in
teres~ do partido! 

!são repitamos o erro de outras 
republicas democratlcas quCJ cava• 
ram ·sua proprla sepultura, per
mtt.lndo por liberalismo mal coi,1-
prcendido, que regimes totalltarios 
as destrui~em • . 

Hitler desprezava tal comporta· 
menta liberal, m~ sabia tirar PM· 
'\'eito da situação, fazendo em· pra• 
ça publica, prot~gldo pela polic,ia 
~eus violentos dtscursos contra v 

• re:;ime vigente.· No .. Brasil jà, ta 
mos o exemplo doa deputados tl 
1;enadores comunistas quê se ser• 
-vem de suas imunidades parlanH•n 
tares para, fmpuneinGI)tA fomell• 
ar desordens e incúlÇàr ideias 
~ontra. o interesse do pa.is. 

Henrique Levy 
do íellcldade para os desgrar;a.dot!, 
benzendo enxovais para assegurar 
exilo no ca.samento e realizando 
outros "trabalhos" dentre os quais, 
altamente especial!sados, era o de 
rn ultiplicar o. dinheiro por :'.rlcs 
n1asicas. 

E não é que lho aparece lo;:;o 
uma fregueza? 

o notavel do caso t qus não 1 
vacila em coní!ar á tal cigana oiten 
ta e sete inil cruzeiros, todlt~li ªas , 
suas economias, para mu 1p e • 
<'ão m \la grosa. 
, E' inutll dizei· que no dia segu!n 

. te, ao bater á porta da cigana, deú 
com uma casa deserta. ~· 

A credulidade humana, nao 
orientada com as luzes do crist!a· 

nismo, condu:r. a estes pi.tremes. 

DR. DURVAL DO LJ .. 
VRAMENTO PRADO 

Cllnica de moléstilw d05 olhoo 
- Cirurgia ocular - ·ColJ4.: 
Av, lpiranga. 313 (8.0 ·andar> 
... Tel.: 4-458::: - Res.: Av. 
Angélica, 1408 - To.l.: 5-9276. 

hl'! 24 de Maio, 80J90 
AÃ.0 PAU~0 

·,·,,. .. ,:; ·:!;-~~.-- ;~~-

.,. e .. g e o DlURi SlD,O 
· ·Pe. Primo N~ da Mota Vieira 1 

--· ' 

ccoNCL'tiSKO> '- de todos os homens. Tod.on 1w 
3) ODIO À l'HOPIUEDADB plano sobrenatUl·àl ~dO eh.a.ma, 

Combate a propriedade pri- dos á fiüação adotiva em D~ú~ 
nua. E' a frase celebre: "a e á ,isão beatifica. na gloria, 
1n·opl'iedade é um roubo", Por- Em todos, é a m-eÉma ~lma 
{! ue vota 02c1·isa á propriedade jmorta.l. 
indid<lual? - l'io XI explica-o A doutrina eatoliea. é tterl?Da, 
ela r a mente. Textualmente: imparcial, "~rdadcira no toe~n-
•·Sem aos indidcluos se conce>
de dfrcito algum de proprieua
de sobre b-cns da natureza e 
meios de procluçüo, Yisto que 
sendo fonte Je outros Leus, a 
posse destes levaria ao domínio 
de um homem sobre outro". 

A posse <la riqueza poderi:i 
tirar a i_gualcladc aLsoluta dos 
homens. Está cnado. A sonha
da iguahladc perfci ta não exis
tirá nuuca; é n:rn .mero futuri
Yel, para usar um conceito filo
;,;ufico. A :,,;ocictla<le é um org,t
n ismo yi\·o, e como todo orga
nismo vivo, tem na unidade da 
vida a multiplicidade dos roem-. 
bros, entre si dispares, uns mais 

tc á propriedade que,j.hc CU$ton 
o suor da fronte, e é um penh1,r· 
d~ ~<'gtll'an<;a economica. pa1·a 
as incertezas do futuro. Réqllé1·
sc para a edúcáçã.o do lar, para, 
os dias da relhice e para as sur
presas da doen<-a e qllal(ltJer iu
fol'tunio c,·entual. 

Não i<:'nba o op.ct"ario éstit 
prcnogatírn de possuir, e ~ra
barit par·a ele todo estimulo 'na~ 
ra o trabalho operoso e pro(l'Ç,S
:;:istri, que Yai fazer o ei;,plendor 
cconomico lia nação. 

l\'utc-~c de pa.s:i:ageru, 1111q a 
pretendida igualdade :na Russla 
é mera fieção demagogica.. Que não se apele porta.nto para 

:motivos democraticos para fazer• 
Ee conceaaões áqueles que nos que. 
tem devorar. 

ti !' ..• S A 
Ot'ODf)ultes Prlaão de TCDtre, Dor de e&hCl:n eronl- JlOlJ!'eS, Ollll'OS infeJ'iO!'CS, mas 

A M · ca, Colitc11: Iruionia, Ch6ro iacii. Renmau .. mo Ciati- todos cooperando .para :t mes-
• cn. Ue11animo, Mania de autcldio. ete. 'I'rntamcuto• 

·'ror.ua,,se eadà vez; maJ~ evidente i;-arantldo•· _ S6 -por contrat<>. M.-dldn11 1101<1t1va d<' ma finaliuaile - qüe é o ucm 

De tudo isto é pi-~dso COil• 

cluir com Pio XI incisiva e 
enei·p;icamente: "Vel.1i por que 
:;:e não (fo;xnm iluclil' os fi<'i8. O 

!l, m~ v0t1tads ru~ ou de . pa15es co.m·oatc t,.., can""" e não ,o,. sinton18"· Tratamentor; "º" 11r 0 """"º" c:,;ta1· geral do 01·gani:,;mo. Leão 
'!·d riepldon para t.odUti a11 l[OLEST1AS l1''J~EltNAS, ,~ERVOSAS, ~u,;/\'I',\l:0 

('Omun'smo 
lllát! ''. 

é intrins~c-am~ntc 
!' erados por co:ciiúnilltas para con1 ., paN '"' da pi,;i,E d., cauna ln~crna, . X IJI na Ikt·um Xo1·anin1, ex-

, ~.s anglo~a.mer!cá.rf,oa. L O p E S ·· D R • A R A U J O · ]dana esta Ye1·d;idc, moi,tnindo 
A:S hDstillda.des entre os dois 

ca.mpos-·já ultrapa.saari:l a.a :discus-- n-,,. ~i,rrunl, p1 - 8. 0 - §alai, SM~l'i. nu ,4 o 1 1'>. Am1 ~abado•. <[tJC. ésta acidentAl· <liferenr;a d<' 
d n• n ~. 12, - ~on_e,i1 4-=0Q ~ S-6't.1~, - Re,i,: A.V. Pompéla, 1i:;o .;_ ti. 1•. • - . J ] :;;ões puras, quer de imprensa, quer· -~ 0 ~~ -- ~ -- º ~ poirn;ao <;OC'Ja en t.rc os 1omens -™·ª*'·· .,., &> 

<le ,lil~l,lS rep:i;:esell,tati.tes mais ·auto; cm nada ai ter:a· :;HJ uefa igualcla-
" L E G J O N AR I O, .. 
1. A.Z!(W _,,1 i .-., Md . t I A 

E u~v ,t;i; Ut. fUIJOn 
OS CAJUl.lCO\S 

rlzados.. Todos a.ln.da estãó lern· ~~~«~~~~~~!)(i~~~~x;~,.,-~~~~~~~~~ flc subjacente e, substancial que. 
brados das frequentes eséaramu• ~ ~ 
ças Byrnes-Molotov. · ~ MEL.HORES PRECOS ,": vincula os hOllicUs cm Deus -

N . t tã. . . ~ os - ~ POnlO Creador,' i>ai P, Reucntor 
lu~Ia:0á,e e!~:.r::a .i:-rt

1°::~ >2 E A MELHOR QUALIDADE $ -- . 
&viões ~tidos, aterra.gims forGa·. i s· s G . 
<las, a.me#ca.nos internado~~: u!tf PRESÜNTO . e FRIOS VINHOS FINOS, FRUTAS, § • r e g 0 r 1 0 
matuns, étc. Si nã.o houver modis .~- BISCOUTOS. e BOMBONS . .:._. GÊNERÓS 'ALIMENTICIOS · 

o Taumaturgo 
ficacã,o da tá;ticà. moscovita iià. "co- ~ ~ Concl.u,ão da s·· pag. muito prejudicavam casas e cam-
labo~o" com ºª outros povoe, ~--, E. M p 

0
~ R I 0. . ·M 0. N ·T E N E G 8\. O ~ ter os concidadãos ªº crist.ianis- pos. º povo, em sua a;1sia rccor-

pa.ra a.lcan<;ar u_ma, paz eetâ.vel, não ,,Y ~ mo. Enquanto r6zava, teve . ele rcu ao, Santo Bispo. Este, acom-
iuvido que, logo mais toren:!OS o · ~ ~ uma aparição de· Nossa·.· Scnho- panhado de muita gente, diri~iu-
~touro de uma atomicazlnha •• , , •,·~ . &UA AUGUSTA, 155!> (Ésq. R.· J,Uíz Coelho) - Fone: 7-0035 ~ ra e de ,S . .João; o qual da Mãe s,:: ao lugar onde as ag·uas do ric 

ti, de Jesus recebeu ordem para en- costumavam romper o dique. Lá 

. • • * . . ·:' -.. ~2 . . M E.· R e E A 'R· 1· A A. V E N I D A 8 sinar a Gregorio o que havia fincou o báculo na tena. o bas-~ ~ de f~er e como . doutrinar: . . tão criou ra!zes, · cresceu, trans-
o Brasil é mesmo um campo fêt'• - · $' · · ;J, Assim conforta.do, Gregor10 poli formou-se e·m · g·,;ande arvore e 

ti! onde. ""plantando dá" tudo que · '('\> AV . .BRIG. l,UlZ AN'rONIO, 2098 {Em frente à Igreja ~i mãos a obra e encetou logo a pro- daquela data cm dianlc as ag·~1, 
nele oo!oeâ.r/1. ',t S4" 3 ~, paganda da fé c.ntre os pagãos. nunca mais ultrapassaram o li1\H-lmaculada Conceição) - li'onc: ,- .i· o pior é que poucos sã.o os ·que ,~. ~ Milagres estupendos com que te, que o Bispo lhes tinha ma.rca• 
wra,m sementes bOl!-5, afadlgandô• · ~~ · UNICOS DISTRIBUIDORES DA i Deus o favoreceu grandemente, fa do. . . 
tiÉl sem interesse peasl)aJ por u1n ,, cilitaram-lhe . o empreendimento. Dois irmãos estavam em forlc 
ideal .nobre. ' t~ MANTEIGA " B A N D .E I R A N T E " Antes de chegar á cidade viu-se contenda, por causa de um tanqu~ 

o que é mala comum é o empe- ~~ ~ obrig·ado a pernoitar - com o piscoso. Como ·não houvesse pos-
penho de gananciosos, astutos e . r._.~...,_.,...,,...,.,_, .--~~;.~.,.~~.,.J 1;eu companheiro - em um tem-- sbibilidade de chegar a acor<JI) so• 
Inescrupulosos que apenas buscam ~ ,,""'"'" ' ,; pio pagão, que havia na beira rc a posse do tanque, era para. 

0 
proveito·. proprlo. Ei;:plicando-i;e da estrada. O demonio costumava temer um desfecho desastrOf;o d(!. 

a.,;sim como znédra. ía.cllm·ente o fA BR 1 [A DEDRGÃDS servir-se dos idolos lá existentes questão. Por uma outra vez S. 
u. ara fazer comunicações a quem Gregorio conseguira restabeleccx comunismo, o espiritismo e quan-

tas supertitlções e "movimentos·• as pedisse. Gregorio passou 'a a paz entre os dois pretendentes. 
noite toda cm oração, benzeu o Vendo, porém, que esta era · de 

há. por essa paiz a dentro. d -lugar e expulsou o dcmonio. Quan- .pouca uraçao e os animos não 
·. Noticiaram os jornais que ha 1 d' J • .,w.~.-;,~,··:-;r. ........ elo no dia seguinte o primeiro dos se acamavam, pe m .a Deus uma. 

poucos dias, em pleno Rio de a.- .,,u•"--"·""- •=•·"'"'"""'·"" "'º"'""'º'!'"t'/1!. sacerdot~s pagãos .chegou.ao tem- intervenção salutar. Na mcs.n'la. 
ne1ro, instalou-se n1t~~nbdos1i°~esnn· 1.· u .. EDMU.-NDO BQ'-f.N, · .. ,,. p10, para oferecer os sacrincios. noiteº tanque secou eª brisa nàv 
:~:o baL"!'oz da cap ,,.., ra..s era·, 0 aJQyQ· H B G . . · ioi na. entrad:à. .-do edifício. súrpre- teve mais razão de ser. · 
L bl · rta.·· 1 a~~ Isau·r·a re " . AM U R O .ifilRws RÍloA R.GRANOl DO SUL-8° "A"·1·· e .on, ce · e g ~ - ·· 1 - " e> cnuido por um · alarido infernal. O::i Si bem que tais e outros . fa lQs 

· h d d ar a·nun· JllU, 16.A~QUU __ OE. __!O.uz._·. J __ m.T[l!Gt.PHO~R~~·-· tE~É_rJWÓN;i .. _~ __ ! ~ ..,1 trov1c , ou e ao· som O m , • - - - " m . ., ., demonios contaram-lhe o aconte- ·o fizessem subir niuito na eatinH\ 
~ava. _~ar milagres, conseguiu· cido, queixando-se do bispo, que do povo, Grcgorio procurou o 

Indicador Profissional 
'ADVOGADOS MÉDICOS I Rcs.: Lgo. S. Paulo, ·.8 - Tel.: 

Dr. Celestino Bourroul 

Dr. Vicente MeliUo 
l'raça da Sé., 23 - 2.0 andar 

• Sala 215. 

Dr. Plinio Corrêa 
Oliveira de 

Rua Qui!:ltino &·caiuva, 176, 3,0 

11nda.r - Sala. 322 .:... Tel.: 2-7276 

Dr. Francisco P. Reimão . 
Helimeister 

Rua s .. Bento, 224 - 1.0 anelar ,..., 
t,a:la 3 - Tel.: i-1543 - S. Paulo 

Dr. Carlos Morais 
de Andrade 

Rua RenJamim Constant. 23 
4.0 and. - S1 18 - 'l'el.: 3-18841 

E r~ G r N n E I R o s 
Amadór (infra do Prado 

fl',NGl!!NREfRO .. 4 RQtTJT'Y.-:TO 
- · .. ~ A..rquft,tora . r~ug;.-.. .. .-nli·g-ioi; .. _1 

:.- -:- ,:- r, "'9icknei:as ~ · · 1 

{~----~-------12~>, ~:-:- ~~ ~au ll-

Dr. Vicente de Paulo 
Melillo 

CLINICA GERAL 
Cunsultorio: Rua Aurelian(I 

Coutinho n.0 109 
Oas 13 á:s 1'1 hora:s 

Dr. Camargo Andrade 
' DOENÇAS OE S~NBORAS 

PARTOS - OPERAÇOES 
Da Benef. Portuguesa, da Mater

nidade de S. Paulo 
Cons.: R. Scn. Feijó n.0 205 -
Tcl.: 2-2i41 - Das 14 ás 18 hs. 

Sabado: Uas 10 ás 12 horas. 
Res.: R. Rafael de Harros, 45'2 ...,.. 

Tei.: 7-4563 

fRACOS e 
At-lÊMICOS 

TOMEM 

ainto crnosa~~= 
1'SlI~R4" 

Guarda T6nlc:o · 
___ ,._0!!.-11'! .• !'!!'-'!!.,-------'"· ·., .. ,,. 

l 
l 

2-2622 - Cons.: Rua 7 de Abril 
n.0 235 - Das 2 às 5 horas 

Dr. Reynaldo Neves 
Figueiredo de 

DO HOSPITAL DAS CLINICAS 
E SANATORIO STA. CATARINA 
CIRURGIA DAS VIAS BILIARES 

Cons.: R. Marconi, 84 - 3.0 aad. 
- Tel.: 4·8717 - Das 14 às 16 bs 
Rcsid.: Av. l'acaembil, 1.044 

ras pelo telefone: 2-0839. 
'.fel.: 5-2625 

HOMEOPATIA 
Dr. Artur Rezenàe Filho-

Medico homeopata da e. A. P. 
dit, §orócabana. Di!'etor c!ini_co 
elo Ambu!atorto .Bomeopatico do 
é:a1·mo · ~ Cons. :• ·R. §en,; f eiJo, 

1 · 205' ..-..· Tt-1.: ?·0839 • Res.: 8-6411 
··'- 1hareRr···jfora, das· 3 ás 6 ho

'· >,,·:: ns ·pelo· ·telefone: Z-Ol:IS0. 

os obrigãra a sair do templo. O mal~ possível declinar d~ si ª* 
sacerdote dirigiu-se ao bispo e honras, que os fieis lhe rc11diari1. 
com am()aças exigiu a rehabilita- Con'3tantcmente trazia consi;o !'li• 
ção dos c~piritos na sua proprie- liquias de Santos e a estas al!·i~ 
dade. Gregorio aproveitou-se da buia .os milagres, que tãô frcquén• 
ocasião para lhe demonstràr s, temente se observavam. · 
impotencia dos deuses e a onipo- Si o Bispo gozava de ~·cral estl• 
tencia de Deus supremo. Para pro, ma, havia alguns que o qespre.za-
var-lhe que Cristo tem o podei" vam e· odiavam, entre estes éloiE 
de chamar e enxotar os demonios. judeus. Estes se dirigiam: a um 
tomou de um papql e nele escreveu lugar •onde o Bispo todos os dia1. 
só uma palavra: «entrai». Este costumava passar e pretenderam 
papel o sacerdote devia pôr no a!- divertir-se á sua custa. Quandó de 
tar do templo e esperar pelo que fato Gregorio passou, ·um dos dois 
adviria. O pagão fez o que· o bispo estava no chão, fingindo-se morto 
ordenou e os demonios tornaram .;. e · o outro, com fingidas la.grimas. 
entrar no templo. Este fato abriu lhe pediu uma esmo!!!, para fa .. 
os olhos ao sacerdote, o qual com zer o enterro do companheiro. 
a familia toda se converteu. Mui- Gregorio, vendo que não tinha di• 
tos outros lhes · seguiram o cxem- nhéiro co1~sigó, deixou-lhe o man• 
plo. to e foi-se. Satisfeito de ter eng-a.• 

O numero cada vez crescente rtaclo ao Bispo, comunicou a trôGS. 
dos fieis reclamou a construção· ao morto fingido, mas quai não 
de uma igreja. O lugar onde se foi o espanto, vendo que (\ste da. 
devia erguer o novo templo, el'a vil comedia tinha passado á, mo1·to 
bastante limitado, devido a uma real e não mais se levantou. 
montanha cujo sopé. se estendia. S. Gregorio, sentindo já os re-
consideravelmente. A igreja, dian- bates da morte, pela ultima vez 
te desta circunstancia, não podia quis visitar toda a diocese. Lo~·o 
ser feita nas dimensões que Gre- dep!)is adoeceu gravemente e ter-
gorio desejava. Nesta dificuldade minou a vid·a abengoada com uma 
recorreu á oração. Qm1l não foi a . sant.a mqrte. Antçs de fechai; os 
·admiração· e o espanto de todos olhos pai·a . o ultimo s.ono, pergun-
que presenciaram o espetaculo, tçm· ainda' pelo nuineFô· dos pagãos 
quando viram a montanha recqal' .existentes na cidade. Quarn:lo Ih~ 
ate o ponto dl'!scjado, dando as- '.disseram que eram dezessete, res-
sim lugar a construção -da nova pondeu: «Graças a Deus! quando 
igreja. Este e outros fatos extra- vim para. tomar conta. da diocese 
ordinarios, que na ,vicl~ <le· Gre- havia apenas dezessete cristãos. 
gorio se rcproduzirant quasi_.dia- · Deus,. os conserve na santa, fé e 
riamente, imprcm,fo1iaram oll pa.- conceda a todos os Wicis a lu:.:: 
gà.os de tal maneira, que em da vei-dade "· De acordo com o 
granqes massar pedira,m ser . .i.c1:;l- desejo do Santo, aahóli ·11epó1J.ii,0 

l tos no seio da lgre,ia catolica.. - não numa ígtéja $1,l.lUg!!,r de d.es• 
Nayue,a reg-iàu · L,avia. um rio, taque, mas no ceiniteitlo c·omwn. 

.cujas inundações ·anuais, o qUàs1 
1
., ~- =Gr0gorio \-i1or1'ét(\Ún 270. · u, 

· sempre na . cstaçã.Q . 4,o. in.v.erno, . . lda.dC'. de, ,.o a.no~ .. · J 



Rainha do Sacratíssimo Rosario refúgio 
dos cristãos em tempos incertos e ... 
· (Conclusão ela la. pag.) 

{;;,.z. cí)m que a intai conosco. 'l'ri:s
Li.ssimq, pqrellt, é que tantas almas 

-re~i4a.s pelo preciQso sangue de 
Jel!us Cristo, contaminadas pelas 
aberrações ç.o seculo, se corrompam 
mais a mais, precipitando-se, final- , 
mente, nq abismo do inferno. P.o
rissq não J,?recisamos hoje menos 
do a.uxilio divino do que naqueles 
1.e1:npos em que São Domi11gos, para 
Q\lrar a.,; chagas publicas, instit1úu 
v Rqsarlo marianQ. Iluminadq pel:;i, 
11,JZ divina, pfeviu que não havia 
QUtrQ remedio contra os males t.le 
:;iel) tempq e os futuros, senão o re
torno a Cristq que é o caminho, a 
ver,;J'aQ.e e a vida, a weditaç;io "<.!'!
obra de nossa redenção e o refugio 
~q4el.i, .Virgem e intercessora junto 
de Deus, a quem é dado destruir 
t.o(,las as heresias. Porisso compôs 
.i. form1,1I;i do $anto nosario 4e tal 
maneira que nele são lembrados, 
1,1m p()r um, tqdos os misterios de 
11ossa. salvação, intercalados de uma 
corQ~ mistica trançada ·da sauda· 
\,ão ange!ic,1- e (la ç,ração dominical. 
Apllcan,;J.Q, pQi,; cç,ntr:i. males se
m~lh~ntes o mesmo remedio, não 
4uvidaillos que a or:,.ção que o i,an-
to · introduziu no nnmdo caJ;Ólico 
ci;lm t~ta v.i,ntagem, contribuir{i. 
:9~r,1, l;lliliW-ª-,r ~.s cal~mida.les .to 
vr~enie. 

o MLs DO ROSA.RIO 

Por(an~o exortamos insistente
mente· a 'tQdQs os fieis cristãos, a 
pràtiéarem o pio oficio do Rosario, 
q\ler em publico, quer em cas:i. ou 
l'.la tam.ilhi;; adota,ndo-o como costu• 
m.e ilice•nte, e qúeremqs, Q\le to
~ o :inia ge O\l.t\lbro d9 corre{lt.e 

ano "eja dedicado à cele,ste Ra.i.Dba 
do sacro Rosario. Ordenanwlà! ainda 
que a festa de Nossa Senhora <h> 
su.cratissimo Rosario se celebre, es
te ano, por todo o orbe catolico, 
com especial esplendoz-, e que se 
reze em todas as igrejas paroquia.is, 
e, se os orginariQs loc!l<is acha.relJI. 
por bem, em outras igrejas e san
tuarios deuicados à S{l-llta Mãe de 
Deus, desde 1.• de Qutubro a 2 4.e 
novembro, ao menos cinco dezen~ 
dü Rosar.io, por dia, acompanhados 
(];, la.d ai n h :i. l;i u reta.na. Deseja l)lQS. 
outrossim, que seja ao mesmo tem
po cel,·brado o santo sacrificio (,lo 
alia.r ou exposto o santíssimo Sa
cramento para a adoração dqs fieis, 
aos quais se queira d:i,r, finalmente, 
a benção sacramental. Achamos 1rnr 
bem, que as conrraria,s, segundo o 
exem:plo de nossos maiores façrun 
solenes procissões pelas r:.Zas das 
cidades em protesto de sua fé. Onde . 
tais procissões, devidQ às injurias 
da epoc-a, nã.o forem possiveis, su• 
bstitua a visita assídua das igrejas 
estas manifestac;ões p4b!icas, co~o 
iambem o zelo pieuoao Il!l- pratica 
ü.i,s virludes cristãs. 

Medicação ausiliar oo .,.... 
me11to dll stllli#. 

SNR. ASSINANTE 
Ao fazer reclamações, reformas ou 11111"' 

dança de endereço, queira enviar.nos o ende .. 

reço completo conforme acha-se impresso na 

margem do seu jornal, inclusive o A.. se~uidó 

dé um numero, afim de tomarmos providen-. 
. olM w.-reut~ . 

Academia Maliana 
~SQOLA T~CNICA DE COMERCIO 

$01:l lNSPEÇAO F'EDERAt. 

(,}1.l&SO!ii BASICO E Tfl:CNICO DE CONTA.BILIDA.OE, 
DAC'i'ILOGRA.FlA, ETC. 

MATRICULAS ABERTAS 
'PARA O CURSO OE ADJ.\HSSAO 

RlJA .6ARAO DE PARANAPlACABA, 50 TEL.: 3-7~95 

Auto ... Viação Bragança - São Paulo . 
para a.s s1,1as viagens de Bragança à Capital e vice-versa. slr
Vi?n•$e 49$ confortaveis onlbut da EMPRESA AUTO. 

VI;AÇAO BRAGANÇA - o percurso é feito em três noras 
P~'l'll;>.\S DF.l BRAOANÇA: PARTIDAS DE $AO PAULO 
Dias litieta: 7.00 e 16,l&: do- · Ol.a.s ute1.S: Mfi e 15,46; àO-
m~ e terla(loa: 'i.4fl e UI. m1nios e rer1ad06. 6,46 e 14:,lf). 

PoDto em Bracanea: Ponto em Slo Paulo 
PRAÇA &AM.. LEME N.Q 10 BAR ESTRELA - Rua *Uá 

. 'l'l!D'.Jl:'Ji'Nr 109 u.• 630 TELEFONE 4•6900 

I ~ ,,, .nson,a ' • 

r,~JllleCjdo c~~w v(lHoso uu."àlliir nu tràtamerit4i 4a Sitil.i.s, é o . 
r~m~iQ fudie~Úlo »as mo)esÜa.1, do 'apÍl.reJho, circúlatorio, taJs. 
çÓQ:lq .l)ores de ,c:a'beça, vertigens, ferrugem das. veias (doença, (Íos 
;,U;iQ11) ,: va.r~es,. p11,Jpitaçõe$; . sincopes, aneurltmas, nefuori~ 
GtJ1!J#ais e suas terríveis eonseq11encias. Ouça nesses caswi a 
~~o de se.i medko-iuni,o e comece hoje mesmo a tra~r-se 
"w u:íi~~te acal;ial'á o martir'u1 ~ noitei mal doi.'l;'IÜ(laS 
eom o ü~pancimenio da lwrollla ! (N._ 1ll i'.C)., 

~fl$J;J~ p~~JS 
NA DJ.OCJ!:SE OE 

PIRACICABA. 

~ u·mãos do SautissiJ:ao Sacra
mento. 

Logo apç,s a entra,da de Sua. 
Ex.eia. Revma. foi celebrado so
lene ~l'e-Deµ.uu,; tendo cantado 
Q çorv dçs Congregados ]4:~ri~
nos de Fir<l,çicaba. Depois d{I, re
citaçã.Ó do santo rosa.rio, o Re
VU+Q. Pe. Frei ~çµerto de Rçci
nha ~udo\l, Sm~ Excia. Revma.; 
teu<,kÍ sido ciacia a seguir a PW.
Çª-9 <io l:ii;l,ll~i.s:;imo Sa,cr~ento, 

Epcerraµi.C!o a soleni~de, Dom 
Ernesto <ie Pal,l.la, <iirigiu stµ1. p:,i-
1.t.vra pate:rmal aos paroquia,ws 
de Vila Rezen<ie, garn,lo inicio ~ 
sua vi.sita pastor~ 

Hoje, pel.t. m.t.nhã, ás 7 hor~ 
será. celebrada a Sant..i, Missa, 
com grande comunhão gerl!,l ,.dos 
fiéis da localidade. 

A's ~ hçra,s, <iurante a Santa 
Missa ~averá comunhão geral dos 
cruzados de Piracicaba. Lo&"o 4e
pois <ia Sai:ita MisS{l., será "ofere
cido . aos pequenÇ>,S cru.za,dos um. 
ll).llche no ~tituto Baroneza · de 
Rezeude. .A. seguir S® E·xc41,. 
Revma.; presidirá a grande ~
sembléia 4os Cntza<ios Pi.raciÇA
banos. 

A's 14 horas, Sua Excia, Re
vma. administrará o Santo Sacrà.
ll.l,e.llt(;I (Jo Crisut~ 

... A' noite ás 19 horas, será ce
lebrada solene reza, com recita
ção <io terço, ladainhas '.cantadas, 
pratica pelo Revmo. Frei Roberto 
de Rocinha e benção do Santissi
:i;uo Sacra.meI1to. O coro será 
constituído oe congregados m.A
xianos. 

Logo ªJ?QS a reza, Sua. Excia.. 
Revma. presidira a reunião geral 
<.ias associações religiosas da Pa
roqUia.. A segUir, na. Sacl'istia da 
Ig-reja Matriz, será inaugurado 
um retrato a oleo àe Sua Excia·.; 
Revma, executa<io pelo Revmo. 
Frei Paulo de Sorocaba. 

O dia de aroanbã será dedicado 
aos fié~ ~í'UJ;1tos c;ll;l paroquia.. A 
SAAta l'Us~ das 7, .llo~~ setá ce_. 
leb™4\ '9Ql' Swi ~- Revmá, 
em S~Q d,l;l,li ~ 09 P~-torto. . 

JUBILEU SACERDOTAL 
Re&ll2ou•&& na ~ da. ~O• 

ja de Santa Cl:"w da. ÇÃda4e <le 
:&lel:loa A.irea uma. to~~e i;olenl4A• 
ile, em que o Revmo. Pe. Luiz l,le 

Sa.u Juan Evani:ellsta J:Iocllen9onª'1', 
de.s Religiosos Pa.ssion.L.ta.a cel~br91,1 

o seu 9Uº aniversario e o ~li 6'" 
ll.Iliv~o de apostolado. 

Na..sceu o Revmo. Lu.1:1: em a.gosto 
4e 1856 nos Estados U.nldos, tendo 
Jl;ld9 9.rde;AA.t9 sacerdote em lUíl 
~ 9i~de {llterna, tf?J.l.d9 '*ee-a.do a. 
..l.rgentina em 1883. 

o Revmo. Luiz que ocupou va
rias cargos de direção em ·sµa. cc;ii:i
gregaçao, fundou os m9stelros ue 
Nunva e Vi.na dei Ma.r µo Cl:úJe e 
vi.Sltado varlos missões apostoücas 
:t;10 Par;i,.gu~ e Uruguai. 

Purante a Sai;i¼.,. :M,isl!a, -pelo 
lilvµigitU;i.o, fQI. lido \Ull teiec-rama 
~ ~t9 Padre o P!\,pa, Pio x::a:, 
que o cumprimentava· pelo "nona• 
gesi.mo aniveraario, depoiB d·e em
pregar -liua lonc-a vida no abne&'ad9 
b'abalho pelo ·bem dlilS alm~". 

AS RAZõES 1no 'PRO
CESSO CONTRA MONS. 
. STEPRINAC -

(Conclusão da 2.a. pá.e.) 

Ent.I•etanto, ser.la. de prever q'1e, 
da.da. a atitude enerl:lca do vau. 
cano, o ~ tivesse~ r;i;i.ea;ios 
um con~eito salutar, acena 
~o a vJgllancJa. d~·~ 
do Imundo illtelro contra. o comu• 
llÍSlllO e mos~o-lhes a inutl
llda.d; de qua.lquer COJal)O~O 
oom os vermelh(?S. lnte~e:ute, 
eilte coJ:dóra.eteito , não ~ ~
u-ov.. . v~· marasmo ·quaae eéra-1 
domina a opin1ão cat,ollca llo 

' Jmlll49 ~- Já o fizemos no• 
tal' ({W\,Ildo lcomentamos a v'artu.a.l 
E'4tclusio 4o :Papa, da CODt~~a 
'1e ~ e a i:Dd.lterença da opi
nião ~ pUa o tato. se 
Mons. St.epinac, em.. luzar de ser 

· ~P~._·, çat,oll<!O,' roma,no liie 
Za.n&reb . tosse Ul\1.íti .ou rabl;no 
d.aquela cfÁülde, -as',CC>isas !não se 
pa.ssarlàm 11,e mo4<>-·mwto d.l.~ 
qaa.nto ú ~ão ' da opln!ão de 
ft"ffilldes porções da. massa cato• 
llaa. E assim. a propaganda 60• 
vieti.çi;l, que lucra taDt9 e ~r 
~ ]MO!i ~ 1() ~ crt• 
~ ~~ )j:9J;11?. -~ 
D.ão~~-~~~~ 

/ ~,.t., ' - ...... ., 

o Rosário lle Maria Santíssima 
. . - --- - - .. ., ~ . .• . ··.. - • * • 

. . . 

Ja.majs teiroioariaIPO$ se t.osse• 

q~Oµana.r_,õ;;:a_·.,..., .,,, ~-·_;,,.!.,. ~ = 
Muitas e pogerosas pro~ -- ..._ .... --

for1µ1+ cqlj.cediq!!,,'> pe~ S~~a. cer M' ~ em t.«Ja. a liD-' 
Virgem á ~anidade, ~ mauida®,. 
se então, PM"~ PfOPl!-~-~ c;le ~u Co.nc:luamoa, ~~ com Gi 
fiel servo Alano da Rocha, entre testemuDho .. do· grande Bispo q,ei 
a.s quais: . P~erl>QD::L: 4~ O@ catecisrnoo,. 

- <A. . todos aq4el~ ql,le Nci- ç -~ " -~ ~ 
0 

<lesa~ 
tar~ g meu ~g~~iQ, }H'QW-e\;9 a !,'~ ~ ~ .• • . .. • pel."IDl-4 
m~ e.speciali~sima proteçã.q. ~; · ·Jjla,s ...,... ~ tivermos . . . i:ecl~ 

- Tçq~ ~qw~ie§ qµe ~e me ,:~- 9 ~~. ~:de. toãaa .aa1 
çqlllei!-~em · pçr µi\enp.e9,i9 C:19 el?~ w:~. ~ .... .,. . .. 
m~ ~;:;,s~;.o, jg,~i.1> ~ Co~4~- orli',~· Ç.q~ ~ ~"' 
r.ào eternamente. iiíe~ -~ ~ ~ ~ Igr~~ 

•:.....· A~ ajnÍ~~- (levcM-~ fJO ~lflf e ~ -~ ~~ ~ 
P.~ r;,~rª'Q <,lepç~ <Ml, Jl.\~~e Jl;l;lµl~Q,\i i;t.Qiti -~ ..,,,.,- P*-~çla. alg"....-
~ pw·gªtor.i,Q. ma Q;Q ~~ ~ -~~ àe obs-< 

- o q~e me pedirçlll por nzjQ ti=-íw: ~ :~ ~ Jf~ ~i~ e a;_ 
çi.,;l :tll~l;l f,o~~i.ç .h:u g_e ~am<µi.te 1:1:u~:sm~ J:,gr.e~, • ~· . M,au ~ os 
lhes obterei. ~t~ Q-9 ~. ~. ~~ cato.llca; 

- Os que propagarem o meu conserv{U'-se-4 ~- fl.l;Ul'fb_qs, e poi: 
Rosário ser~p socorriclos por Mim . in~epmediQ . dM. ~iji'}S, l!,13, socie-< 
em todas as i,u,i.s necessidades~. ç\ade. , O~ .. pud,~ . e1,1 gravar a: 

Além destas qu,e ~o as prin- fqgç,; .nQ çor~~- ·. daqueles, qutl 
cipais, a boa Mie cto Çéu nos pro- arri~ ·1ª,r<lent~~. o Cristia,Dis-, 

. ;poroiçinou mui~as çutr~ prçmes• i;no, · ést~s .'." p~~ DedJ.ca.1.-
- saá em favor daqlJ,e.les que SªO ge, V!;I~ a 1i;çi~, ~ ~ ',leve,. Qt 

1 

·vçitos dq Rosáriq. ~f:\-4ti~~@C!; ~9.~ ~-0. Je.o 
lNFLUENO,IA D«;) RQSA,U,,[Q Q.~ ~;r4u:riei;i~ ~ livro de ~ 

Influencia· '19 R.o~ri9 "7" I,.~çe• e~pijç~,H,· ~ ~ ~ ~ a, 
m9s wu olh~r p1,1,ra çis seçl,llo;i pa.s- . :. t9(,l~ ~ ·.\'.~, ~ 
i.:ados e prçsentes e a, bistori;f, J1.0/ll . · Q ql,i'.e ~::i,~:~ é t~ 
mostrart4 co~ a Sl.ll,1, ml,ldl,1,, IAM.:: '·'-iima ~~~v~ /lQ S:aDto ;ao-, 
eloquen~(;l J,4lguª'gem l,\ g!-'l,Ulge . ·,:.· .. ; .. ,. ·:::.;.:.:. i ;_j. ,1:-- . .: :. · ·. . .. . r 
proteção dada· _pe~ VirgElm pp.r · ,, -~~1?1,,,.~-,~~ ~-l>li!_IJJM,S ~ ~ 
meio gç R,os4rio., Quem i&nçra_ :ª ·'·" :9..~."-~q~ ~m .. :~·-l,o; ~ a.sswt 
miracuwsa vitoria ~o Lep::i.nt9, e~-~/.·'W*.QS-· ~nçqag,çs' ~ v~ew; 

. que, de wna, par~e a armad{I, ~º~- . sa,q~ ~ @ ~~ati$:ii .. 
cri.stª'os se l;lebatia cqntra o.s UJ,1, . . · · · • · · · ,. . . · · 
mig-Qs· e .de outra, QS-·.fiéis corr~~ m~ ~g-iq; 
aos pés (,la Virgem · S1;U1tissiw,~ _.,,,,. 
coJA a p9derosa. ·arma do R9.sãri9{. 
implor~do a vitoria l;los ·ijel.UJ . : .: 
cç)l:i;lbai;~te~? ! • , • Quelll i~noµi. ljl; · 
wma® c;lA ç~i;w.de ~ L{I.-Jw.çllajl~ 
oJ,J,d~ a pep1tçlosa sei~ caJ.~·:· :· · ··· 

. ta se tJ;nha illfUti·ado ? ••• Piµ-a. -~-, · - , ·· 
canç.i.i· i.stQ Q Rei ~ li'raµÇ{i,·;: s: .· 

Luís Xlll e sua mãe, . ~edw.ta• 
mente, puseram o ~etcitQ : ~~ $.··· 
proteção da Raillha das Vitorl,Wi;' · 
;a,lcançaram. COJU · que se -r~• · 
pulllicamente o Rosãn:o ~ J~j:;i, 
cios Dominicanos de P;aria ~ t~· 
Í·am. que esta mesma à,ev~ t~•- ., . 
s~ pr~1;.içada pelo e~ercitg;, C.$ 
est@ p;a.!1,1~t~ cüvmo, o exe1çltg ~--
1;.qlico Viu em brE?Ve I'\1Íl' PQZ' w.rt\\ : 
La Roçhelle e ~ . s~ ~ ~ . 
~ita cajvµli_ata tambem. 

HOMEN.ÁGEM · A; . · JM. 
P~E}NS,A E RADIO· 

N1t !iU4 ·:ua do conente, ú 13 
hQ~, r~u-se no l:1::duça;n~110 
~Dom, Dµªrt~», mantido pela.- M~ 
gª · ~ l:!e$or:i.s catollcaa, Ulll~ 
iiom~ag~J;!l á impI~nsa e ~s 1'11,• 

gio~~iira.2 de.;ita Capit~-

.A.o a.to, aomparecera.m . ~ repl'f? , 
.\lentwltea das varias ~p~ ~ , 
radio e imprensa e elem~ ~. r 
àireto~ 4Mue!l;l ~em~ .e.u~ í · 
Udade. · 

Tendo os vi.Sitwltea percorrido 1 
detidamente as espaçosas e ®.J:1.· 
fol'taveis ini;;ta\,i.çi;ies do Ed~~ 
<iar·Ío, l;ll. ª_ n_ifest1n~ sua _e~c~~en-. j 
te .in1pre1:1são pqr q\UtlltQ ll).es' f91 
dado observar. 

Ditrante a visita, foi sel'Vl~o 
wn churrasco aos presei:i,tes. · 

. ICIBNTl·fl·CUl.?tlEN'f-11 

11 IUM ·l'BIUDJU' 

EXPRESSO VIAÇÃO MO :PÁUliO - ITU' 
4 V]i:ND,>A IPIRANc;a.. N,9 Ll2Q ,- ~~ . 4-4248 

Serviço rapi'19 de p~ sa.geb.'os ~ ~VIOI$ 

L.im,o~~ do •• 
PARTID~ DE S"Q._ JM,'PLQ • ~ 

6~0 ~~-tt;:J~~:,7;~;:~_/' .. 
SAO ,PA"ÇJ,,Q ~ ITO •••• ~-~ •• •• • • .... •• ·· · ~ 46,ilO 
SAO PAULO A c~~v• . . . . . . . . . . . . ~ 35,00 
sió PA."ÇLO • p~~ •••••• ~- ~· º ÇI$ 25,00 

t•tXXtltitXXXit·iX·UXXIXXOXtttll;>, · c,l'.X,X~tt'.JI.I~.~I.3.Ãl:33,li ! . , . . . . . . . 

· I 
1 

Banco ~o Esta~o ~e São Paulo S/A 
MAnUZ :, São J?all#) 

Praça bi.olw PradQ ~º 6 

~ ~~' 789. 
. Encl~eç~ ~ieo: ... --B~-

DEPOSITOS - EMPRESTIMOS _ _;__ CAM.a 
BIO C0:8RANÇAS ·-. TRANSFBREN.. 

... CIAS· TI',l'ULOS ·.;._ .. #\8 . MELHORES 
TAXAS AS MELllORES CONDIÇOE~ 
. - SE~\Tlço· RAPIDO . E EFlCIENm. 
A&'en<:ia$ n~ ptinclpws ~dadee ao lnterio~ 
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lllOu que Sta.lin r'{'('ebeu com esl~s pa.lanas a rleleg·qç;µo Tr·aua

ANO XlX rn S. Paulo, 13 de Outubro de 194G ~, 
Alguma cousa sobre a Rússia 

como o atravessado presente-
mente pela nossa Patria. o Par
ti.do Comunista critica.. hostili-
~. ridiculariza, por todas as 
maneiras possíveis, as tentati
:vas do governo e dos democra-
1;,as sinceros Dara ellfrentar 
~ problemas do pais. 

O nosso povo é continua.men
te seduzido pelas narrações da 
excelencia da vida do proleta-
11ado russo, onde o trabalho é 
executado por todos com a mes 
;ma disposição, onde as dificul
.~,fades não existem, onde o pre
~uio aos merecimentos é dado a 
.\odos com o mesmo peso, ami
~'JS ou não, ,dos dirigentes do 
\µartido. 

Isto é o que divulgam (a,<: 

membros do P. e. B. Vejamos 
por outro lado alguns escritos 
sobre a. Russia, de observado
res indiscutivelmente honestos. 

o engenheiro russo Vitor 
Krawchenko publicou há pouco 
no.s Estados Unidos, mn Uvro 
com o titulo "I chose Frcedom" 
.(Preferi a liberdade). Kraw
chenko foi durante a guerra 
um chefe de industria, tendo 
trabalhado ativamente na pro
dução de armas para a defesa 
tjo seu 'povo contra a invasão 
nazista. Entretanto, o que ele 
observou sobre o governo bol
chevista, antes e principalmen· 
te ~durante a guerra, fizeram-no 
"Preferir a Liberdade", fora de 
seu paiz, .e é o que relata seu 
jvro. 

o ambiente nas fabricas era 
C:.e verdadeiro terror. O poro 
trabalhava com patriotismo e 
com doce esperança de se extln 
guir com a g;uerra o j i long·o 
período lie escravidão do atual 
fegime_ 

Nas fabricas de armamento 
as ordens eram sistrmaticamen 
te dadas em tom de ameaça, 
de remoção de cargo ou proces
so· em tribunal militar, com 
seus consequentes degredos e 
:[uzilamentos. ToC:os os auxilia

: res do engenheiro Krawchenko 
; viviam como ele numa vida de 
· sobressaltos. Odiavam profun
'. damente o despotismo soviéti
: co. Sacrificavam-se num peno
.90 e ingrato labor pela salvação 

; f3n povo R1.1sso, e não pela so· 
}.)revivência do odioso partido. 

Neste ambiente de temor e ele 
~acrificios de todos os trabalha -

· d.ores -em virtude da guerra, os 
· privilegias dos- chefes . sovie.ii

eos são de toda a. natureza. Con · 
\ \11.-nos Krawchenko ter orctena

do a fabricação em larga rscala 
de artefatos de madeira para 
as necessidades da guerra. Como 
tardasse a execução da obra, 
:foi pessoàtmenté averiguar a 
causa da demora. Encontrou 
150 homens trabalhando ativa· 
mente, fazendo divans, bancos, 
lavatol'ios suntuosos, conforta
-veis poltrono.s, e tudo em exe
lente madeira. Interpela furiosD 
~ diretor: "Falta de opcrarios 
habeis, dizes tu: Mas aqui rles j 
estão sendo desperdiçadps cm 
:fabricar moveis fantasticos. D1- 1 

:vãs -·~ enquanto morrem homen,: 
:no campo de batalha: Isto é um 
crime e te seguro que farei um 
e.scandalo." 

O diretor não se pertubou: sa· 
eudlu os horhbroS' é sorriu; "Não 
:vos ceDSUrO por terdes perdido 
f ~. .QJ&Se. ''Pe tato Hl 

_J 

tambem estou :tora de mim mes-
mo, mas sou um pobre coitado; 
que posso fazer se não obedecer 
aos grandes homrns?" 

E contou-lhe o porque da fa
bricação daqueles moveis: ha
viam sido encomendados por 
grandes chefes do partido, 
Pronin, general Moukbln e 
Shcherb::i.kov. 

Krawcbenko corre ao gabine· 
ie de Utkin, seu superior ime
diato. Expõe-lhe os fatos. Este 
exclama indignado: "Fazer ri
cas poltronas em yez de mate· 
rial de guerra, ordenado pelo 
camarada Stalin! Imperdoavel! 
--------------

Exposição da Cruzada 
Eucaristica 

o Secretariado Arquidiocesano 
da Cruzada · Eucaristica Infantil 
realizou uma bela exposição de 
trabalhos, em sua sede social, á 
rua Marquez de Paranaguá 217.· 
Esta exposição, que se encetra• 
rá hoje á tarde, bem atesta a pu
jança do movimento dos Cruza
dos Eucarísticos na Arquidiocese. 

~ respoDSaYeis serão presos!". 
"Muito bein!" responde o en

genheiro, "estou contente em 
saber que o senhor pensa como 
eu. Mas disse-me o diretor que 
está fazendo estes utensilios ci-

· vis para o camarada Pr.onin" ... 
Ut.kin acalmou-se e a breve fu
ria eclipsou-se cm seu. olhut: 
"Na. verdade! Para Shcherbu
kov .. _ Compreendo. . . Por cer
to é um problema. . . Suponho 
que o conforto de n'ossos chefes 
é tambcm uma prioridade de 
guerra. . . Deixa-me refletir so
bre o caso". 

Por estas e por 04tras que re
lata em seu livro é que Victor 
Krawchenko resolveu afastar-se 
do tão louvado "ParaLso. Sovieti 
co"* 

E' preciso que nossos opera
rios, o nosso povo. todo, conhe~ 
ça estes fatos para ·poder bem 
julgar a propaganda d~s adep
tos de Lulz -Carlog .Prestes: 

D. R. D. 

--------- .. -. --------------------

A 6 ORA E' FACILIMO · COSINHAR 

COM A CACA-ROL~ 

FLEX--SEAL 
A caçarola Flex-Seal constitui a ultima inovação 

norte-amcric:rna para coz!meAto rapido a pres" 

são. E' feita inteiramente de aço inoxidavel e. 

a sua tampa, de aço flexível e de rapido ajuste, 

n5o permite, de forma al-

gum~1, ~1 cvasfio das vitami-

nas cios alimentos nela co"
1 

zidos. Grrindc economia de,~ 
,, 

tempo e de combustivel l Facil de fechar~ 

CrS 48000 
' 

-x- Srç~lo de Ulcnsilios 

Domesticos. - Subsolo. 

Casa Anido - Brasileira M · . .· 
... _____ s_u_cc_s_so_r_i_d_e a p p I n· ----

lhista que foi vi$tá-lo: "lLl dois caminhos pal'a chegar a.o socia
lismo: o dos russos e o dos ingleses. E' claro que témos am~ 
:t. intenç;lo de atingir o nossc objetivo. A mét.oào russo é ;p:1:1.i& 

C€rto e mais rapido, mas tamucm mnis <lifi<:iL Encaraiuos a 
_possibilidn.clc de efusuo de sangue. lfas os m:ir.iistas-len'.nistas 
jamais consideraram o sen método como nnieo caminho par:a · 
leva.- ao sorialismo. O método par1amen1air nfío se faz acompa.-. 
panhax dos po1;,sh·ei.s derrubamento ele s;1ng11e. ma.s o seu proces-
.so é muito mais longo." · · 

Eesas cl€c:Jaraç;ões do proprio chefe rlo mor-imento corriuni.11, 
a mundin.I r·onstitnem a mais cabal ronr'irnçi.io'<las rlnas. te.c::<.'s 
r;..u'd.as vezes demonst.radus 11e1ssa no!n: o soc-ialismo na<lu. mais 
é que um meio caminho para o bolchevismo e· o rn::tior pe!'igo 
para a Civi1i7 .... '1Çi1o Ocid€nt.al não é o Exercito Yerruelho., mas 
sim os partidos, as corren1N; de opinifo r o;; intelectn::tis ~-
q uerd ista.8 · 

Ya-i s-e1· 1·e11.liza1lo r1ent1·0 de poHcos ilias o pleoiseiio nn 
.Franr:a par·a a apro\·ar;iio ou a rejeir:ão dn nora Comdirni<;:ío 
a1H·ornda pela Cum:11·u francesa. Essa .norn Carta Constll 11-

cional é ~melbante ú antedo1· e po1·1anto, de orieutagtu es
querdista; a primeira foi rejeitada exutan1en!e por esta orien
ta~·ão. Se-lo-ú a segunda? A nossa grande espe1·anç_â. re;ide 
na fibrn tradicionalmente f·1·,sti1 ela Fran<;a e na gr.:inde íigur;l 
<lo Oen. De Gaulle. De fato, informam telegramas <le París 
que por meio de sondagens ú opinião publira, sonbe-se que 67% 
dos eleitores do. )Ioriml'n 1 o Tit>pu blicano ~opular ~ mostr::im 
inclinados a vetar a nova Carta. Constitucional; quanto ao Gen. 
De Gau11e, to<los conhecemos seus discU!'sos, claros;' seYeros e 
cheios de bom senso e inteligencia, com os quais convidou seus 
patricios a votar "não". 

Infelizmente os ol,senarlorcs, em sna grande ma.iori:1, <liio 
o "pola1·izaclor ele todos os movimentos t·euciona,ios'', o Gen. 
De Gan11e, como rl~n-otndo <>· ii;;to pohp1·e os didgenles do )C 
R. P. lendo ú frente Biclault . inex.plicavelmente ('.\poiar~m a. 
nova redac;rto com,.tttucion:ll. l'ec:arnos a Deus que a Franç;i 
verdadeiramente c-alolira denote· e elimine ·seus adversarfo~ 
pura qhe um. dia Stalin ni"to renha a dizer: · ""xifite'm três mo
dos de se elwg:ll' ao co1.11u1.lismo: o r11sso; o inglês e o francês ... '\ 

A. •. L. ---- -·------ ·---
Campanha em prol da Liga 
das Senhoras· Catolicas 

A Liga. das Senhoras Caio
licas está realisando uma gran
de campanha em beneficio de 
suas obras e pelo aumento de 
seus quadros sociais. 

Esta campanha merece o rle
cicli<lo apoio de todos os cato
licos em virtude dos. altos e nó· 
bres titulos de benemerencia 
cristã da. grande instituição 
fundada pelo inesq ueci vel D. 
Duarte. 

sucinta. sobre cada un:ia elas 
~bras que a "Liga.'' montou. 

Damos a seguir uma noticia. 
NO EDUCA.XD.AHlO lJ. 

DUARTE - os menores em 
grupo de 36 residem em LAHES 
SEl' ARADOS sob a chefia. de 
um casal encarregado da educu
ção familiar dos meninos. Si'10 
16 os pavilhões de resiclencia 
havendo outros para adminis
tração, residencia do Diretor, 
residencia dos funcionarios, re
sidencia do capelão, Igreja, 
Gr·upo Eseolur .. Escola l'rofis
sional, Almox:áil'ado, -Pa.daria. 
Está em vias de conclusüo um 
ginasio e campo de espor·tes pa
ra a educação física dos aptos 
pa1·a eu freu tnr a vida pratica. 

A assistenda medica e drnt.a · 
ria tàmbem é propor·cionatla. 
aos interna.dos. fan junllo es
ta mm as:lados 50S meninos. 

X:A-CASA DA · JXL•'AXCIA 
- '-são recebidos ·os meninos 3 a 
7 ano,1, Depois desta idade srto 
·Íl'a·n,-feridos parn o EdlléarHla 
rio. Está sob a direção de R1•- · 
ligiosas. Possuem um Grupo 
Esrolar com .2 classes '.de ,Tar
dim da I11faucia. l!ru medico e 

· um dentista -prestam seu;; ;;er-· 
viços profissionais aos menorf'R .. 
Em ,lunho ultimo estava.m · in-· 
tel'I1adof.l 20!) meninos. 

XO BERÇARIO - siío 1·c-. 
eebidos receninascidos e ouiruR 
rrinnças nté':3 aríos. A n,;sisten 
eia medica que recebem é pe1•: 
feita e estii entrPg11c n clinicas 

especinlizn<lo" rm pediah'in, 

otorrino etc. Anexo funciona 
nm lncta-rjo coro amas submeti
das a rigoroso exame antes de 
ser admitidas. Em Junlioesta· 
nun internadas 6G crianças. 

Os 3 ~stabelecimentos acima 
silo de propriedade da·. Liga. 
Xão dispondo de colegios para 
receber meninas, as· que lhe 11ão. 
en ti·egues pelo sr. Juiz de Me, 
nores são jn terna.das em asilo@. 

ela Capital. Em ,Tunbo estavam 
internadai:; sob a fiscaliza~i'io 
da Liga 83:! meninas que'rece

bem assistencía medica e dên~-
1·ia por conta do i)t'partamento, 
de Menores abandonadoi,,. 

Para manutenção dos meno• 
res que estão· sob ·os cuidado!!! 
da ;Liga, o Governo do Estado. 
mediante contrato, concedeu 
11ma pen&i.o individual de Cr., 
180.00. 

REST.\.URANTE FE)IINI, 
KO - fornece alm~o ás m~as 
que:trabalham. A p«lido do )le; 
retíssimo ,luiz de }leno.res, for, 
ne<'.'e tamhem almoço· aos peque
nos jornaleiros. As frequeut:t· 

<lol'US fundaram· uma As
sociaç;ão com fius re-creativos t'! 

· iustl'utivos. O · Restaurante 
mantem na. Praia de Dertioga, 
11ma. Colonia de Ferias para a!J 
suas pensionistas; Forneceu 
dul'ante o mes de Jtmho em 2i 
dias uteis 20.:-546 refeições nu
ma merlia diaria de 1.106, AI· 
moc:o Mmpleto avulso a pre('o 
de Cr. 1i !1,20 e por- as&-.inatu ra 
~.so; sopa, pã-o· e mate 1 /!1-· 0,81). 
Deste Depal'tamenio que ;presta 

_ nssist<>ncin' material morn1 ft 

e~pil'itnal muito .. ba~erfa quo 
di%rr. -

E8COLA DE EDUCAÇAQ 
DOMESTICA - o CUl'f.;O Pro
.fiss:iona1 destin_a-se ás moça.$1 
qne tenham concluído o cu1·so 
Xormri1' ou Ginasi.al. E' oíicia-. 

-rn~acfo-; A nexo if'nnéionn. o r11 r~ 
r-io pl'imario que é grntu:to. 

(Oonol J.l• na. :.• PII.PM->. 
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·.A. ·proposlto· <la.sentença q11e con
<lenÓ·u a 1Ç .a.nos de prisão com 
tr~J1a.Jhos_ .forç;i,dos ... o vener::u1do 
Arc~blspo de Zagreb, a. Curia :Me
tropollta.nã,, lleata. ·Arquidiocese dis• 
i;LibuJ.a. o :seg.w.ute co;auuúca.dg: 

• "Por-:motlvo da recente e injusta .. 
1c.ondenação, lançada. contrá a digrui. 
p~ssoa d:o sr. Arcebispo de Zag.reo, 

rQ'clei'o -de Sf.o Pa.ulo enviou :1 Sua 
,.Santii;laàe ó Pap::i Pio XII o se-
guinte. telegrama de protesto con• 
tra esse ··ato do governo· iugosÍavo. 

Monsenh'ór :Montini - Cidade do 
,'V'aticano - 'l'odo o Clero de Sü.o 
P:i.ulo, reunido sob a presidencia do 
·.cmo. Cardeal Arcebispo, roga n 
Y. ·Excja; queira apresentar a Sua 
Sa.ntiàade os seus sentimentos de 
profu~·da, indignáção contra a ini
qua con<)en,;ição ele :\fonsenhor Ste
))tnác e seus companheiros. (a) -

-Yig::i rio i::.e::il", 

r-:~ta Í(\llla f<.1% e.la dc .. ,·,H;::Í.ú ao 
;::'.111110 Pontifice o elc-rnento rnai:-; 
e:s~encial ele todo o seu progra1na. 
A~shn, l'egist1·a (>011) )'CSPC'ilORà ::.:J.-
1L·far:::io a JJri1neira visita c1ue f.-ff' .. 

luar.ri s esia Art1uidio<'f'St' S. Excin. 
l~enn~. ·:\Jons. Cnrlo Chinrlo, Xun
··:ill Aposlolico de Sun S,1n1idacle o 
·p~pu. Pio X):~~: ... junto ao governo 
Lrasílelro, 
~ l~stn grn.t~ not.icia foi cornuni· 
.:.std!l. ao T!e\'n10, ('l(l-l'1) e fif'is da 

ArquicliocPse, por meio do ,seguin
f.e comunicado ela Curia ~íeL1·opo• 
lil,rnn: 

"n~: ordem de Sua Eminencia. 
nc,·erendissima o S<'nhor Card<"al
Arcebi,spo, comunico no neymo, 
Clero SeC'uhn e P.<'gulnr e üos fi<'ifi 
.do A rcE>biRJrndo, que clev0r,, chegar 
:i. Sito· 'Piiu1il', n(ipro\:imn s<"guncla
telra dia. 21; ,,s 19 horns e m0in. 
-0 F:;rno. e rienno, Sr. D. Carlos 
Clilarlo, :-..'uncín .~postoli<'o de, 81.1:1 
Snnticlade o P,lpa Piü xrr junto ao 
g",·erno brasileiro. 

E'· a primeira. vez que S. Exn..· 
'.flevma. vem a. nossa. Cnpit:tl em 
..-l~lla. oflclnl, devendo desi'mbnrcn!' 
:na E~tnc:itn nooaevelt, onde rec~· 
beril, Oil cumprimento~ <111~ :l.\1torl
.!acle!!I, clero e fleh1. 

Par:i. ei<s:t recepc:i.\o festl vn II o 
eminente embaixnc1or dCI. Snnta R,'.• 

(Continua na 2a. pag.) 
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XIX Plini'o ao: au 0

' • e u ro- e· · Francisco Montei_ro Machado NUM. 741 
Corrê-a. de Oliveira 

Santa Terez,a do Menino Jesús continua, 
no Céu, a trabalhar pelas Missões 

1íÍ- . . .• 

· -- ''Não terei jamais descanso até ao fim ~o mundo! Só quando ··o Anjo· disser:. "O 
tempo já não existe", só então descansarei e poderei gozar,; porque.· o ntt.mero dos 

E' eonhP<'ido o carinho fotlo 
especinl dedicado por Sant:1. 
Trreza rlo )frnino ,Jesus. peln. 
oh1·n missionnrin. Pode-se> dizer 
f]ll<' neste im0n,:o trabalho de 
POIH)Hi!<ta <le nlmn<: pnn, \'m:so 
f-<'nhor-. Pl,1 fic·on rom a mPlho,· 
p.ute. q110 é a dns ora~1ies 2 ilo'l 
i",l<'l'il'i('ios. 

:\'rstP d,a rlns :\fi;;:s<ie,:, nad:1. 
m:1 is oport 11 no, pori:1 n to, do q (1e' 
r,•lPm h1·n ,. a lgurn, n,:pertoi-1 ri.a 
Mnt 1·:lrnii:iio da R>nntn de Li
siPux (•m f:n·or das nlrnt1s í!',e 
l:'<' aeham .1f.1,;tad.1s cln sn.lra-
1)io rt01·n:1. 

"f'11;,t,11·n 1nc' n acrNlitar, diz 
a S::1111a rrn ;.nn "1Tstoi·ia de .. 
1:rn:1 n l rn:1 ". f]lH~ honn:-sse im
pio;.; ""m fé, P f]uerin p<'rs11n<lir-
111t' f]11e 11:ío P!':ltn sincerof,, 
f]llílIHlo nep:aram n ·exi~t:C>rÚ:ia cle 
onf1·n ricln. 

:\f:1f. nos dia~. tfío Lmn'inÓsos .. ~ 
rlo f Prnpo pnscnl, ,T<>sus fpz.me 
rornprPP11fle1· f]ne r<'nlmPnte hll 
:1lmns s<'m fé r s·em el'iper;nn~n. 
q11<> f'm c·n><tigo do nhuso da 
p:P:1i:a perd1>m estes dons pre
f'iosos, fonte nnica dns nnicns 
nll'grins purns e verdadeiras. 
PermHin enti'io que n minha nl
mn fM:se invadida pelu.g mnis 
espe9>'fiS trevas e que o penim
m<>n to do <>éu, ião deleitoso pa
ra mim rlrsde a minlrn tenra 
inftlnc·in, s(' me tornasi!IC ohjeto 
dn Pomhn1·e e de torturn. A dn· 
rai:i'ío d<>stn. prorn. não foi ele 
nlg-uns din;;: ou ele algumas se· 
mnnn1,:: ha j{t nns poucos de 
m<'sl's rp1e a estou sofrendo e 
nnhPlo ninda peln hora do meu 
livrnmento. nem desejaria t>X· 

plicn.r o que sinto; mas é im
possivel ! E' mister ter atraves
Mrlo tnnel tiio sombrio. paro, 
SI' fnzer ideia ele. tamnnhn esi
ot1ricli10. Ein todo o ca.so sem-

e se o I h i d os· ,i á estar ái e o m ple (o 

r · · 1 
GUZir-i:lie DO:YOSSO reino <le·luz: 

· . - · uma s6 graça. vos peço. a. de 
'nunca ''OS ofender!" 

E jú em se11s ultimos dias 
dizia ela: -1 

1 
"Quero gozar o meu ceu fa. 

zendo bem .sobre .. a terra: - o' 
que .J!iio é impossível, v.isto co
mo iro seio da visão beatifica 
os anjos. velam sobre nós. Não, 
niió térel jamais descanso àté 
<ffiín do,mundo! Sõ quando o 
AnJ? disser: ;__ o tempo já, não 
o4'iste (Apoc. 10,6), só-então 
d~sGansarei e poderei goa.al', 
119rque o . n~él'O dos . escolhi· 
d~ já. estará completo". 

"Espero qti.é não hei de l.kar 
ociosa lá no ceu e que hei de 
sat'Jf.lfazer -~·meu desejo de tra
bal~r;, pela Igreja e pelas ai.· 
Illa6: - é o que peço a Deus e 

i, es·tou ~J:a. que me ha.. de âé-
'i t rir.· Bem v.é ... ~, ~.,abaadGDô'll!•"·"~~~~ 
. . j~ ô: ca~~ de. batailia, nií9 ê . 

·peto ~----eeoista":"de ll&,liOU, · 
sar".· i. ·· ·· 

Prelado:tie ·:Alto ~ 
' i Boje, ás s :IM>ras. JlA8li'lc&P..se4 
no .8anh1atio do Irnaeulado a,. 

/ração de M'8na, á_rua .T~ 
, Data Cspltai,. a· SOkmidade da 
· .-Se12ac·ia. Bpiseopa1 c1o :mxmo~ 

; . BNrmo., liroi:ls., Fnmciseo ~ 
~ -.., ir,.,,. Bispo utllta -

, _ ~ &aica, -~ -- :êdtQ !Jb,c. ,. ·.~ em Goiiaz.. .No domingo das Missões brilha. especialmente-- a-universalidade---<la. ·, . 
I:reja. · Coin efeito, no seu anseio de abranger todos os povos,, o ...: :A eerimonia terá O ooncurso ~ 
catolicismo constitue uma sociedade universal, na qual cabem har- · CODsi~raV!l numero · do fieis qaie aproveitara.o . a oportuniõaãe pa• moniosamente todas as diversidades, e se expandem, sem prejnizv ra wst:emuubar a. s., ~ B~ 
da unidade, as caract-cl'isticas nacionais de cada povo. - Vemos ma. a .admi:cação e ~ 4DI\ 
no cliché, a arte religiosa tipicamente regional dos· catolicos japo· ~ tributam, mercê de aJaS qu... 

neses, representando Nossa Senhora com o Menino· Jesus. ~ de espidto e eomção •. 

pre farei o possi vel para me 
explicar, recorrendo ao auxilio 
de uma compara~ão. 

Exposição Catequetica • 
/ · Cnu.a&ta Eucarística 

Infantil 
~ ~ ao publico, 
~ sem-etar1ado ~4.!.c,eesáno d!l 

• Cruz.ti.da . Euca.rlstlc,a :Dlfa:ntU, :\ 

Os socialistas chinese·á 
torturam os católico-s· 

Suponho-me nascida em um 
pais· envolto · em espessas bru
mas; não tenho ideia do riso
nho aspecto da natureza: e nun· 
ea os meus olhos viram um nbi
co raio de sol. E' verdade que, 
desde a minha infancia, ouço 
falar destas maravilhas; sei 

• que. o pais, onde habito, não é 
a, minha patria; que ha outro 
pelo qual devo sempre anhelar ! 
Isto não é historia Inventada p~r algum habitanw· dQ país 
<los nevoeiros; é uma verdade 

nome de seus irmãos culpados~ 
- "Senhor, tende compaixão 
de nós pecadores". Mandai-nos 
daqui 3ustificados! Todos aqu&· 
les, que · não foram . a.inda. ilu
minados pelo facho da Fé, ve
jam-no enfim rebrilhar l Oh! 
m<'u Deus, se é mister que. a 
mesa, que eles profanaram, seja 
purificada por uma: alma dedi
eada e generosa, ali'fi~ei so
zinha comendo o plo âas lagri
. mas, até que vos apraza ir.,ttro· 

VIGARIO . SUBSTITUTO 
DE SANTA CECILIA 

ma :Ma.rq~ de Paranaauá 21?, 
Eitposlção dos trabalhos ele 0:1. ·,.. 
~ - Eaeaa.istl.ea, 

Nos ~ expostos se man1~ 
:festa o êXlto crescente d.o aposto~ 
tlad.o da Onada Euca.ristica em 
Sio~ • 

Oam efeiw DWllel'osos nucleos 
· :Jnsfeiad<>" . Ora em · JY.i.roqutas, or~ 
em m.,;t!tu.ições ca.tolicás, enviaram 
quadros estatist:lcos aluaivos .á vi
da ~ Piedade e aJ)ôStolado dos 
~ eriuzados: desen.hQs fei. 
tos pelos pequeno:; sugestivos 
cartazes de ca.rater anti-comunista, 
pinturas e desenhos concernent ·s 
á .Historia. Saera,da, Dogma e Li. 
turgia, "tesouros aipiritÍlais" apre
sentados sob forma d~llcada e en . 
g(?nhosa, et.c. 

1 (N. e,) - O comunismo con
tinuá a sua feroz perseguição con
tra os catolicos do norte da China, 
chegan.do mesmo em algumas re
giões ·a ser 'imposslvel o exerc!rio 
elo minlsterfo sacerdotal. 

Os Sacerdotes visitando seus 
fieis. arriscam sua liberdade. Em 
certa · ocasião, os comunistas 
ameo,çaram com ·a prisão, cerca de 
cincoenta Sacerdotes, se apanha
dos em seu ministerio. 

' Um Bispo prisioneiro, dos nipo· 
nícos durante a guerra; foi preso 
pelos comunistas logo após a sua 
libertação sob o pretexto de ha
ver este Bispo publicado a Enci
clica: «Divini Redemptoris». 

a processo usaáo pelos comu
nistas chama-se «Acou-.chengl> e 
consiste num tribunal composto 
dos ma.i."J baixos membros do po
vo, que acusa. insidiosamente os 
catollcos eminentés. outro meio 
~-e=,-~- alp.mu 11• 

tlmas, afim de que estus caluniem 
os Sacerdotes. 

Os. comunistas levantam acusa
ções fantasticas, e até antigas co
mo a dos Boxers, de que os So.cer
c.lotea e i•eligiosos preparavam re
necllos, com olhos de recenas
dos. Acusam ·os Sacerdotes de 
aconselhar o povo a que se abste
nha lie trabalhar nos ·domingos, 
causando a carestia da vida. 
Atualmente estão os socialistas 
vermelhos exigindo dos Sacerdo
tes umn. indenização por todos 
estes crime:s sob pena de· confisco 
das igreJas. 

Depois cie tais acusações, · os 
membros pagãos desse tribunal, 
ccrtn.mente condenam a vitima. 

Estes fatos, são lamentavelmen-
te, fidedignos e · graças ao te-

j 
mor elas ~-epre11alias russ.as, as tes-. 
temunhas destes fatos, solicitam 
o favor ele não dat' publicidade a. 

. seus aomes, , · 
Pa. ~WWk: O'Co:mm'~ ·~ ~ 01. . 

indiscutitel, porque O Rei da Hoje, ás 8 horas, tomará lJosse 
, do cargo de Vigario substituto 

p:ltria do sol radiante veiu pus- e.e Santa cecilia O . Revmo. Snr" 
sar trinta' e três anos no país Pe. Lino dos santos Brito, anti
das trevas, mas, M, as trr.i:as go Viga.rio de Mogi das Cruzes. 
nii<> .· conheceram que iEle era Sua Revma. substituirá duran-

te seu impedimento ao Exmo., 
a lu.z d-o ,mund-0. Revmo. Mons. Luiz Gonzaga de 

,Mas., Senhor,· a vosa filhinha Almeida, Vigario Colado de San-
ta Cecilia, e Vigarlo · Geral oo 

compreendeu ~sa vossa luz di- Arquidiocese, preposto á dire-
vina ! e implora o vosso perdão ção da Ação Catolica •. 
para seus 'irmãos incredulos, N noite,· ás 20 horas. as asso-

ciações · da paroquia promoverão 
pronta para comer, enquanto uma .. homenagem em honra de 
for do vosso agrado, o pão da sua Revina. ' 
dor, assentando-se por amo:r o Revmo. Pe. · Lino dos· Santos 

Brito, já foi., coadjutor desta pa
vosso · a esta mesa de amargura, roquia, onde grangeou, por suas 
onde os pobres p.ecadores to-1 qualidades,-de zelo e cora9ão nu
mam o seu'·sust,ento; nem de1a merosos amigos e admiradores 
se levantará sem primeiro lhe , sendo!, por certo, elevado o nu-

• • · · r, mero· ele pessoas que lhe teste-
, terdes feito sinal. E não poc'!_er.1 . muriharão nem.a. . ocasião sett 
9-la:.~,.--·~ !!~-t ~ a~ · · · 

J 

Dentre Os muitos· dados intcrer. 
eantes que Se podem recolher n:. 
Exposição, figura um que 'não Qlll.'
remos deiXa.r de registrar. Nos 
{!Xames de oa.tectsmo a que foram 
submetidos os cruzados, os trê~ 
'!)r!meiros pr,mias - OL<:;t.inção e 
medalha de ouro _ tocaram a 
três pequenos cegos, do nucleo do 
Cruzados do Instituto Pe. Chino. 

O S•creta.riado Arquidio('esano 
da c1•uzaclà EUcaristica funcionn 
sob a dir€Ção do Revmo. Sr. Pf'. 
Femanclo Pedreira de Cnstro, s. 
.J condj11vndos pelas R:,vda~ 'irmã~ 
Lourenço · e Alt:t,• dn Ord"m t'.N. 
omtps de sto, Agostf,,hci .• 
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Venda Avulsa 
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W-ãinl!rÊe à.trasà'dâ 
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Cr$ 0,40 
Cr$ l)iaí) 
Cr$ 1,00 

Cr$ 25,00 
Ct$ 50,00 

1Jidit e qua.k}uei· .cbd;~pon-
~eià, inclusive pagamentos 

, d<'verá ser etitia.da a. t:ttG10'. 
NARIO SjA. - Caixa Post,al 
UZ-A - São Paulo. ' 

Aliíiíieios 
~ tabela sem compromisso. 

CONTt

NtiAÇAO 

tia 1.ª 

PAGINA 

1., 1,t'usll." sãu éOnvldiuios o Rehnu. 
Jlero e fieis catollcos de S. Pauib. 
-'- São Paulo,. 17 de dutubro tle 
194°6. - (a) Monsenhor Paulo 
r1oliin Loureiro, chanceler do Ai--
cHHspàilo". · 

Em nosso ultimo a.rtlgo' mostrá· 
;1:.os qué, léntameilté, a pólitica re
ligloBâ da URSS evoiue no sentltli> 
ll~ un1:1. f,rallcà ,·econciiiação com 
as cismaUcos, recohciliaç"âo Üib 
rr:1nca que tende mesmo a transé. 
tonn:fr os sodets eh1 paladinos d:l 
t·eitg·Hio psE'Utlo 0 bftôc1ofa, em todbs 

·og pulses da Eut·opa central; oriéh-
tal. ni,s Balkans e qulçll mesmb tia 
As,fa _menor. úm "paladino·•, para 
ser dig·no desse nome precisa sifr 
coh,bàiehte. !\;'ãb sê ~ 'si>mente ~a-

. Jatllho eht fa~·ói· tl!i alguem, más 
contra outrem. E ".óUtl·ém ", hÍ> 
caso concreto, é a Igreja Catollêil. 
Jludeín-se os que petisah1 que ó 
proc-ési,b de }.fons. Stepinac é um 
fato isolo.do. Éle se liga !is per!Íê
gul~iles efHuadiH: p!ilôs sovtetléó!i 
cohtra os catolicos pata ds forçar 
l ihti·éMn r ria i;tfêja ctstnatica, 
p'er:Se.~ükõó's estas veemêhtemehtê 
dehuhCÍ::tdas ]'iêlô Sahto :t:'adré. E 
.t.ehde a se dêsêhvol"'ér slstéinati
drnliihte êtn ôuh-os atõs de hosti
l_idade. Assim é qúê· os teletramü 
de ~eiçl'n·feir:i noticiavam. que mlili 
um l:>réludo vai ser eujelto a ]'irô
,,éi•so. n:1. parte dos 2àlkahs oC'U
padit péla lhis~la. 

l~i<tamos em um tempo de coh
iul!âo. N'flo é supérfluo fooetrát· 
fÍ>)íI,, alhda mesmo a catolicos qué 
â. · sitiu11:õ.o de Tito não tem' des
culpas, Cbih efeito, ele foi de'Cla
rado êkcotn un~ado, j)êlil Satrada 
Cohtret·:i.çào do· Coíicili6, • wsM 

déclarai::ào ·equivalê a um ti\1·4a~ 
~éiro julg·:Linento proferido contra. 
ele pel,i S:rnt11, Sé. 

NotiH11.\ 1.>ein que a. ei~omunliào 
::iÀQ fÓI fulminada contra. Tito pêl0 
t~th clê que à séntêhça proferida 
contra l\lons. Stépihàc é ihjusta. 
~fu duvida, o "Osíiér'vatoré Ró
iiiíufo ". etprrn'lindo autorizadamen
u, o ,iíehsfümento pohtifiéfo, estig-· 
ilúl;r.tilou oom enérgia ~ a.cuáac:üei!I 
~, que sê lévan-ta.ràril contra 
li6n~. Stéplnaé. Ma.'!, poí.- fuli;;. 'abo
i111IJ111.-t'~l c:tllé seja a condenação in
J.T.Tátà de um réü, ma.xime dê um 

' __ .f'relàdo, 'não é propriafueüte aí que 
iità o ft1ild:dilento da <!li:comunhão. 
·t!tô ifràticoú ufu ,Úo de suprema 
trà.vitlàdé, sujeltàhdo a jillgal'Gento 
Aivll um Prelatlo cta Igreja. Por 
JClâ divirta constitui·çã.o, a Sahta 
lt;réJa tístâ. acima de todos o·s t:o
Yiln:iOs civis. A néhllufu poder bu-

. ~i.i:io toóa o dlréito de julgar os 
Préla~~s da Igreja. Aselin, pois, 
~10 puoprio fato de ter sujeito a 
Jiilgaménto civil um Prelado e 
ianda mesmo ·que a s'éntença pro
tárldi cohtt:a ésse Prelado tOlise 
Juiqi., Tito merecerií ·a excómtinhão 
i,rn ~L1é triêóri-eu. 

" ·.·· ~-:· 

··;· .,,-· ?t ~ .. - . 1· ---
Franz von Pap--en . . - I o caixei-ro r Centro Frederica 

vi,ajante do nazism.o 
• , e .O .. ta .. ·nº a 1n 

Nos esl:ittltos do ~\llro i,'rá• 
dericó. .. Ozaham. lê-se que ~o CÚi
iro . FRÉDERÍCO '. óZA~ A1r ê 
uma Obra Especial da· Sociédacte 
de São Vicente de Pa'ulo. em 
Santos. Tem po1· fim désenvol• 
ver, por todos os niêicis irltelec• 
tuais. legilimos, a cí:j.Jtura catu• 
li_c3: supe1ior . e difünd!f· _os. ~·.' 
c1p10s e 0::1 fms ela Soei~ .ai-. 
São Vicente de Pau!O, ;Mâ5ld'-' 
o seguinte programá: a) ~-

ééoneltH.ii.o da 4llin,a pi',,tinà) 
Vólbâiiel~ á .-itél. pau-ia, c;iepais 

dé rapi<lá. éarrêii'ã pôÜÜca, ê fêiló 
c·.hahcell!r pelo 3·1:upó dos grande& 
ill.d.üsti:lais e eal)i\:a\islás. 1-Iit\~1\ 
êhtãó êm asceusã.i li.a sua. ,carrei'- . 
râ dêfuag-ogicíl., • ébntlfate, explo- · 
filhl:Í6 â tecla dó átl.ti-bl.11·::\1êsi11-
ino e anti-capitalismo com que 
fazia delirar seus seguido rés. \' on 
Papén êà.i ~ é sübstituidô pt>r 
â~htêrnhér. 

t) lN111llliMÊfüA.tUt> ENTRÊ iU~ 
TLER E HíNbENBURG 

o ·temporal.;-. Ha a concordata dé 
~ wiião» e é!- de_ «separâçã.o:». :Nês- 1 
u. si.ia reiHização hão equivale âo 
u:icuuhecim~llto cto regime politi
t'o do pâis contratante. Pode ela 
tier firniada com potencias nãost:a
lolicas, dó Iiiesmo rtl.ódo quê à 
Igreja mã.ntêlh relações diplólha
ticas até com paises pagãos como 
ü Japão. Era o caso da Concorda
là éitü-e o VaticaM e o 3.• Rékh. 
t) t,ue a 1g'l:·êja visa, ilin primeiro 
log·ar1 ~- ti livre cútnptimentó de 
l:;uá h\issãb tlivirta e ó bem estár e 
à l_lberctade religiosa dos fiéis ca
tolkbi'! rilsidentes nesses paises. 

Saindo tlá Chàhoela.ri:t éin 1932, 113n~ todas .as concordatas, porem, 
êi.n 1~~8 Von Papei\ á.llâi"i>ci, U.ê a :santa Sé confia na. bóa fé dos 
nov.o chi cêha, · de módo esiH,tií.- .-, s.ig'natáí:ios, cunttiçãb ihdisp!!fisa'-
cular. t1epoi::1 dê uma entrevista vel para o cumprimento de qual-
fuistêriosé. cólli -illHer em éasà dõ qlier contrato. 
bartqulHro schroefü,r, Von Pa- óra, a má l:é que inspirou b na.-
pen proinO\'é a · aliança ent.t·e os l " zismo · de!ide · o inicio, pode , ser 
.náeioiül.üstàs-ále4'i~s e. os tfacio-

1 

cla1'.á.m,~nté percebida tiàs seguin- 1. nais-sociàlistas. Valeildú-sê dé sua tes palavràs próriunciatlas pôr Pio , 
influencia junto ao 1:1t:u coleg·a X1 depois de infringidas varias 
«junker» Hindenburg, Voil Papen l clausulas da concordata pelb 3.~ 
ft>i' tl!.nlbem ü prltiêiinl.l 1nsthm11>n· Reich: 
to tia. â.Séêh~ãô tlé HHJ~t 1. êhân- 'J «ô ensihil.mento objHlfo aos i.11-
celéí· Uõ terceirb íhm:h. limbs àhôs a.cliu:a às résponsabi-

ô 

E' . sabitlú &_U.ê tt . íla-rUtlb dó 
Centru, dô t_tUài_ Vuh ~àpoh êi·a. 
lúêirtbi'ó, diâfitê fui. Hnüa a\tassàlâ- · 
üht:a l:ib tiàzisllib, ê~füse{tuia. :tnan
lercsê fiô p61:1H gfa~às a êoliíjaçã.b 
exrnlentê entre ele ê tiuhos fla.rli
tlôs iiHlüêftles, fül fbfüte tlos qu~is 
sê a.titfavii ü pãftltlti àos füitiiôfta.
listâs-âlemil.~s. _6fa, a sitUãçã.b 
crlatla_ pêllUí tlisi!ôl:üaçõês ttaéfüfüí.
rtâzisml:i, ôbrâ ârquitêtàdi ê reâ
Hzááa. pôr Vnn. :l?at3êft, ê 11. ctiflsê
gúifite · tb!sei;çil.ô 1:lé fu\litôs dtfa 
pt:ot>riõs ttil!ffibfüif tta ê~htro, rô
f·am üfü l·ói~ l:1ê füõrte ftb gran
de, partiàti êiil'óUco; · fói·~anUô ôs 
telhüs fütiit'tôi'es p~la. hoâ ciiúsà. ã. 
segtiir b 66flsêlhb .s.mêãçâtlor tle 
dôHlbê1s -tiê êxpifüh1.tlê1Ufü!íitê tfes 
eh.arem ê1ês flr&l)Hôt:i sua bbüca,, 
á.rliê!I .liUt! ú!i fützl13tis bi:1 tlbhg,ü,
seift. vlôiêfitâ.fütfülê ã fti.zê-ic1. dniho 
liê vil põf .l!stê g,t;sto i''rattz Vbtl. 
Pàp1fü jtiítÜficã. á dêrlúminàêàlJ ue 
jutlil.s í.iúê iíie dêi:iutt i$& cil.toiitlmí 
atêmã~s, . p~is atrill~i'lt\U séu pt-o
:i>flü PlirUtlo att~vi\~ ií~ tal mti
!Ha, cí>m l q_Uâl ê'fiffnkili'IU . as ·tt-
1éirãs dü ttil.zlâma t li\111\ 1iioü tia 
ârêrta ptJÍliiej. lilü lii.!ü b:tbúvêl id-
iêrsli.H6. . 

Vêit». - ill!tlilda • ~lµt.M.!"(j ém 
{iUê foi llffl!Uliihitií:i I gifüêriil SH'l
lêiêhêr pêlô _pr11~1:16 1-füiH. 10b 
acqsa~ão de tomar parte e,m uma 
Cónsp1ração contra o nacional-so
cialismo. O curioso e que Von Pa
fjêfl; õitêfi!li1U àliil.álô dê Sélüêi
cher, ênqUltntó tõtlôí os ólitros 
CQnstfüatk111lêS sãô implacav!!l• 
mértté éxtertitifle.do!I, nadá sofre 
alem da pértia tié. âlgutts dertt:às ê 
dê l.lgúnií diàs <i6 ptüiã.o li<IU pà-
14'\lTil. • •• 

O :EMBAIXAOOR F.XTRAOR
blN AJUO JON':rb Ai SANTA S~ 

Màis Cllll'lt>llõ âihtlâ ê quê &Lém 
dessa iirl.""'tudli.tu!; ;;t>uéo depois· 

. vem. üm priin.10 pal'â sê\UI servi
. çós . «cõfitfà» o 'tiàzl!ltt10 Etn 1Ms 

Hitler, já rto :r,õtlet'1 ó ftómeia em
bil.ixatlt'ir extril.ordinario junto á 
santa Sé pará negociar com a 
Igreja os tó1·mos dá celebrê Con
cordata. 

E' Uêfü 1erdade · qúê já. existiam 
concoNiat\l,s parciais com a Prus- · 
fül., á Bàviêfa e o pais de· Bade. 
Mas Hitler ptet!i!lávà ae. prestigio 
jlthto à.os cataliMs e, sóQretudo, 
era premente que o ~piscoplido 
alemão dêrrogasse as disposiç;ões 
excêpéifüíà.is da Itrejà contra o 
fié.éiottal-soctalillmo. 

lidades; aescobré as triàqtiinações 
qUê, tlesde l\ pi:iiiclplô, hão podiam 
ter outro fim qúe a perseguição. 
Nos sulcos etn que estavanios atà
i·efàdos em semear úinà sincera 
paêifieaçãb, outros - como o ho
hlein inimigo dó santo Evangelho 
-'-- füsseinihavàin a seinênte da ci
zahla_ qüe são à. . descohfiança. a 
dlscordHt, o odio, a difamação, a1i
nl.ehtá.dbs ptir füil máhahciais e 
côfu tbl:los os récúrsos dé umà 
hostilidàtlé sistemática contra 
Cristo e sua igrejà> (Circuiar 
wom viva. a.rtgüstiih >. 
A tlRAtíiA t. As 

PA.VAo 
PENAS 01!1 

óh1, mal havia ássihadó a con
i:!ordálà ém itóma, Vori ílápen võa 
pabi a Aiematihâ à tempo de és
ladêar ti.l.ih1 cóhgréfüib. da ,iüvêh" 
li.ide éá.ltilica em Maria-Lahr o 
sêti prêstig·H:1 cofuó EÍftí.lfaixador 
E,sti:ll.tir_tiiflâ.fib" jtihl6 â Santii Sé. 
. V oti Pa.peíi , prónUncia então úm 
tli!icursb êm tJ.liê diz thávér pfoc 
itieWlõ a sua Sàntidâdl! que o Pa
p_a :tiM llófl:et'ia tlécepção (Keine 
Entt.aüschung é!:letiêri) tia partê 
tio Réitih. e qUê para !iempré seria 
posto \\in t~rmo ás nostiiidades dà 
êpóêíl. 1i~êfâl e sódia.iistili>. E àssim 
V6íJ. Pápert. se vaie tie seü presti
gio pêssóí!.l ctitilo. «catbllco orlb· 
tlo.Íéo:l>, pará. prótnt:rver a concilia~ 
ção éntre ôs câtolicôs é o na
zismo. 

Acrescenta ele que o 3. • Reléh 
hav,ià. adquirido direitos espécia.a 
ussimós ao recôntteciirtento dh. 
ígrejà. por súic lUta corltrii. o bol.; 
~Mvismo· ê -0s sem beus, ihsinuah
do qúe êcifu à Coftcorâata a. Santa 
S6 rêcohhét:iâ ó regime pt:Hitiéo da 
nova Aletnil.hhâ . e tis prirtcip!Ds di-
retores dó hitlerismo. · 

Essa declaração provocoú, póu
éos diás depois dê àssinatlll. a Cort
corditta, utrt protesto do tàsse1·
vatore Romano» (artigos dé 26 é 
27 de ji~o. A concordata havia. 
sido · -a!!lsina.da a 20 · de julho de 
:J,938). O orgão oficioso füi Sanfa 
Sá triostra é.omo etâm :fâlíl!is as in
terpretà!)õés tio têxfo tla êoncor
dâta, que o fazitt.rh fll.vorâvel ao 
regime polit:.,ico vigente na Ale:.: 
manha. 

Aós p9ucos, porem, Vóh :Papen 
vai mosb 11.rtdo 11.s unhJJ,s. Adsim é 
tjue· erri de 14 de janeiro de 1934, 
nüm discurso em Gleiwitz, pfo~ti
rá. defnoristfa.\: «à feliz hÍtrmonia-. 

·' existérite êntre os prinéipios da· 
:lllncicllca Qu11drageslmo Artno e 
os princípios da. politica nacioná.1-
socialista ... > · · 

ora.; Von Pil:pen era o homem · 
talhado pàrà -essa rhÍ.$$ào espihhu- UM HOiIEM lMf>ER'l'U.8.BAVEL 

manha: Yê a pi'isão de Sacerdo
tes, o . confisco . de Mosteiros é a 
pfoinUlgáçã6 da, lei dé esteriliza
ção: - e sorri. Nadá perturba süa 
serenidade. o diplt>itul.ta «catoli<'O"'-' 
vive ein estado de eaf<'ria. Pois 
hã_o é ele o chéfe tla Liga dos C.1-
tolicos Alemães, e ú1r1dncior cto 
movimento eia «Cruz e a Agilia» 
,.Kreuz und Adler) ? . z:u;ãó ele cursos dê êôíti'&renciài< 

sdbt·é 'lêfo"às de cillttihi. e vidu. 
i·elig·lbsti,'• e· sôbre o. Sôcletl:ide ;Aé! 
São Vicente tlé P:ntltl; bl fundtt• 
dação ele cii·culos de êstlll.los clu 

_n1esti10 g·ênei'o; cJ m!inü1enção 
tlê Uln!i ,blbllôtêca; 'd) ÇÓOJforàGw 
dlretn. ou incllretl!. no. descnvoh;i-

' mento da imprensa càtóllca: 0 
I t\sslsient~ Ed~sia~ti_co. se_!·à no·, 
1 : meado P_~la. a uto~idacle · l.!iocei<à; 

Mas depois de seu zelo «cato\i
co», nada ha como !leu zelo com.'ó , 
~t>á.l:.rióta». A Alemá.hhà. ptêcisavn. 
ul~ espilçc. vila!. E hávlil ti' biso dá 
Austria. Von Papen resolveu-o c·o
mo Enviado Extraordinario do 3 , 
Reich jun~o áquele _lrifeliz pai~. 
convencentio o chanceler Schús
chnigg a ir com ele a Berchst"':i.i·
den em visita ao F,uehrer. Colos 
cou. ásEim, o cbt-delrt> 4iante das 
garras d? lobo. E dépóÍs de golpe/; 
de astucia, em que mais uma. véz 
dem?nstr~u suas habilidades cliplir 
matl()as, e verà&de que com o sa
crificio de stu l::é<'retaÍ'ib cié em
bai:ioo.da, que foi. assassinado pelbs 
proprios . hazistas, Mti-sê o ah~ 
e~l~ss. Mal§ utn louro pai·a a sua 

1 
... 1.la,_ e s.~.ta. o p. re.s1qente_ .. dê honra 

de todas as n.>umoes do Centt'tl 
Ç> .. Çentro. FlÜilt>ÍtRíéê oz..A.: 

sm1stra carreira. · 

o 

O que muita gente, porem ig
nora, é que o -.catolict>» Von Pa
pen foi a alma do pacto entre à 

Alemanha nazista e a Ilussia so
viêlica, ó quâi possibilitôü a éx
pàiu,ão de HiLll'r pará 'leste. ini
dàtla pela invasão da i:!ofon:a cas 
tt>liêa. 

Os (:Jasi;os ma!s ithportantes e 
decisiYos parn. ásslhutui·a -desse 
traw.do,. foram dádos .· na 'Í.;urquia, 
~~tâ? .ifr,1 aos_ centros 'de efeh-és- 1 
cencia <.!a pohtic!i él!l'ôfiéia. Era · · 
ernb.aixá.cior . ª. le)Uà. ó·. ·n. u_·: .. R .. epui)l.lêà li otomana o matre.lró «jµnke1:». 

o corpo diploíriatico" estrangeit'o 
sêdiadli. em Ahgohi se achava 
qt.lâsi todo ein fei"ias de verão éin 
Stainbul. E enquahto era o-raride a 
azafamà nas_ embaixaCÍàs, "'àois h.o
méti.s sà.lam trantíü\iii.mênté num 
bárco para . pescar.' :Erãrit eles 
F'l'!!-11Z Von ?â,pén e. p embtüxr,dot· 
MViético. Numa 'dessas ' «nesctt• 
rias>, Von Papeh livbu uma· -r.c
tj_liena mala retàng·iUnr. Kc\a Sá 
ac}!-&va Urna vitrolt\ portatil, utrn
''.eii __ da q,ual a bordo. d~ .pequena 
embarcllçãb, . o lítrlblilxãdbf russo 
tiMe. ouvir ô àrgumenlô U;:6' ,,,0 

à favor .. do pâéto cthh o házlsmo: 
.... Os. ascos colocados na vitroia 
eram. a repre>duçâo üe éonvêrsá.s 
de . Nêville t:MfuJ?êi·iain r::--..,_ Hi
tler em ttêrêfüteló;.;.~,,,,;,, e: '.·. ; 
i,)Ot tneio de h1ÍClv10ll! 0~,.:tri T'a 
rtiéSll elo . ; Fuehrer,. e ha.s quais 
aqtiele_ ánbgo tpréiYiier, l)ritanh:o 
insistia na necessidade dd ésnh1g·:\.. 
me!1to ~a Russia pdr nieio clll uli1:;,. 
coltgaçao européia. No <iiii. sé
gilllite. õ éfubaixacior sdviêtiéo já 
de avlã'O para Moscou iev'andi:I con
sigõ os dlséos comprometedofés 
que precipitii.riain. a conclusüo li~ 
celebr_e pact_o .De mbdo que tá.m
be_ni, esse nefando dõóúmeilto, . qut> , 
facilitou o l!lesencatlear da o-üefra 
á_h~anidacle o deve .ás ma°uot,rá~ 
d1a~ol)~as deses cpnspiro.dbr que, 
à. Julgar pela sentença do Tribu
nal dé . Nuretnllerg, âirldà. terá ás 
mãos livres para prosseriüir eni 
se~s atentados contra. o. povo àle
mao e contra a. tranquilidade uni-
versal. . 

T~tá, porém: a coril:g-ém d~ all1-
clil queret- p!l.sSilt' por'. càtóllcó? 

' 

N~lvl . s,ul~ni:eté-se à todos os Pr'e
~e1tos-, c9,ntidos no Codig-o . cle . J)i• 
i·êito CaÍ\ôh.ico é nàs deifü.m I ei. 
Êc#siásílcàs, ,haveiülo po"r· n-1\~ ií 
u,e, rié~hüín ~fe\~o lticlo quant.,) 5t;1 
í)zel' eih contrárli:> áA1iilb ., • êllstJllsererrt.:) . · '.I · ., •• -

mm cuinpi·i1:1ênto !J. essii, ,1:,,,,i-
'. siçãô estah1ar1a; no pt·o.~íino ui:A. 
31,,il.s 20 horas, tfa set\é··dn. !3o, 
ciedade ele Suo Vlcenté de· Piulo 
so'I.J os auspícios do Centro FF.i< 
DERICO OZAN AM o Sr. Eí..il-
quiel A_. Varela realizará un.:, 
t:btiferêrtc,iti, solfré ,c0 MA~l' .À t. 
VICElN'TI~O:i. Dt1 um ihb<lo éL 
pecial, essa cónf~t·ei'Ú:itt é deuici\
i.,à tms Confratles Vicentinóis. 

Nós clias 20, 21 é 2·2 ele Novem
bt·o;. ás 20,4.ü horas. no $álàd u;4 
~oc1étlàue Humànitátih Óós 8 64;, 

pt'é!l'::i.clôs no. Comércio, · lãmhÚii. 
~ob os auspícios dó Cêntr.o Ff!Í,:~ 
DErnco OZANAJ\f,. '·º· ,F.xr:ií, .. 
Sr. Dr. Pl_inio Córrêã ele Olivé!i~ 
ra, éspc-êialmenlé cónvidài.fo, ràã
ll~:rn~. tr?s. c9nferenciài! · .sobr,, . \· 
CIVILI$.\CÃÓ. :> . , 

A Hot a .. San ta Mensal ' ]fa t.ru• 
cirui.da pelo Conselho ' Ce,1 .. n..i 
~!o_c_~s~ilo d~. . . Sociedâue · tle sà,& 
\. 1~.e~1le Ue _Paulo,. qúé -sê 1•eáitill. 
t.;ius.s. _as tei·d:\iras qüü1lns-feirãG. 
i(f ~#t'éja de VHâ' :l\[âliils, ho :mJi 
~,e . l\Ot·cm.bró ·. Sijtâ ;, i-êhlizá.dS. . tÜ~ 
c'.'.t~_th·.n1 •, l)~t,c~ri.rrn., . l~~i·.ã. ·f'mê, /;,'a 
V1c.;11.trnos ppssn.ln c\lrripãfêcn · i\ 
l'ólíferéhda dó, dia :ü. ' 

O Cêlitro FRÍi:DÉR1CO , 0Z·K. 
NAÍií jâ vefu yilndo os~. pi'lm~i;6; 
paesos r.ara levar à êféitó, éóri\i'.i 
nos antl,'3 .ahteriores, a_ campan,ll'Â, 
eL1 J:,l'U\ U;i . slihtificit\)!lo do Ni• 
~àl. 1-U)alizai·á utnll. Mrié ué co~• 
~erendM. lnltrc~dêt;à, tàmbé~ 
Jllllló àti coliterc10 vnréjlst_a pir;, 
q_ue as v!tr,nes Uoll seus. 'éttullcle· 
":~~

0 ·:u:;s ' ~€' ):._I?.' por t)éii.sião da(! 
L-"ª"' hatàhno.s, ornamé:itJ,lã~ 
1:oi;1. .º. sanrn pl'es~pió. Ig-ual,nc·n: 
'.<'·. 1;m:Jreg-aril. todbs os ésforqt,i 
1·."'? '!u~ . tim cada !_ar sejn coJ6, 
u.1.L.ó i;i Sàh:b 1H·ésí:i'ili>, ª" inv.t, 
d.a tªr~0re . de, .. n;üàl, . 4t:l!: .. ou:.r,, 
coi,ká nil.o é !iehàb utjl insfrur,,~.,-
10 _ya~·a cle~?rlstià.niiar os iíi ré.~, 

l· a,ra todi:>11 esllés niovifüénto, 
? , 1,enli'o _F~EDlllRrCo ozAN.~.~ 
1l~\M e ~~pdrQ.. a coc;tper(LçB.b i1L,-., 
so uos \- 1c .. nt.inós cómo li!i toJ;.. 
o.l$ c!Ü6_licos, · · , .. ~ 

sâ. Alem dê «catõliéo»,' súa qua'-
lidllde dê «j'10.ti:Htn,, ó' f!t:tiá SO" E' bem verdade que os. catolicOS _ 
nhar com tinia reci:irtéiiiàção entre não tardaram a. lhe dá.t· o nome ~ ·1.·. 
a Igreja ê o haéionii.1-socíalismo... düdas cio. Além!tl1hü.». Von t>a-

Côtnó tdtló é!átóHéô sabé, a coti- pen, porem, tertt animo fortê e 
cordâfa é \¼m cóhtrãto firmado p!lssa por · cima del:i!las «irtcom~ 
e~ré a Igré:ià e ô fibder civil «pa- preensões,>. . . Ignora o ijue sêa 
t~ fa.2.ér terfuinái: ou evitar dis- ja depréssãb. Vê à }.*'Oj)ag·andá. 
sensões éiltré o poder espiritual e ·pag-ã se desencadear sobre a. Alé-rlllfVCOittt,~·;•••1xficXll<õ/S~ffffrtm 
• J O A L H A R I A ... , . .,.. . ,.,., ~ '"' ~ · 
; )~'/xs'· A-1 C"'"' Ã.s···Tnn:. __ :~ ,:,f .. ; ,~~,.~~~;t,.~ 
~. -aou ô,-",fo~l'alilBô N.;;:. : : :· oFif;'.iNAS l " VÍ!I'" ..;.;.....~ ........ Af•• f . - ~· : •. . 
ij··'.· ,'_\.J~ ·-_: . ' ~~ K-V. ' ~ -· ~ .. ''.".~_i;>fi._',Alt,li_!_~iii 

J <~qwna aa Ra Andqeta> : : : Pi·~OPRIAS : : : · M1Dos· · hi~ái ·-:•üIEt:"tiiA~':;_-_~ (' .:~:-~~~ _ 

.t.J.txt.t..tUUii tn.t·« t-t u.ritttHt.U Uttt uu..n~n.n:u.rm.un.m~z.u::u.1.u.u,à. .. 1 · ' · 

Oh,, se à-lgilhi ih!<·<:.n uo t?) pode .• 

. ..-tndtt ·1fuaglnlit qUl"" Tifo êvehtual~ · 
. ltiinH, tPr!ai. ,ciclo ftúdidô. a resp~i'tu 

1U líÍons. !:Í111irn1ac por infórrnaçõ'eà 
~. ~ cart., que não llé peide ter 

1: 



~ ~au1o} ~- i!t Otttni:to rtt Tm t E tt 1 U NA l I o 

,; lmnort&ncia-·~-i~1tmi·~ univ-e-rs ... id_a __ dfàÍm!I !etiil!~-~-J-~-~0-~-,.-a-s-.·-. _ ú·-ltimci-· ,-s-no-vi-dad-es_e_m -JO-.A.L-'BAR -. __ IAS_M_ÔÍntRN~ t 
tCltolica e o desinteresse .dos catolicos V. de ' QUl'O, rubis e brilh-an~s- ' g i : : : : GRAi.~DE ESCOLHA EM OBJETOS PARA PRESE,NTES : : : : ; ~ Pe. Adalberto de Paula Nunes, S. D. S. · 

f""" Na vi.da cultural de ~m r~o
'f"l:\'o a Cnh·e1•sidade ·é de umH im
l portanci,t t:a_nsccnckntal. :-:io
pnênt.e os nec1os ousarão n~gar 
(~&a importancia. Tàmb<'ru po
~rá existir outl'a classe de gent:te que não q11cit·a co~1co1·dai- co
[:ti~eo, embora possamos 1>nt1m('-

. t~á-la entre os prim<'iros, pois, 
J!!~ria l1:_IDU _afronta feita ú sua 
•fortna!:ao wtelectual. e tal\'es 
katé mesmo cientifica: são tod0s 
1,,aqu~les que tem o gosto extra. 
\-'?agante ele discordar ele tudo e 
1desdizer de muitas coisas. le 
_l!l?ados nuic:imentc vo1· u111 1:e1·to 
j-espirito '':,;nobista ·• e muitas 
~'l!ezes :sú para serem diferente:;; 
111'.l.os demais mól'tuis. EU1 got·nl 
í:tais Ur.os humanos tem a f<i j 

fnlesl'.!lot:l na conta d~ .. ind1:'p(:-u- j 
l<lentes. ma~ tot1o o mundo os 
P:i~tiza com o nome de simµ!es 1 

~ .... espidtos de con tt·al1i<;ào ". 
E quan(:o se trata de uma 

1Jnil·r.rsidade C'atólica. sua ex:is-
'téncia torna-~ impet·iosa num 
__ i:,; de maiot·ia esmagadorn
:itientt>. como é o nosso. e s11a. 
l:tí].pO!'(ancÍ;,t é de Uma eYiden
eia, que somente us não-t·ato'i-

)eos poderüo lles1:011lteeé-l~ <J!I 

1 futnosp1·ezú-la. 
t lufelizmente, até bú pourns 
f2lbOS atl'ÚS não tínhamos llellhll

/-lna t'nh·ersidade Cato!ica nes-
. -1~, imenso Dnt~il ealolieo. Er·a, 

fninguem se att·eria a nega f,,, 
,lltna laeuaa uo catolicismo ,h• 
/ JH1ssa pa tl'ia. ;\l ui I os rno,;,;s, 
fapv:s a conclusão de :"<'li Clll'"'º 

J~e·euudario feito num eol.igio 
. :<!a[oJieü, l1ÜO ]ii('S IC 0 Li\'U Oll· 

Jtro meio senüo r1111·ar nas ar
... CRdus ele urna de no~sas L'ni-
: i·en;idalles, toda:,; elas leiga:,,, · 
-e por ,·ezrs nem sempre "indi

,,i:terentes·· aos sentirnentos 1·e
'rlig-io::;O:s úos seu:s alunos. mui

- 'tcis dos quais rirnm naufragai· 
csua Fé. já qt1e nüo podiam des
~ruaranhar-se uos ·atal]ues con, 

::ti11uos que lbes faziam em no-
,:me de urna p:scudo t,euc:.1 dos 
,i~mpo:s uo,·o><. a11ta,;ouica a 
,.:•,·ellrn ·· l·:eli~iúo de se\ls aute· 
; l'/l-S8Ud OS. 

1iea pum que sçus filhos a fre
<.1ueufi~i;ellJ', ~m p.el'igo [),u··a a 
:,;ua f'é e para os priucipiQ:s 
~ristãos a<lquit'idos na educa
çuo do lar e do catolico, são os 
pl'Ímeit·os que não querem cotll
precnder ;t in1portancht da. 
L'nirersidade ea.tolit'a r:-cem· 
ürnngm·ada em nosso Estado. 
l"ui di:~ en tegori<:arnente que 
nüo é de Cniversi<lades do q\le 
pt·ecisamos, mas silll de Hos
pitais, como se o Brasil t0-<::-e 
1·ealmentc uma imensa terr:1 de 
imalidos, de aleijados ou de 
llocn tcs carregados de todas as 
<>i;ifermidades que pesam sob1·e 
a- pobre e infeliz humanhla.tl~_'. 

1-: nüo St>t·:i taml>Cm uma 1-ini· 
\'Ctsidade. catolica uma espe 
de de. --casa de ~autle'' pua 
a·inteligeiwia e os desvios inL(t· 
ledmi:is de muitos jovenJ'?! 

U{l outt"Os que argurueut::nn 
com as escolas pr-iruat·ias. l'a-
1·a' estes todos os homens Jc1·c-
1·iun1 conteutar-se rnm a ins-
tl'.ll~:,1o que se r-ceeue nos IJul;\:oS 
de un.r.1 E~rnla l'rimarltt. 
·"Ali1·amos Escolas, e muitas 
Escolais pi-imarias para a alfa
hctizai;uo llos milhões uc ur·aú
leirns que u.io saliern nem mcs
H10 .. fe1·1·a r '' o p:·oprio 1101'1.lc, 

Muito !.;em. ::\iugucrn ruús 
fei1 pela ail't11Jctizac;ão do Bra
:,;il do que a Ig1·e,ia Catolica, a. 
cornc1;ar pelas -1·cmota:s é1•as <lo 
Brasil-Colonia, quantlo oi; .le
su i tas fot·am nosso~ pl'imeiros e 
1:nicos mestt·es e cducauot·es. 

~Ia:-, no tlia que aparecei· uma 
Comis~;)o :!e Senhoras en\'ia· 
da:; pêlo \'igal'io J po1·1a dos 

(Co11tl11tm na íu. pag ) 

O Japão tem o seu p.rimei. 
ro ministro catoHco 

Segunctu m11a informa.,;ào da 
r:.auio Vaticana, foi nomeado 1ui
ni.st1-o- da Educação do Ju.pà.o o 
prnfesso1· Kotaru Tanaka. E' esta 
u. pl'imoira vez na historia do 
Japão que um cargo desta mdull.! 
é c:onfiadu ã úm c.1Lullco. 

Tambcm vanos mcmoros d:i 
fam~lia do. novo ministi-o pcrtcn· 
<:c:m a religiii.o catolica. .Ek me.j• 
111,) conl'crteu-se cm 1!):W ao cato
lici$mo: Ha '.!v anos é profcssor 
,:e direito na Univet·sidade lm• 

U l'a<.;as a Deu::<. j:, te mos d 11ag 

iCnircn;idadcs c:alólwa~ 110 t:i-,1 
·l'!iJ: uma no +i.'o de -L1uciro. e 

.1outra na C.1pital l1a11l',;ta. r·e· 
<'entcment<> inaq;urnda por 
ocasiào da rstada, frnt 1·c uó><. do 
Emint>nlissirno :::;eulwr· Car·dcal 
Pa t ria1·ea rle Lisboa. Dom }la
:rioel Uoll<;alrcs · Ccl'ejei_1·a. que 
de pt·onto atendeu o ,·0111·ite 
que I Ire l'o!'a feito por Dom 
Carlos Ca1·melo de \':1,,:eoned

1 

pc1·ial. Kut.aro 'l'analrn fala cm
. eo idiomas et1t'Opeus e rea!izuu 

confcrencia.s cn1 n.utna, F'raru.;a, 
1 nelgico. e Am•!ril:a ti,> Sul. 

1 

R~tiradc> da ltalia o Santo 
Sudal'io? 

Turim 01·gulha-sc, com J\1sta 

lv,; Mota. 

ra::.ü.o. de pos;;uir o Santo Sudario. 
Sucede. pot•cm, que o Santo Smli-
1•io durante a guetTa foi retirado 
e colocado em Jug·ar segm·o. Alé 
hoic ainda não rea1>areccu e, co•. 
1r,ó' é propriedade d; Casa ·de Sa-

Toda 1· ia · titlll<.;a ,·imos ta11t~1 boiu:, h:í quem afirme q•.te se cn-
'f;,d ta d<' e~mrp1·ee.n>=.io da pa 1·te L'on.tra fa no estran:::·e1r•). ,\. popu-
dr muito,; brusileitos que ,:e di- la<:ào lÚ~ Turim qtie, ria maiur 

· pattc -voLou pd~ Republica, está · 
zem ea tolieo:,;. H pó',· 01 ieos r·o· grandemente consternada cvm 
ri:1anô!i.'.":Üs qlle ontem rrela- esta possivd consequencia inc:;11<:-
).'.!Ja nun'-unrn Univc1·~.iúu<le ea to· . racla, da sua .ati_tudc politica. 

E . ·--·;;;~r~·i~·~m~·~';·iiU.:~·t~~~~~·v~ 
. . ' . ~ 

, Cr.$ 20,00 a 
. o:,~~.,,!.:~1

~~:. ~=~-~,?~á, ~.!,~s~"" ~ 
k .... 
k .. 

§ · Grande variedade em RELóGIOS das melhores marcas suíças j 
i Casa· Bento Loeb i · 1 RUA 15 DE NOVEMBRO N/ 331 . . i 
j~~:~ferida pela alta soefodade HÃ ~~~ 

Pregando~~ 
e martelandci:, · 

' . ~; 

TUDO PELAS l\USSOES 

Ha muitas obras catolieas, 
belas. utilissimas, neccssarias 
e que realment-e estão a exigir 
a nossa dedicação e o no,.so 
zelo. Porem, dentre todas, 
uma se distingue de modo m
confundivel e é e' e absoluta 
necessidade porque se tr<1~a 

As Missões 

·r::·-·· 

E que· diremos dos t11.fib6êl 
que sé perden1 '? 'I'el'r.ôt hf? 
AcretfitàffioS 11'0' valo? dô Sàf\• 
gue Redentor ck _ ~-, $. Jesus 
Cristo? E então? Porque es· 
ta indifer~nça para;. i!om a.e 
Missões? 

,,iA IgreJa claRJ.a: Í\lissõe•! 

c'a vida cta Ig-reja e da Missão principal d!_\ Obta ·cristo! Vamos, 

Missões! Salvemos at'ltlas, ·con~ 
qtiistemos almas f)âtà .J ~.ms 

tuclo pelas Missões no dia d~ 

· Redentora de Nosso Senhor Jesus Cristo: - é à. 

obru das Missões. · Jesus Cristo veiu a este mun~ 
do par~ nos remir e salvar a pobre Humailidade 

decaída pelo pecado. E hoje, vinte secúlos após 

a tragedia' do Calvario, milhões de pagãos, de 

infieis e de creaturas que nem sabem se um dia 

o Verbo se incarnou· e habitmi entre nós, se fo
mos remiC:os pelo Sangue de um Deus! E' real-. 

mente doloroso! Reg·iões inteiras tão vastas on
de nunct1 fora plantada uma cru? e onde nunca 

se ouviu prónunciar o doce nome de Jesus! Afrl

ca, Asia, Oceania, Ilhas perdidas pelos oceanv~ 

_pnele tanta.s crcaturas esperam a horà de Ü.:!US 

sepultadas ainda nas trevas do l"uganismo e do 

Ft>Uchismu. Ficanm1os mdiferentcs à sorte C:.e 

tantas almas que se perdem? 

O zelo dos Santos se abraza va á vist.a de tàv 

clolorosu esJktaculo. 

l•'ica1·cn1os nós lndift.>1·cnks ... ? Não sabe· 

ntu.s o valor de uma alma·? 

/\t1·avcssar o oceano, salvar uma alma é mor-
1·cr. . . exclamava o Beato Chanel cheio de zelo 
pelas Missões. Uma só alma vak 111ais que to
du o Univrrso. 

Missões. 
OBRA DE FE' E DE PATRIOTISMO 

As Missões! Falam ele las como se fossem tão 
distantes, lá pelas regiões ela Oceanía e do Ét:

trcmô Oriente. Sim, aquelas pobrés' e de\'asta· 
das Missões têm necessidad~ <le nosso auxilio 
porque afinal as almas SÓ têm. uma patria -
o \!éU. Todavia, aqui ncstt!- Bra6iI ime11s0 hQ pe
las florestas do Amazonas e pelos sertões destB 
interior. vastíssimo do país, milhar1:s, talvez mi· 
lhões de selvagens necessitados de nossa esmola 
missionaria, e, p-odem crer, tudo quanto a nossa 
ge~1crosidade der para as Missõrs fico.ró. por ::/,ql.1i. 

Irá minorar a sorte de nossos pobres selvattns. 
Ira socorrer o Missionario que muita vez chora 
ele dor vendo o campo elas ~issões dcvastatlo pu· 
lus inimigos .que procuram seduzir os pob1·ts sei· 
vagens com dinheiro que falta ás Missões até 
para o necessario ela subsistcncia. Que obni. 
nraravilhosa de civilização, real!za o Missionariv 
nos sertões c:o Brasil!· Vamos soxorre-lo cnm 
nossas oracões, nossos sacrificios e nossas ésmo
las. Oração, esmola e sacrifícios pelas Missões! 
E' chegada a hora do nosso combate pela causâ 
de Cristo Rei! Sejamos cristãos verdadeiros e 
verdadeiros patriotas. Vamos ajudar as M!SSQ~/5. 

O dia missionario seja ·o nosso dia, o dia do nosso 
Zt'lo, o dla da 11ossa fé! 

A indifetcnça aqui hão é possível, 

* Mons. ASCANIO BRANDÃO * 
f c~ernção · ~as CC. MM. ~e Sãa Paulo 1 

apontador marco. pontualm~nte ai'> 
·presenças ft missa da. Congrega.• 
çã.o e se são advertidos os qut!l 
cueg-am com atraso. 

Programa geral de forma4Jào na~ 
reuniões do semestrt• Outub1•0 

tlc UJ.lü a l\lar\'O de L04.7 

1. • P..uumau --'- l•'ormaçiio Heli
gfosa: Outubro. ·--. A Santa Mis• 
sa; Novembro - A Santa Missa; 
Dezembro - A Sarta Missa; Ja. 
netro --- Eucaristia; l~CYCl'Ciro -
Eucari:;tia; l\far<:o '- Eucaristia. 
. 2. • Reunião -- Formação Ma

riana: Outubro - Comentário da. 
alocução de Pio XII; Novembro 
- Comentário; Dezembro - Co
mentário; Janeiro - Comentá
rio; l<'evereiro - Comentário; 
Março - Comentário. 

3•. Reunião ·- ~ormacáo So
cial: Outubrn - \ ocaçãÓ Sacer
dotal; NovemJillO - Vocação Sa-
cerdotal; Dezembro - Vocação 
Sacerdotal; Janeiro - Vocação 
Sacerdotal; Fevereiro - Matri
mônio e familla; Março - Matri
mônio e familia. 

DESENVOLVIMEN'l'OS d os 

- A Missa é o Saurificiu. Eis a 
fo,1t.: de todos us bens, de tôda3 

j ali g-raças. 
JAcJULATõRJ ,~: «Cordeiro de 

do 
1 

Deus, que tirais os pecados 
· muntlo, tende piedàt.le de. nós». 
1 

1 

l.• REUNlAO - Fot•ma!)io reli
giosa: A cumpreem,ão da Santa 
1\füssa. 

a) Ponto&_ pàra. estudo 

A Miss11. é uma lernm-ança. da 
Paixã'o e Morte ue Je.sus. - A 
Missa. e uma. representação a.a 
Morte de Jesus, - 'Mais, é a. mes
ma renovação d<, Sacrificio da. 
Cruz, 

Desenvolvimento no «Lider Ma
riano», 1.• ~érle (amarela), A.nó 
I, N ... 1. 

b J Conclusões: 

Examinar-nos sôbl'e a fé, ·o res
peito e a. devoção cóm que assisti-
mos à Santa Missa. ' 

O Secretário faça a lit1ta dos 
que no semestre pasaado nã.o-. fa.l• 
tai-am a missa nenhuma, para su_ · 
afixada no quadro de honra. 

Zelar para que os inoVimentôS 
comuns (levantar-se, isentar, ajoe
lhar) sejam feitos · com digtlidàcl.é 
e uniformidade. 

2 • .: REUNlAO - .Formac-_,ão Ma~. 
ria.na: Oo~ntário da Alóetl~ de 
.l'to XU. 

Importancia da Cons&g~ «. 
• Maria. - C-011sa.g-ração, não é 116 

leitura de fórmUla, n1as Vida dó 
seu conteudo. Não deve ser m~· 
ro sentimento, mas f?Uto de un:ia. 
vontade forte e decidida. - Con
state na entrega total de si, to
m.ando a sério as finàlidádes d~ 
C. M. 

DesenvolViinento no «Liden, I 
. s~rie (amarela), Ano !II, N,• 2. 

b) Conclusões: planos mensalmente indicados 
acham-se nas coleções do LIDE&. 
MARIANO. COLEÇAO · COMPLE
TA das 5 séries, editadas nós ,f, 
anos pp.: Na Fedcl'ação, Cr,$ ..• 

! 42,00, INDISI'ENSAVEL EM 
· f' é,QUALQUKk CONGREGAÇAO. . 

O sacrifiéio de Nosso Senhor 
exige como correspondência. <> 
próprio sàrrificit> · da nossa von
tade, caprichos, comodidades, in• 
dinações, é~c. 

Cada Congregado renóvé a ~ 
consagração em particular, pe.u
sa.damente e reflet.indo sóbt'e c~
da uma da.s frases. 

P, .. "-' •· : > 

:,. ~--··· . - e:. = , • ~ ., 1:. ,r~~...;C k .PR.06.RA...'UA J DE F'ORMAÇÃO ·1 
'-,~( .. , •. ~. , _--~ ~- 1 -~.ffi N. @ . . ; .• iµ.,:~=;1~ .. ~ ~.~ , ..... , :' . PARA ó MIJS DE OUTUBRO 
- 1 · _........,._.__ LEJ\l:A-, ~- O àitar é o Calvurió . ;;~~nt1n:1n·1~..._..tffln:111n1,11l'Un:1x1+,:u .. 

Não iare#Los o sacrl!icio de a!;· 
~lsw- ti.fita QÍJ mais vc:i:êS lia ~éma.
.fia ao Sactlflcio di!. 1fü1sa? 

Reflita, nesta pérgl.U\ta: <1::ffi 
tais v.:l teus j)énsaméntós, . pàla

-~·ra/l e obras I._\Ue uuftca. ófêhdV!l 
cJ Reallza.çôell ~ . 

-. O 'Prcsid6hte '\'érlfiquc; '.se ó'• ' ,(Cé)l1clue na 6u. pai•), 



EVANGELHO 
' ---

-~~~~~0-~~~~ S· 0'L E: N · E --- . --. ,,,) 
LIBERA LI ~J[9Hse 111-ana Eu.car>istical ,W.la:MO NONO DOMINGO DEPOIS 

:• 
( S. nrtem, cap... XX, '91er&--l-Mj em ~ á FESTA D,I! cRlffl) •. llEJ, ·na Séde da . A"9ra;· Pe~petua:r. 

lgre ja. de Santa lfigenia, de 20 · a 2-7 de Outubro oo 1946. i llaqaéle tempo, falava. Jesus aGS principes-dos-:meerdotes ti u,s 

Pansens. dizendo em parabolas: - O Reino dos Céus é semelhante 
a. um Rei que celebrou as nupcias de seu filho, Ora, ele mandou os 
seus ~ chamarem os convidados para as nupcias, mas estes não 
quisel'.aJll vir. Enviou então outros servos, eom esta. recomendação: 

~ 
Celebrando a Santa Igreja, no ultimo domingo de outubro,· dia 27, a Festa de ~ 
Cristo - Rei. como preparação dos fieis para tão gratíssima solenidade litur- i 

Dizei aos convidadas - "Eis que preparei o meu banquete; os meus 
bois e os anhnais que tinh;t a cn~ordar já estão mortos; tudo rstá 
pronto; vinde, pois, ás nupcias", - Mas eles desprezaram o convite 
·e se foram, um para a sua. casa de campo, outro para o seu negocio. 
Os restantes prenderam os servos. eobriram-nos de ttltrajes e os ma-

gica1 deseja o Emo,.Sr. Cardeal Arcebispo que cm todas as paroquias se rcali· $_ 
zem "SEMANAS. DE CRISTO - REI",_ as quais serão ocasião e motivo .. para, 1 
alem de uma. intensificação da pie~adc, acrescer a ..-ida sobrenatural e .. difun- . ..· 
dir os t'nsinamentos da. Igreja, acerca· desse reinado divino sobre as almas ,e ., 
sobre a Sociedade - Na Igreja de Santa Ifigcnia, Catedral provisoria, sédc _ ... ~ 

taram. A esta noticia indignou-se o Rei, e, enviando os seus cxer
citos, exterminou esses ~ssinos e incendiou a sua eidade. 

oficial da Adoração Perpetua, esta sentana de Cristo - Rei terá, como . nos anos. . ~! 
passados, . o maior brilho, festejando-se nesta ocasião o XIII aniversario ~a ~l 

Então; ãJSSe ele 30s ~ servos: As nupeias estão preparadas, 
mas os que tinham sido convidados não foram dignos •. Ide, pois, ás 
encrum.lhadas e convidai para as nupcias todos aqueles que cncon
kardes. - Sairam os servos pelos -,aminhos e reuniram todos os 
que encontraram - maus e bons - e encheu-se de convivas a sala 
do banquete. - Ora. entrou o .Rei para ver os que estavam á mesa, 
e viu um ·Jtomént que -não estava vestido com a veste nupcial, e lhe 
disse: Amigo, como entraste aqui sem ter a veste nupcial? - E ele 
~udeccú. - Então dis'Se o Rei aos seus servos: Ligai-lhe os pés 
e as mãos, e hmr.ai-o nas trevas exteriores, onde haverá lag-rimas e 
1'a~-c'ft dent:es; P-orque muitos são os chamados e poucos os eleitos. 

fundação da obra cm · São raulo. ~-

-" 
NA .CAT~DRAL PROVlSOR1A 

-~ ,., 
,~ 

$' S A B A D O A's 8 hs. - Missa festiva -de Comunhão Gc- ~ . 
ral celebrada pelo Revmo. Conego Aguinaldo ,.., 

i, Jo~é Gonçalves, DD. Cura da Sé Catedral. $ 
19 de Outubro - A's 15,30 hs. - Solene hora A's 16 hs. _ Solene Hora. de Adoração, prc: ~ 

cte Adoração dos Menores eas Congregações gada pelo Re~mo. ~onego Ant~nio . Alves <."~ _Si·~ 
Marianas. - queira, DD. V1ce-Re1tor ,do· Scmmano Ccntr~I <lo~ 

~ A's 20 horas - Terço e Benção do SS. Ipiranga. o canto esta à cargo do Colcg10 S. ,.., 

i 
Sacramento. Coracão da Madre CabrinL "~ 

C 0-M.:'El'f-T AR I O 
A's 21 horas - Solene Hora de Adoração da Á's 19,45 hs. - Terço -. Conferencia e Ben- .~ 

Juventude Masculina, Congregados Marianos e ção Solene. -~ 

· Nmna. ('J!JOCa, de iguafflmismo, ãe 
fthoelam.tmt,o e proleta-r',zação, em 
crne não se respel'Jtam os direit.os ad
~ lllão pela. lei esc:rit.a, mas 
f.\elOS vfnettlos muito Jl'Wjs eoildol5 de 
ttma. traição Ct1ltttral t1'B.namit:lds. 
tic gera.ç.oo em ~. não :ra.r0 
ge ai,eta. para a Igreja, afim ci,e justi 
ficar este estado de COisas. Ela se 
aborreceria. com mna dtterenciação 
dos homens, tnna. distinção entre 
&ens :l'Dhos, irmãos gera.dos Pela 
mesma mãe. Na. opin!ão destas 
'f)e'ssoas, quem .mais se 3/legrai e mais 
· hlcra. eorn este.· fim de etvttlzação 
~ que as diferenQas fundadas na 
· tradição. são desfeitas despresadas 
>Od:oda.g é a Igreja. uma. consequen 
~ta da destruição das camadas s0-
em is, estratificadas na tradição cul
tural e familiar é uma nova estra
-tfficação (pois que llln n""'lamen
to eompleto é mn absurdo; a so
rliedade não l)Oderila. mantel!--s<?> 
l'lem dtf~iação social>, na qual 
rt:.oma larga parte o est)jrlto aven-

. 't-arctro acobertado com o aureo ti
tulo de •maior capacidade" - E' 
·dizem mais justo que o mereclmen
lo, a capacidade sejam melhor aqui 
tnhoadas: e não seja o eriterio e~
'tm,ido do sangue que eorre nas 
're!as · p0r vezes d bwcios que diver~· 
fique a. sochdade - Expressões como 
cStas não se atnõuem · :1 Igreja: se
Iria ~ dar-lhe a patn-nidade de 
'Certos "sloga;ns» comunistas. -
1!Mt1s Procuram interpretar todas a.s 
i!'l?a l'?'a.tiea.s, e mia. doutrina de ma 
~ a. confirmar este ponto 1<' 
'1-lsta. 

O Evangelho deste domingo pa
!'eceria concordar plenamente eom 
estes novos expositore~ da nou.tri
l'la Cato1ica - "¾untn o :Rel em 
stu Palácio a todos os Cjue encon 
tra.ram seUs serv0s, m•mi; ~ bons. 
sem distinção alguma: ,~ isto num 
gesto qtte ;::.irecia um ari ep,mrl!men 
to de mrm ,:,1·'rn<':r:1 ma iititn:l-', r1ue 
rora fazer uma sc-Ieção entr? os 
e<>nvivag dd banquete oferecido Por 
motivo tlas nnpcias de seu filho. 

Ant~s de :prosseguirmos, imagi
ncn:os que devessemos todos nós se 
r.uir o pé da letra esta :1titude do 
'.Rei da·· parabOla .. AO casarmos 
noss0s filhos deveriamOs encher 
1'10!5Sa casa de todo o mundo que 
~uizcsse vir. Não fi7.,cssemos dls
tln,:ão alguma, não- atendessemos 
'{ns lac,os de panntesco nm aos 
..-;nculo~ dr: amizades t:radicionats. 
n·m ã;_,_. exigencias de posição so
clnl mas mlsturasc-smo.s todos na 
mesma alel!ria á mesma mesa. fi-
7.'s!'Pmos de nossa casa um Jogradou 
puhlico. - Que confusão! - Ma~ 
n confusão seria o mc110~. Quem 
nflr, ,·A ,:-0mo 11!~.la r:..tifur1t d ~ssa~ 
~(, t 0 ·-ia como CODS<'QUCflcia a eVal 
porrãn mais completa dos laços que 
,r:,11t,m o que hâ de maic- fundfl
,,_cntal num povo numa n'.lção: os 
la<'OS de fami1ia? Qurm não vê co
nç este seria O m'3i,., lD".ls !'IPto 
~ara destmlr o lar, n5.o o lar qu" 
i uma casa matf'rial mas tu<'lo iman 
ck envolv~mos de' ,;c-ntlmento._ ide-ai. 
humano pess,,oal na ~xnre,;sao -
noss<1 lar? 

Já 5~ vê que O que a paráboh
etisina não ê. não por.e ser. uma 
IJ~ão bolchevisant?. outro eleve ~<'r 
~ sentÍdo das palavras de N, Se
oehol', . .. .. 

1~rilt1Ct_i:rtt.rnctll~. C ~,.:.1~., !ã,,tei~-
~ e M ~ !'M1,be>lit,..~ {')- ~ro 

Senhor De'l!s. De ma.nejra. que ta,n. 
t.o suo primeira resoluç;ã.o, de sc
~onar os convivas, era sábia co
mo a outra. do chamar os outro-:. co

. mensais 30 banquete - Não se po 
d& pois, absoluta.menu conclutr 
<tUe Jesus Crlsto e eom Ele, si.lã 
Igreja condenem umo seleção so
cf.al, áo sejam Partidario:, de uma 
estratificação de camadas sociais. 
outra ~slderação que nos ·suge~ 
.re esta. parábola é qu~ à distinção · 
das classes sociais não obedecia ao 

· criterio da. maior ou menor capa
~!dadc-, de mais ou menos abastan
~a. Pois, easo assim fosse não se ex 
plioa.ria. o ~ento •indiQ'lo,: 
dos primeiros cOnvidados. Estes fo
ram convidados ])()rqUe pertenciam 
a nobreza, deviam s~r convidados 
Pela situaçã_o que tinham no Reino. 
_ Foram indignos, por isso não 
'Participaram do banquete: ma, ti
nham o dirtito de S?r convidados 
antes a eles competia O lugar a. me
sa do banquete. 

Desta atitude do Rei da parübola 
deve ,concluir-se que a doutrina do 
Evangelho, ao menos não ê contra
i-la a uma distinção social baseada 
numa tradição cutlural e familiar 

* '* * . 

Nucleos da Ação Catolica, sob a direção do · ~.., 
Revmo. Pe. Paulo Bannwarth S. J., DD. Diretor S E X T A - F E 1 R A -~t · 

. da Federação das Congregações Marianas. _ ~ 

1 D O M I N G O 25 de Outubro - JESUS CRISTO, REI DOS ~ 
CORAÇOES, DA FAZ E l.>J\. l\'.i.ISfütl(;OJWIA - ~~ 

20 de Outubro - DIA DAS !USSOES - Siio Dia cspccialmclltP. dedicado :i,o AposLólado d~,., 
especialmente convidadas as Zeladoras e Associa~ oração e Ordens Terceiras du. Penitencia i.,:· a:~ 
dos de todos os Centros da Obra Pontificia da conversão dos peeaC:ores. · . ,;.. 
Propagação da Fé e Obras Missionarias. A's s hs. _ Missa festiva de Comun~1ão Ue- ~t 

A's 8 hs. - Missa Festiva de Comunhão Cle- ral celebrada pele;, RevmQ. Pe. José Visconti, DD. ?> 
ral, celebrada pelo Revmo. Mons .. Manoel, Meire- Dil:ftor da Federação dó . Apostolado da '.!)ração: ~t- . 
lcs Freire, DD. Vigario Geral do Arcebispado. A's 16 h·s. _ Solene Hora de Adorrrçao, pre- ,~ 

A's 16 hs. - Solene Hora de Adoração, C:esti- gada pelo Revmo. Pe. Faulo Bani;iwartl:i ,,S. J .. O!-.. 
nada a. · pedir ,a · extensão do Reinado de .Jesus canto está a cargo du, Seminario da Gloria. .. ,.._ 
Cri~to nos países de Missão, pregada. pelo Revmo. A's 19,45 hS, - Terço - Cónforencia e. Bl·11- ~:~ 
Conego Benedito Marcos de Fre~~as.. A parte do çüo Solene. .. 't: 
canto está a cargo do coro das paroquias -escala- ;, ,\ 

1 
das para a Hora de Adoração. · S A B A D O "" 

A's 19,45 hs. - Todos os dias: Terço, eonfe· · ~t 
rencia pelo R~vm. o. Mons. Manoel Correia de M. a- 26 de Outubro -:- CRISTO-REI E SU.\ MAE ~i 
cedo, e Bcnçao do SS. Sacramento. .,. SAN'l'ISSil\lA, RAINIJA DAS VIRGENS _ Dia·,\ 

. S E G U N D A • F E IR A · · dedicado especialmente á Juventuc e Catolica Fe- ~- · 
· · minina, ás .Pias Uniões das Filhas de Maria, Or" ,~ 

~ 21 de Outubro - CRISTO-REI E AS CRIAN.: dens Terceiras do Carmo, etc. · · ·- ~ 

1 
ÇAS - Convidam-se. os pais de familia, os Edu- A's s hs: ~ Missa festiva dt' . Comun\1ão· Gt- t 

~ cadores da infancia, as Mães Cristãs, as Senhoras ral, celebrada pelo Revmo. Fr. Batistá, DD:-sup. !4, 
Catol,icas e as crianças em geral, Prov. dos Carmelitas. ~t 

A's 8 hs. -'- Missa·,Festiva de Comunhão Gc- A's 17 hs. _ Solene Hora de Adoração. prr,- ~ 
~ ral, celebrada pelo Revmo. Pe. Fernando PeC:rei- gada ~elo _Revmo: · Pe. E~uardo ·R?b . ..!rto, DD. Di- $. 
$ ra de Castro S. J ., DD. Diretor Arq. da C. E· I, rctor e a Fcderaçao Mariana Femmma. -- ._.) 

A's 16 hs. - Solene Hora de Adoração pre- Feminina. _ ;~ 

1 
O canto está a cargo do Externato S. José. o canto esté. a cargo 'dà Federação MarianB -~ 

gada pelo Revmo. Pe. Pedro Cerri, S. S. S., DD. A's 19,45 hs. - Terço C' Bcnçao Solene. ,., 
Tambem a se~uc1a Parte do cc,nto Diretor do Seminario Sacramentino "Cardeal Não havera Conferencia, para facil,tar- as·~ 

não favorece nenhuma. outra ex- L e" r· - · -~ -
li ã Pois' • ... ad o Re1· i"' cm • · ('()11 lSSOeS. ,., p eaç o. e ve1u e qu~ ,, 

mandou convidar a tocbs os que cn A's 19,45 hli. - 'l'erço - Conferencia' e Ben- D O 1\1 I N G O . ~ 
contrassem seus servos, maus e ção Solene· ,~ 

bons. Mas antesdde ingressar! na ~ TER ç A. }1., E IR A "7 de Outubro - 'PESTA D.E cms·ro-REl. ~§~~ sala de banquete everiam e es pre ~ ,. 
varar-se o Rei reprovando seus ~ 22 de Outubro - CRISTO-BEi, SENHOR DA A's 8 hs. - · Missa de Comunhão _ Geral, ce_le- , 
prhneiroo c<>nvivas. não quis ou- $ SAUDE E DA DOENÇA, DA POBREZA e DA RI- brada pêlo· Rcvmo. Mons. Paulo Rollm Loureiro,~ 
tros quaiSf!uer sentados ã mesa. Ai ;J QUEZA - São especialmente convida<;los os Vi- DD. Chanceler do Arcebispado. . ~ 
-em sua sala, deveriam todos tomar },; centinos, Damas de Caridade, Irmandades, das A's 10 hs. - Missa Solene du Cabido Metro: é 
ei; ares da nobreza so não eram ~ Dores, dos Remedias, da Boa Morte e do Rosario politano. . _ . . . $ 
T>Or nascimento, tornavam-·oo no- .,, dos Homens Pretos. . A's _16 hs. - Proc1ssao trmnfal de Cnsto-Re1 $. 
bres por vontade do soberano. Esta ~ · A's 8 hs. - Missa festiva_ de Comunhão Ge- na EucafiStia.. ,'> 
ultima atitude do Rei energ!ca e * ral celebrada. pelo Revmo. ~ons. Dr. J. Batista A Procissão será abrilhantada pela Banda~ 
irrevogav~l bem demonstra comn - ,t Martins Lac!eira, DD. Arcediago do Colendo Ca- Sinfonica da Força Policial. $ 
estava ele longe de um proletaris- ~ bido Metropolitano. . A's Ass·uciações que C:esejarem tomar parte na~ 
mo bolchevlsante. sen pala cio era ~ A's 16 hs. _ Solene Hora de Adoração pre- . procissão recomenda-se concentrarem-se com a~-s 
seu pa1acio e nc-lc só nobres tinham ~ gada pelo Rcvmo. Pe. Miguel Andery. o canto tecedencia de· Uma hora, no- Largo de Santa If1- i 
rntrada. 'ít está a cargo do Cõro da santa Casa. . genia e "ài- aguardar a hor~ .90 desfi~e. T~dos ~ 

Algucm me dirá que toda estas ~ A's 19,45 hS. _ Terço._ conferencia e Ben- que tomarem parte na proc1ssao poderao :ganhar~ 
C()11siderações não vem aó caso ,i cão Solene. . Indu-lgen~\?- Plenaria nas· condições . de costume, $ 
r,ofs que na parábola :> que se d 0 vc ~- - A's 21 hs. - Solene .Hora 'de Adoração dos J 
procurar é a lição esPi'"itual Súbre- -! Vici:.,ntinos, .Operarios Catolicos C Clrculistas,a pre~ II - Nas Pároquias do Arcebispado ~~ 
natural e nã0 . cuidados com uns ~.; çada pelo Revmo. Pe. Luiz Dupràt, DD. Assi;ltcn· ,---: . · $ -
"bizantismos" nacronicos_ ~~ te Ecl. Arquidiocesano dos _Vicentinos. o3 :fieis de todas as P~u:oquias da ~rguídio-·* 

primeiramente ainda nos linútan ~~ Q U A R T A • F' E I R A cese, siio convidados lJ, part1_c1par das so!eh1dades {'- · ·. 
remos ao puramente ,:,spiritual, so- ~ . desta grande semana na Catedral frov1sorla · da~ 
brenatural. a parábola Indica de ~~ 23 de Outubro -'- CRISTO-REI· E o SACER- 20 a 27 de outubro, ~ em suas respectivas matti- ~ · 
modo insofismavel. u!Y'n seleção. ~;, DOCIO _ Dedicado ao Santo· Padre, ao Re~o. zes, conforme o.deseJo do Emo; Sr. Cardeal. _ '< 
uma distinção entre os homrns ~ Clero secular e Regular e á Obra ·das VocaÇOPS. i 
fzuto. não dos mer,cim<'ntos destes ~~ Sacerdotais_ _ Dia 27 - FESTA DE. NOSSO SENHOR JESUS , 
ou daqueles, ·mas baseados Ró e ex- ~ . A's s hs. _ Missa festiva de Com_unhao CJ:e- CRISTO-REI - De conformida.dc ·com o man·da· -
clusivamcnte no direito de msci- v; ral, celebrada pelo Revmo. Con~go.Joao Paves10, to do SS. Padre Pio XI, de il de C:_cze~bro de · 
mento - A parábola c:ue ,,xamina- z~ DD. Diretor da Obra das Vocaçoes. O canto es- 1925 os Revmo!.. Parocos. Vigarips, Reitores de~ 
mo,, indica de modo c-laro. que fo- ,} tá a cargo da casa Pia de S. Vicente.- Igrejas e Capelães, diaúte .·do. S~ntlssin.10 SJi_c.ra-1-·-
ram os Jucleus os primeiro~ con- ~ A's 16 hs. _ Solene Hora de ~Adoráção do Cle- · mento solenemente exposto,. apos as_ Lad~mhas .. 
vidàdos para o Reino rlc: Drns e fo ~~ ro .pregada pelo Revmo. Pc. Joao Rezende, Sale- do Sagrado Coração çle Jesus, . de"~rão recitar . 
ramos Judeus não porqu~ mais me- ~ si~no, DD. Reitor. do Instituto .Pio XI. O ~anto com os fieis a formula da. Con_ .. sagraçao do ~e_n~~ {f 
1·eccm ou maior fidelidade honvcs- >' está a: cargo dos alunos dos Padres Carmelitas. ro Humano ao Sacratissiino .Co!"aç_ão d_e Jesus.~ 
sC'm ~ostrado ao Mcselas: mas só S A's 19;45 11s. _ Terço - Conferencia e Bcn- (cfr. Orc'o Divini Oficii, pág·. X:4IY), . · ·. ~-
porque eram Judeus. Sem. C'.in•ide 1~ ção Solene. · - . · · · · · · 

1 
· $ 

t'a.Gão. i:,ois a capacidade ou do •' curia Metropolitanà de_ S~o Paulo,_ .º d-e~ 
merito: mas só por força c1c asei ~ QUINTA ~ F E IR A outubro cte 1946. . si 
mento - E esta norma foi a norma 't · · · o REI NA EUCARIS •' 

· - 1 und0 \ 24 ele Outubro - CRIST - ' - ) l\lO''S p_~ ULO "_·OLI.l\·I ·Lo_.UR_ , __ ElRO ,,-~ .. -àe toda a evangc11za~c.o e o m -- . t; TIA -- Dia dedicado ás Associações Eucai:_isticas, (a , ., . ,. " ·t 
Os arostolos pregaram prim('iro a-".'~ , t Ad No , 
J'Jdru, e só depois aos gcnitos. M~s ~' Irmandades do SS · Sacramen o, oraçao • Chanceler do. Ai:ccbis15aclo ·,í · 

t \~ t•1nia Brasileira, etc. ________ .:,___________ . · · - ,~ mo na 0,dC'tn ""Ohren8 ural. 1>01~. ,, , _ _ _ _ ,; 

1,~ tm1q cli•til'",;º ons<>nda na no- ~~ i.~az·sc um veemente apelo ao zelo cucuristico dr todas as slen~1dordas._ ZC'laçlaºs~·asa1yad1a·q - . ~ 
t-·"z~- r1~ 01·i,-,rm. Noh~c~n c111

" pn~. ,~ .. · d f ma r o·ular a todas as so cn1 a cs, · m · 11 ,. \ 

a~ a ~soa perder, mas no:J,r('z,1. ,~ que uão :;omcnie compu1'eçan1 - e or e., da· almas aC::oradoras: ,angarian'd0 - _ \ 
l·eaT indcpénclcte da capoc1dfld" .,~ aproveltem desta semana para::.a:umentar o numero s_ 1· dia 20 as 17 hs . 't~. 

l ~--~ d inimo· 10 no-ros -associados ·,aTa a rPcepçao a rea 1zar,.se ., - _ ·· ;_.., 
correspondencia it grar;

9
,s do rnc-. '. 7i~ ! ~~~a ;eº ~ntR lfigcn1a, -polB, para a salvação do. hum,anlclà<le ·urge trabalhar- coro -, _ "' $· 

!'<Jcíine11!:oo- ,, d r; l , .. , . ,-J 'lf - .., t'-iw,cto W11 ctH'llltlco de Cr!sto na. imclcdade, . - , • ~> iri .'•Jf p B Ct U~F-0 ut) .ç .. _~ ,, .. .,,,,.,,,,,.,...,,,,,,.,.,.,~,.._,,.o,,,,,,,~ l (~!._._ ~,t~'-:!>~~ ~z _,:.J.$-.f..J.-.s-...$-0~~-.!~'..,0~:t ... ,~..f /-.• ,J, V,_ r. ~--..-:: ,. ...... ~ ~ -.-: ~~ . ...... 



.,: h'tt1o, ~ .t'l~ rJutnb-ro fl~ tJpi tEGIONÃ~IO 5 ·--------------------
Dia Universal das MiSSões ,,Festa de'.~M_,;da A Russia e o Santo padre 
EDI'i:~AL DA CHANCELARIA DO ARC~'11ISPADO 

ltcali,zQu·~, a 11 do eorrc1'!.te, 
na. matriz de 8anta Cccllia, :io· 
lcncmente, a. festa de SanLa. 
Margarlda Maria Alacoque. · .::>utubl'O, mês do Rosa.rlo de 

NOMa. ,_8c11hora. ó tambcm con

aa.gra.do pela Santa Igreja â jor

nada. missionaria, ·11ue compreen

de toda a, sen1ana. e o domingo 
anteriores á festa -de Cristo Rei. 

O "Dia· das Missões", neste 

ano, 20 de outubro, convida a 
todos os fieis a meditar sobre 
seus dévcres para com essa obra 

ele apostolaC:o e ze.lo da Santa 
J:grcja que são as Missões. 

Mostra, tambem, as necessi
dades das Missões e dos Missio
na.rios, -suas obras de abnegação, 
tantas vezes levadas ao hcrois
:mo · pela salvação das almas. 

Deve, portanto, a obra missio

naria, c<,mtinuar a contar com a 
ajuda generosa de todos os fieis. 
Ouçatnos o· veemente apelo do 

Santo Padre: ''Que todos os 
homens do mun( o escutem a 
nossa voz: Desejamos que todos 

os catolicos do ·mundo ajudem. 

com as suas esmolas, as almas· 

que Jesus Cristo resgatou e que, 
com os recursos · que estejam ao 
seu alcance, auxiliem a Obra da 
Propagação da Fé". 

O Brasil jã tem correspondido 
i;cncroso.mcnte, M pedido da 

Santa Sê e, mrrcê dos esforços 
do seu devota( o Clero e fieis, 
dia a dia, com::>ladoramente. vai 
aumentando o resultado da jor
nada missionaria. cuja finalida
de é propagar e auxiliar as Mis

sões e rezar por todas as suas 

· mun1cra.s 11eceasidade~:; Ma.is de 
sessenta mil niissionarlos e ir
mãs ele càrldade, espalhados pe
lo vastissimo territorio das Mis· 
sões catqlicas, em todas as par
tes do mundo, ~stão â espera · 

dos. frutos d~s pr~ces e genero
sidades dos fieis çatolicos. 

' Em Prepaia.ç_ã;, .foi celebrado 
solene ttiduo; nos dias 14, 15 e 
16 do corrente. Pela manhã, ás 
7,30 horas, foi celebrada a san
ta Missa fe~tiva, com comuàhão 
geral,: e á noite, ás 19,45, reza 
do. Terço e benção do Santissi
mo Sacramento. 
. búrà.nte · o tríduo, o Revmo. 

Pe: · José Copetti; Missionaria 
Redentorista, fez• excelentes pre· 

· gações, com grande proveito 
para todos qs paroquianos. 
· i,ú sole.niC:ade.s foram promo· 

.,..i,fas pelo Apostolado da Ora
çâo 'd a ma triz de San ta Cecilia. 

Maxime, agor11, neste dolor.oso 
período de após·gu~rra, em que 

maiores são as dificuldades ori· 
ginac'as pelas devasta,;ões_ dos 
bombardeios, todos os esforços· 

devem convergir a fim de .. que 
grandes venham a ser os auxí-
lios reunidos cm· favor de obra Rcvma · quanto segue: 

tão santa e patriotica. f _:: Durante· o mês de outu-
bro ·ficam proibidos festivais e 

Seja, pois, o "Dia das Missões" 
qucrmesscs, cujos resultados não 

um C:ia do caridade universu! 
se destinem ás. Missões. 

espiritual e material. Oração, 
trabalho, propaganda, esmolas, 2 - A ZO de outubro - "Dia 
sacrificios: tudo se ha-de f\lzrr das Missões" - e~ todas as ma· 
no dia 20. pelas MIBsõcs. trizes, ígrejas e capelas do Ar-

E' desejo do Eminentis'limo cebispado, seja feita uma e Jleta 
Senhor cardeal-Arcebispo que que será C:Cstinada, integralmen-

nas paroquias, igrejas e ~1,.p~las, te, ás obras. missionarias. 

nos colegios, nos hospitais. fü'S 3 - Durante a Semana Mis-
asilos, promovam-se prece~ e sionaria, de 13 a 20 de out.nbro, 

santas comunhões pelas Mi-;<;ões. sempre que as rubricas o per· 
As crianças cristãs _elevem '!Uai mitirem, os Revmos. Sacerdotes 

orações aos céus pelas crian ~as deverão. rezar na santa Missa a 
po.gãs. oração: "Pro Propagation--: l"i-

Em todas as familias .catoUcus dei"· 
estabeleça-se o piedoso costume D'e ·oi·dem de Sua. Emlncnria 
da reza do terço em comum, ta- ~-~v~r,mdissima·. 

zendo-o, no mês de outubro, !)('-·,: · :, :,s,,Paulo,• 7. de outubro de 19413. 

las elevadas finalidaces da O-ora ; ':·' Cà) • MoriSenhor Paulo ?.ol;m 

Pontificia da Propagação· da Fl: •· · '':f.,9,úféffb • ~·. Ch;mceler do Are e· 
Recomenda ainda S. Em:!la, '· )~;,spado. 
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NOVA ET 

Em vi11t.a don a.taqut::s que Mos
cou continua. lançando contra. o 
Vaticana, reproduzimos abaixo o 
que Moscou disse no passado , a 
respeito das atitudes do Vatica
no. 

No .ano de 194.0, quando a Ale
manha nazista e a U1lião .Sóvieti
ca éram · aliadós, .e existia um 
acordo .consumado no Pacto Mo
lotov-Ribbentrop, os jornais· «Iz
vcstia» e o· «Pravda» denuncia
ram o Vaticano, pelos seus con
tinuos ataques ao nazismo. 

No ano de 194.2, quando a União 
Sovieticà e o Terceiro Reich esta
vam em guerra, por causa da· in
vasão de Hitler em 22· de junho 
de 194.1, o Escritorio de Publicida
de do Estado da U, R. S. S. pu
blicou um extenso livro, intitula-

i-do: «A Verdade sobre a Religião 
na Russia». · 

Este livro louvava a todos os 
Bispos da Europa que tinham en-

1 

frentado os nazistas. Entre outras 
coisas dizia: - «A natureza anti
cristã do · -Fascismo não só foi 
compreendida pelas Igrejas an
glicana e ortodoxa. Os catolicos 
romanos, que num tempo pare
ciam falar a mesma linguagem 
que o·s nacionais socialistas ale
mães, estão agora decididamente 
convencidos da hostilidade inega
vel do Fascismo aos princípios ! , 
básicos do Cristianismo. 1 

.;A crui:wora do Và.Licano, en\ 
d1vcrsas oportw1ldades, tetn fala
do e. protestado contra a persegui• 
çã.o dos catolicos na Po1onla. ü 
Papa Pio XII informou a.o mW1• 
do· inteiro sobre estes horrores. 
Disse que os meto<ios dos fa.sds· 
tas· em sua barbarie, recordam <!L 
invasão dos tempos antigos dos 
selvagens mongois da China». O 
Vaticano acusa a ·Alemanha d& 
destruir a vida civil, cultural e 
religiosa do pais». · 

Em 191:'>, logo após a derrota da 
Alemanha hitlerista, a emissora 
oficial de Moscou diz: - «Os que 
escutaram o ultimo discurso do 
Papa (de 2 de junho de 1945) se 
surpreenderam muito ao. inteirar
se de que o Vaticano, durante to
do o período do governo de Hi
tler- na · Europa, tinha levantado 
valentemente sua voz contra os 
crimes nazistas. O mundo sabe de

. masiaclo bem que o Vaticano, 
quando considerou oportuno atuar, 
o fez unicamente para. despistar 
a vigilancia contra o 'perigo na• 
zista, e para proteger a Hitler e 
Mussolini». 

LER. E PROPAGAR O 

"LEG·IONAR·IO·" 

E' DEVER DE TODO:S 
OS CATOLICOS 
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A multiplieidade. C O ape1·feiooa-
1nento dos 1n·~.1 0s de cun1uni ... 
cac;;:ão entre vR povo~, o:, e:;.:-

1 raordinarios progressos da moder
l1>l tcc11ica publicitaria que a trD.vés 
ele urganir.ações gigantescas far. 
cheg·ar a todos os recantos do 
n1undo. pelo cinema. pela impcc-n
sa e p"lo racllo o rei.no vivo cJe 
todo$ os aco.1~tecin1entos r·:1ibiO~u::, 
r,olit!cos, sociais e economleos. tu
do isto faria supor um maior e::
<:larccimento da opinião pub!it0 a 
e consequentes entraves cada ver. 
:maiores â obra de mistifica<;ão e 
<le deturpação da veracidade elos 
tatos e das ideias. 

Dirigismo publicitário 
.de Chavigné, con·selheiro do rei, 
~uditor do._'l'~lb~nat de Contas, 
<).presentou. á Aca.demia Real de Ar• 
qulteturn; l}~ .. ·_;e~são de 8 de Junho 
d'e 1789, "uni. proje.to do monumen· 
to no local° da. Bastilha, d ccreta rl r, 

pelus Estados G_erais em honra de 
Luiz XVI, como restaurador· da~ 

A realiclaclc; entretanto, é bem 
outra, e por uma razii.o bem sim-
1,les.- e eYidente. l:.:sses 111odc1·nu:; 
l'ccu·rsos tecni'coE, por 1naraviJliu
-.os que scja.n1, não cunsegucm 
n1 udar a natureza humana. L:m ln· 
dividuo sem escrupulos e trapa, 
ccü-o continuará trapaceiro e sem 
escrupúlos quer \'lajàndo em um« 
liteka, quer crur.anclo º" are:, e111 
um su1)er-clipper. E do ponto d,; 
vista publicitario, a melhoria dus 
meios de comunica<;ão vem justa
n1entc concorrer para aumentar o 
ralo de ação ·da malelade dos c~
lerado:;. 

• • • 
Foi o que aconteceu com a. ma

qu.ina pul,licltar!a nazista. Quanta. 
.;ente até hoje ainda cluvida da ve
racidade dos fatos com relaçâo ii. 
perse.;uição aos catolicos · no ;;. 0 

Reich? Quantos ainda acreditam 
:na patranha da ''luta cootra o bol
chevismo" que era um dos "slo· 
;;ans•• de Gocbbels? Que dizer dos 
recursos publ!citarios empresa.dos 
pela Russla sovietica para encobrir 
o que realmente se passa nos ba:,
tidores do Kremlin? E da propu
s-anda que transfo1·ma um bandido 
como '.rito em hcroi nacionàl? Es
tamos não somente na cpoca da 
economia dirigidá, mas sobretudo, 
da propaganda dirigida. Quando 
nada, o desencontrado das noticia,; 
produz um publico pessimista e 
indiferente, nunca um publico e:s· 
clarecido sobre a verdade dos fa. 
tos. E não foi sem rar.ão que o ul
tramontano Joseph de 1.{alstre, já. 

em seu tempo, dizia ser .ª historia 
dos ultimos dois aeculos uma con
tinua conspiração contra a verda· 
de. Para exemplificar, vejam.os co
mo em plena luz do dia se consc
i;ue obscurecer un~ aconteelmc-nto 
historlco por esse proceso de inis
tiJ;lcaçâo e do dirigismo publicita
rio. Relembremo::< o caso da Ba~Li

,l>,,3_ q,,.., • ..-.t> 8e}u.> na origem de toda 
essa demagogia que está levando o 
munr!o a.os extremo!! do male nr-.,,-ro 
totalitarlllltno, Vcjamol:! o que di"' 
!l'un..:k · B!'e!1le..!lo ~11'! ~,:;u~ ",j,.-;:; r,,,:1,,. 

da Bastilha" sob1·e esse símbolo da 

I 
Bastilha não tem sido resen•ad:i 

tirania e da· opreSllão. do velho re~ ·,.Pa'râ os ))l'i~ioneiros do Estado, es-
gfme: - peclalmerite nestes ultimos tempos; 

"Xumeroaos testemunhos confir.: tornou-se antes, quase, a anteca-
mam que a Bastilha era desde ha mara ·da Conciergerie ". 
muito a prisã~ de França "mais . Se, envelhecendo, a Bastilha per-
doce e mais humana", como escre- <lera O seu brilho, em compensação, 
veu, em 1783, o autor das Obser- a tortura, de fato só aplicada aos 
rnçõcs Sobre a llistoria da Basti- · presos comuns, desapareceu com-
lha. Aqui temos um chamado Boc· plct:uncnte. Descle O começo do 
tcy, preso em Vincennes, que pede seculo xvur, as masmorras e as 
para ser transferido pará. a Basti- ·grilhetas apcnás eram um castigo 
lha: " espero, requer ele ao intcn- temporario aplicado aos presos in-
dente da policia, que O vosso ~spi- · · ·-i~U:bordlnados; àP65 a subida ao 
1·ito de humanidade não del::mra. de .. trono de Luiz XVI, desapareceram 
atcncler o meu pedido". O historia- oompfctamente. Brcteuil proibiu a 
dor Delort cita uma· mulher encar- i:eclusâo nas masmorras _ c,:ha-
cerada no Châtelet acusada de as• lllava-se assim ás divisões do an-
sas'3inato: "por causa da .sua com~ <lar inferior de cada torre, especie 
balida saude foi transferida para a. eh, eavcs sombrias e humidas) 
BaSt iJha". Como o cardial de Ro· Jusse pelo que fosse. No dia 11 ele 
han, durante as confrontações a que Setemb.ro de 1775, Malesherbes es· 
deu origem o processo do Colar da creve: .. Xão se pode recusar a ne-
r:.ainha, objetasse ao t'om.ancista nhum preso a escrita .e. a leitura. O 
Dette d 'Etienvllle: "de que forma pretenbo abuso a que poclem dar , 
conseguiu a senhora de Courville lugar não pode ser perigoso, encer-
saber tão rapidamente que eu es- raelos rigorosamente como estão. 
tava na Bastilha? - A Bastilha, Não se pode tambem· contrariar o 
respondeu d'EtienYllle, é · a prisão · 

desejo que alguns tenham em se 
das pessoas de nascimento ilustre, entreterem noutras ocupaç·ões, des-
e por ls;io ela ficou crente desde de que para O uso destas não exi-
que vos !)renderam, que se1·!~is nela 
internadp", jam a posse de instrumentos que 

Lê-se no Jornal dttm Padre Pa- possam seryir para uma evasão, se 
hou\·cr algum que queira escrever rislcnso (1780·1792), do abade Ru-

<lemaro, que morreu durante a â sua familia e aos seus amiso.f', 
ne,itaur~ção, cura eia paroquia. rh, d.e.\·e ·ser-lhe permitido receber a 
Blancs-,',Janteaux de Paris: "A 14 resposta, fazendo-lha chegar ás 
de Julho 'tom';iram a Bastilha. Xo mãos depois de Ilda; acima de to-
dia J 5 fui lá por curiosidade. Um das estas instruções colocareis a 
maltrapilho disse-me então: "Não Yossa prudencia e a vossa humani· 

dadc .,_ A leitura dos jornais, ou· direis, senhor cavaleiro, que foi 
para nós que tr(J.balliamos destruin- trora se,-cramente interdita, é-lhes 

permitida. 
do a Bastilha, mll.'l sim para vós, 
pois os 1'.!liser11,veis · não tinham lá. 
entrada. Para nós ·a Bicêtre ... 
:,.;-ão ha por ai uns. cobres para 
beber A vossa saude?~ 

• • • 
Estes testemunhos pod'iam mui· 

tiplicar-se infinitamente. 
Em 1713, o secretario de Estado 

·v orsin, escrevia a a' Argenso·n; 
'·Deaumaniellc não merece muitos 
esfo1·ços para o tran~ferir do Chft
telet onde está. para a Bastilha··. 
La Hai·pc caracterizou be111 o mo
Yin1cnto cl~ tl'aJ1Pfo1·n1::H:ão quo a 
grande prii-;tto de E~tad,~· ~ufrcu de
/Jols dc,·fa epoca. <lfzendo ccue. des~ 
de o principio do ~eeulo. nenhum 
a(':'3 nrt~1nn<>tro~ neln e11f'f'rr!vi,)e 
'

1 met·occ-1·a. e:-:it;~ hut1n1·:. Ob":-Crvn-
•..;à·J t•_iIJ(J!'n!e.da µ._.,_,.- LI,.,3,.1•1t: ··A 

E' necessario dizer tambem que 
o numero de presos encerrados na 
Bastil'ha não era tamanho como ~o 
poderia julgar. A velha fortaleza 
podia <:onter quarenta e dois pre
sos alojados separadamente. Xo 
reinado de Luiz XIV desde 1660 
até 1713, a prisão do rei reecbeu 
a . 2. 228 acusaclos, uma media de 
quarenta por ano• sob Luiz XV, ele 
1 i15 a 1774, ess~ numero elevou
se a 2. 367. ou seja uma merlia de 
Ci uu1·cn ta e trê~ por ano; enfim. no 
reinado ele Luiz XVI. apena" 2sn, o 
QlIe 1·.<:'Pl'C'8Cnta uina lllCLlia annal de! 
dcr.t"no,·e. 

Esta qu1·da br·u:--:ea d{' (f11,u·c11l:t e 
(1·é~ irni-a de~enu,·c (, caraeterlstica. 
:\[areit UL·n1 as tran~forn1ac_:õe~ ope
t'alla8 no exerclclo do governo real. 
0:t ucn>!iÜo ern trUC" (nl :-011Hu.l:{. l 1 ·, 
t.i•.' ,Ju:l1u ,tv 1 hl', a Lluclltha t1:1hc, 

apenas sete presos. 

••• 
Acabamos de ver ·que, durante o 

reinado de Luiz X\'I, a D~atilha 
re<:ebeu em media dezenuve prisio
neiros por ano. Alguns cleles ape· 
nas estlniram detidos uns dias: De 
1783 a 1789, a Bastilha ficou quase 
de~erta, e se não tivesem resoJ,·ido 
alojar nela os presos que não ca· 
blam noutras prisões, ter1a ficacl o 
completamente vazia.. Já cm Feve
reiro de 1784, por falta de pl'isio
neiros, se tinha encerrado a torre 
de Vinccnnes - cspecle de: sucur
:,al da Bastilha. O regime das o.r

clcns secretas de prisão perdia-se lú. 
no passado. Alem. disso, a Bastilha. 
ficava muito cara ao rei ·Só o go
vernador recebia anualmente ses
senta mil francos, acrescenclo ain· 
ch1.: o soldo e alimentação dos ofi
ciais da guarnição, dos carct"•rciro~, 
n1cdicos. c1rurg1ao, farn1aceutico, 
capelães; a alimentação - e só es· 
ta verb,,. em 1774, foi ele mais de 
sessenta e sete mil francos - o 
\'estuario elos presos, a conscn·ac;ão 
do ccli(icio: o total parecerá exur• 
bilante, porque es~as cifras de,·em 
ser multiplicadas por 12 ou 15 pu
ra representarem o seu valo,, atual. 
.\ssim ;<;ccker, vendo que a Basti
lha para nada servia, pensou "pot' 
economia" cm a suprimir, e nã.o fui 
ele o unico que superiormente pro
pôs essa supressão. O museu Car
navalct possuo. uma planta levan
ta.da cm 17 84 por Corbet, arqui
teto inspetor ela cicladc de Paris, 
trabalho que tem carater oficial; é 
um projeto da "praça Luiz XVI" 
a construir no lugar ela velha for
taleza. ;\lillin informa-nos que ou
tros artistas tambem se "tinham 
ocupado elo projeto dum monumen
to a ele,;ar sobre o local da B,rn
tilha". L"m desses projeto~ n,crece 
especial mençii.o. Dns suas oito. tor
res, sete tinham sido destruidas, a 
oitava ficou de pé, mas quase toda 
arruinacla.; no local das· torres ar
rasadas le\·antar-se-ia um monu
mento á gloria ele Luiz XVI. Este 
u1onun1ento con1por-sc-ia Uum pe
destal formado por um montão da3 
caclcia~ C' ferrulhos pro,·cnientcs ela 
])1·i~i~o do E:-:;t.-1do. cn1 cin1a do QUal 

fica1·ia a estatua do rei, estC'ndendo 
a mãu. num gesto libertador, para 
a torre em ruínas. E' lamcntavel, 
~e não pela beleza a.o m.enos pelo 
r•ftoi·e~·co·. ,de Pai·I\! .. ciue: cwê vro-
1,•tu· uitcr tuthi.l. Liuo ~.,1,c.u.çil.v. L>a\:.V. 

· libercl;;des publicas"; 
Alguinas gravuras, anteriores 2 

1789 - uma. delas no frontispici'> 
ela edição elas )lcmorins de Língncf, 
publicndas em 1783, representa111 
Luiz XVI estendendo a mão para 
as altas torres que alguns opera
rios derrubam. 

.- . .. 
Xoa arquivos da Bastilha estãc> 

guarda.elos dois relatorios récligido.i 
c111 1788 por Pug'et, delegado do 
rei, e 'p~ssua mais importante do 
castelo depois do governador, Pro• 
põe neles a supressão da prl:;ào do 
Estado, a demolição do velho cas
telo e à venda clbs. terrenos em be• 
11 c,fido da coroa. Pocle-se dizei· des
tes projetos acima como do plano 
elo aÍ-quitcto Corbet, que eles não 
teriam sido feitos, se, supc1·!or
mente nã.o tivessem sido aprovados. 

Em 17 84 um viulento apaixonado 
da a1Higa ·situação exclamava: "Oh! 
se o nosso jovem monarca come
tesse tamanho erro, se ele contra
riasse a tal ponto os antigos usos 
elo governo, se fosse possível ter 
a tentação de vos destruir - o 
;tutor dirige-se á Bastilha, - para 
erguer .sobre as vossas ruínas um 
monumento ao rei libertador ... " 
.\. demolição da Dastllha era assun
to resolvido; leria sido feita a.dml· 
nistrativamenle se a ReYo!uçii.o niiv 
tivesse rebentaclo. 

DcRcle 1 de Janeiro a 14 de Ju• 
lho de 1789, apenas entrou na Bali· 
tilha. um unico prisioneiro, e que• 
espccie ele prisioneiro! - nevei!·• 
lon fabricante do papeis pintad•B 
elo ~rrabalde Santo· Antonio, rleticl0 
a seu proprlo pedido, para fugir ii-3 
conscquencias da quebra. :'\o rne~
mo ano. o intendente de polici•t 
Crosne fez tuna inSpcção á nusti
lh,t acompanhado por urn conse
lheiro do Parlamento, para veriíi· 
car oficialmente a rulna da prisão 
elo r,;stacio. 

Assim, na \'espera da Hevolu~ãn, 
:i Bastilha já não ·existia,' apesar de 
ter ainda de pi:' as suas oito torrM<. 

Os venccclurcs ele 14 ele .Julho li
licrtaram sete preso,;: quatro Cal· 
sa1·ios, presos do Châtclet, cujo 
vrvcesso corria 011 seus lrâmitAs e 
que de,·crh1;1 estar numa prt,úi0 
ordinaria: dois loucos cujo lt1.1rn.r 
rle\·eria ser en1 Çlrn.renton e o c:nnd1c> 
de Solages, gentilhornem acUAAÔO 
dum crime monstruoso, sobre o 
qual. cm r<'spefto pela .sua ra.miiia., 
;;e· deoeJaYa lanc;or uru n~u- 1 cuja 
~1ei1sao ·era· pai11, ~oi- sl!U i,at". 



· - B.tgttaJds,de scei&l tem PO?" bime um& cm a. p!!l"Nffl1, ~llecl& M o!ht:15 de Maria. SSma., e ·do seu 
r ~ eamo o bnPel!:re!to deve ·tmt-, ma;ncha, moral, um pooa,do dO!I ·~ • ., • ~ Filho> :r 

.(~o d.a. 4.ª p!g.) d'1,' Em ~ C!teõ!I t!'!1andv esiJJt. (!e..l_ amo 8 ~~ do ~o- · tconcJnaio da. 3~ ~.) 
ftar o qt1.e e ~ito nada. se ad- ' pais a. Igreja p0r seu decoro i:,a,ra, . E:s a.inda. .nwvido,. -com o mes~ ~= '!™, de uma. lição sobre de- o defesa. da. familia, pa,ra saJVa- ~ pois lm!ge a l'~ d.e m- / mo :J;trvor ~ outró1·a, pelo desejo : 
g!gtlaldl.i.de na, ordem sobi:~matural ·· guard~ . da _ tradiçi'i.o e Mnefeficio , ~ todos os homens na, ma apre~ de servir a, SSma. Viri;-cm na;; 

e) .Rca~: 

.. '.Ha . & Ali. . atJ.B.. &êtJ.t . a;,é:lsJ_ . llZ!I: 

quu6-o de :.llJlnta ctib:i fét.tiel:o. . ~ 
nonie dos que aali'àl!l · dá'. ~"' 
gação para. a ,·ida. ~~tt!ctal ·e ~ 

eonelttaJ'llOS para a. nece:>s1da.àc de ~ da clv1J1zaçaç,0 leva e mconta o es- ciaçã,o. Nesta terrA. esta. d€Sigual- tuas ações diárias? 
'~ ~ldade na. ornem rui-tLk tigma com que tal homem vin a. f da.de :ió POde favorecer o Rel,nadv 
f~,11!. luz do mundo - E' o CASO por e,rem I ele Jesus Or.i:!!l:o Na. ffl!tl."a, -vida PO• . ,' e.) ~; 

$ ., • pJ0 dos fühos llegttin'toS. E' obvio I l'®l ha:vd'à ai:nds. designaldode. 

~ não e SÓ, 0 hOll;l<'!!!l Vive na. 
~ e é !la sociedz.de que ele 
Chá. de eon_geguir sua salvação eter. 
~.' é na. socie-dada que ele há. de 
~ a. virtu4e, há de santificar 
ie ·:i,ara, assegurar o ceu. Já se vê 
~ interusa. zobrem:meira á Igreja. 
~e as con4iÇÕes :sOcia.is sejam ta.is 
~~- f2VO!'ee!lm a conrectlçáo de seu 

crne em.boro não t:)nha. :--, criança ' ! Quer porem a P.rovidenocia. qne 66- . ,' Nas solenidadéií MariA~ rl'l· 
culra. nenhuma. no cas0 a, equipa,ra · ._ ta ultima na parte (!Ue .resPeita a.os · ll.OVa.r em comum a !or111u!a. da. 
.;;ão dos filhos ilegitimos aos legl- J llruneru;, se.ia fruto d~ boa.5 ol:lra3. Consagração. . 
timOs é uma injustiça social e um ". Está. partanto em ru)S.'SN; mão~ i O Presidente ve1·ifiqu.e se o ato 
genne de desagregação do. esteio l cooperar com a. graça e eonqu~star : í da c_onsagração é explicad~ aos 
da sociedade que é a famiT;a. Que f ~ ti.·tulos de nobrêZa no Pa.ra.1zo, i candidatos_,. e mesmo ao~ C. ong1·~-
faz a Igreja.? Mltlltiplica. institui- --------------' f' gaclos, utilizando o _~c~mpend10 
~<'s para amparar a inocencla. des- f , para. o ex.ame. de ã;_d.m1ssao~, t Ca.· 

, !i:im ultimo e· não o impeçam nes
~ negocio qtfe é o unico necessario 
:-.. "'o ttm:Un neoessa.rtum" na :fra,
lle de Nosso. Senhor Jesus Cristo, 

~s crianças; ma.s nttnca d~t'lC()nhe- . DR. DURVAL DO LJ. , sa. f~~:~~~~~e P~º!· má-
oo a moncha. de qu~ se enodoCfJ · VRAMENTO PRADO 1· xuna solenidade ás recepções de 
Afasta-a do sacerdoc10; e se l)<)r ' Dovos Congregados. 
tm:1a dlspensa espci?ial. tomando Clinica de molêstüw doo. olbOO , 

: Ora. como mostramos no seg'tllldo 
lt,ópieo do comenta.rio o . menosprezo 

tiqueto sõclal · ba.sesda na. eXis-
m das emiadas SOl1iili. ter
~do sempre ma.is 

sid ã d .. stt ~ - Cirurgia ocular - Oona.: l , <J) Livros; , em con ~raç o lll11a gr-a;n e ª Av. lpi.ranga, 313 (8.º andar> ! 
peravit" sobre o comttin dâs vaca- T 1 ,, -s .,__ ... -tComp· cndio pa1·a 'o E:came de 

- o .: ........ l: - ~.: -·· ' ~ eo'lesia,5ttoas oormtte-lhe o . Angélica, 1408 _ Tru.: 5-92'11. , . Adn'lissão> - Casa Sto, Antonio. 
a.e~ ã.s ~ada!õordens veda,.:111~ ______________ Mariau;,,: - "Na l<~orni.ula <Is 

. Deu;;_.. -- Ca.sa Slo. Antonio. 
~ tradiciQnais e famDfa- - ~ ~ 

~ ,q,.;te sã.o o tWld:a.m.~ de mna. )2- e s . ~ 
. . -~red-odé õam. eonàtitµ1<1a, 1 llllica. $. OS MELHORES PRE ~O . $ 
, .. · ~ tttie Pode-- 0 catoiieisrno t1°res- t' ·i. E A l\'IELHOR QUALIDADE ~t t · 

l!!et e facllmen+4 fratifica:i: em frn- , § ~ 

it.Qs -~ ... ~ _,, ?tl'a.da. mais 'ft PRESUN'ro e FRIOS VINHOS FINOS, FRUTAS, "',,. 

,. ti.' R.EUNIAO - :Forma,9:I\I $0-
ci.al: Y ocaç.õe!> Sacerdotzb;. 

a.) .Fontol\ para. estudo: 

· -~ pois.,~ . ao . comentar oA si- iÁ 

. ~ ~ÔS ~~~~~ 1 EISCOU'rOS G BOMBONS - GBNEROS ALIMENTICIOS $ .'.-:·~--=~~~. ~ ~~~. ~ ~- EMPORIO MONTENEGRO ~,,;,_ 
..,,.,..., ~ """""'"" .,,,.,,....,., .,, ~ RUA AUGUSTA, Ui59 <Esq, R. Luiz Coelho) ~ J:°one: '7all035 -:,, 
~ se:Te.t!a e zo.lene segura.n- ~ $ 
· ~ : ~º ::i1= d;~ : : M E R C E A RI A A V E N I D A s 
~ta. ti:lttd.mi a desa.parecer, ma.n. S $ 
11km tod esplendor ..i mna corte ~ AV. BR!G. LUIZ ANTONIO, 2093 (Em frenti; ~ Igre.j~ ~ 

. · -~ . 

0 

~ aOS filr itos ~ 1·1 '*' I.luacu.lada Conceição) - Fone: 7.5453 ,~ ~=6<id:o: ~~~; UNICOS DIS'I'RIBUIDORES DA ~ 1 

. Ff.'10 seu protocolo as honr:trias deVi- t MANTEIGA H B A N. D E IR A N 'I1 E n ~$-· . . . . Jm, , s fami!i,a.s real; a:tncia. qimn .. 

·: ~tio destronadas e se'!IS dominlos. I!!' ' ~;-~~~~~~~»~~~~~~~~~~~~~~~~~~ · (~espetlo Tra.dlç".:..0 que estrificou ,!! ~ 

o trabalho pcla.s Vocações ·Sa
cerdotais -· ltste trabalho é tra
dicional nas Cón,p·eg-ações, quer 
por meios indiretos: orações, ho· 
1·as santas, Obra das · Vocações, 
formação de familí!ls cristã.s; 
<1uer por meios diretos: Corm;,:a,cão 
do cara.ter, do ideal, etc. 

Desenvolvimento · no <d.-'den, 
:J.• st'\ríe (<~ór rn:mJ, Ano l, N.'' 
1-2. 

Evitar etúdadosatnente · qual· 
qqer paJavrà QU . a<;ãó que poss,a 
ser eni desérédító :da vida: .,. digri.i
dacfo · saéercÍota1.· ' · ' ' · · . 

Merecer uma Vocação Sacercto· 
tal! Refleti no incalculavel alcan-. · \t' -socletlade paro o 1nci:"\r. ben do 

-;eí!~:;:~~ :~~::~ I n s ô n i a ! 
~jo5 estes -esi,irltos bemaventura-
,~ graduam.se por nove cor0s quê Quando não se pode conciliai· o so110, ê o sinal mais evidente 

1

. -ce deste apostolado .. ;·_ pela Igreja, 
· pela salvação elas almas, conver
são ·dos pecadcres, dos infiéis, etc. 

'l'oniar o costlirrie dt)· -rezar diá: _____ ___;,..._~-· !_. ·-

~ superl;>Õem. cotrl OS 1,'RriOs títulos de que o :sangue está cheio, de impurezas, não pocl<inclo circular 
e uma, cort.e rea.I. A sóéiedade dAJ livremente,. por isso, compromete todo o or.~11J1ismo, 11ondo cm rl'a, Se qtt1ser ser perl'dta lln.lt~ a. 

~salem Oê,...'!ete. 

. N-asta. erioao de ~ 11A trtUi.J 
b ge:n~ ~ Se ~dallia. com· 
-~..ms cat:l1Q es-tas. E não rart, 
~ oom a. d<Rtflrto8, da. !gt'aja, que• 

··ft!áO examina :s, origem datiUeles ciue 
~ a,ptt.Se!Ibam á soa -porta -para re
)teber ·Os·.· ~ntos · an. depostta.1' 
~a. ~ta,.· ' 

. Bâ ttllllÍ atenção geral (_lt':.e -s.c de
. 'se dar a. toa® os homens POIB que 
~ tôraih cre:::dos p::.ra á vi.zã.o 
1:eat!fi(:a. no Parai-so. Uma. ~ ou,tra 
r,msa. a. In-efa jamais u_egou, nem 
nunca há- de negar a ningueru · 

· uma desigua.lcla.de sociol, porem 
Í8 Igreja sempre reconhcc~u como 
·necesssaria. e s!l'lll.pre respeitou eo-

. ~ acl....m.a ~robruno:ii de ver. 

reco11hccido como valioso auxiliar 110 tr.itamcnto da Sifilís, é o 
rcmcclio inclicado nas 1.11olcstias do aparelho circulatorio, tais 
como Dores de cabeça, vertigens, fcrrug·em das veias (doença tios 
v,;,lhos), varizcs, palpitações, sinco})cs, ancuritmas, hemorragias 
cerebrai:s e !>luas tc1Tiveis conscquencias. üuça nesses casos a 
opi11iã.o de seu mcdico-amig·o <' comece ho.jc mesmo a tratar-se 
pois imcdiaiamenic ac3bará o marth·io das noites mal clormidas J 
com o desaparecimento da insonia ! <N. 111 EC) 

1nóicador Proiissio·nal 
.· .. ·A-~ V o G A. D os M Ê D I e o s Dr. Ce!estino Bourroul 

V Rc:;,; Lgu. t:i. l'nulo, S - '\'el,: 

Dr. Viunle Mdillo 

Dr. PUnio Corrêa 
de Oliveira 

'·Bu11 Quü1tiuo aocaiqva. 1!6~. ~.' 
@nc!~; - S;.tl.& 3:?2 :-- Tel.: "-121ti 

Dr. VicMk de Paulo 
Melil!o 

CLINICA GERA!, 
(:'011 . ..ultorío: Ru" Aureliano 

Cou~inhtl n.1;, 109 

Ons 13 :is J'l hora..,; 

Dr. Cama.rgo Andrade 

1 

2·2622 - Vou:;.: ltua 7 dr Abril 
11.º 2:H> --· Das ~ rts 5 hor.L~ 

Dr. Reynaldo Neves 

no HOSPITAL UAtl C.:LlN1CA8 
E SA:-IATOltlO S'J'A. CATARINA 
CllttJIWIA DAb VIAS BILlARE~ 

Conferencia. _do , Dr. .José 
Amaciei na·· C, M. dh 

C_oleg·io • Sã9 Luiz 
Realizou-se no domingo pas· 

sado, dia 13, na e. M·. de Nossa 
Senhora do Bom·• CQnselho, no 
Colegio s. Luiz, uma brilhar1te 
cémferencía do Dr. José Ama
dei, Secretario das Obras Publi
cas da Prefeitura, sobre o tema·: 
"O salario como rcmuneraçüo 
justa do trabalho". A' confe
rencia estiveram presentes, alem 
dr, v;irio,s professores da Escola 
.Politécnica e outras pessoas de 
relcvg, grande numero. dp con
gregados e visitantes, cstanclo à 
sala t~ialmente ocupada. 

O Dr. Amadei dissertou sob1•e 
as varias maneiras e sistemas 
<:k reniuneraçã_o do t1•abalho. co
mo seja o sistc111a capitalista li· 

· bera!, o pag·amento por açõe:;;. 
a participação dos openirios 110.s 
lucros das empresas, etc.. e cn· 
cerrou sua instrutiva palestra' 
mostrando . como: a· v~roacleira 
solução para o problema c:os sa· 
larios ,:, para a questão, $ocial 
reside na obcdicncla . e fiel ob
servancia dós dois grandes ma11-
damcntos da Igre1a: justiça ,;: · 
caridade. 

Hoje, dia 20, o Dr. Sauaia dis· · 
scrtará sobre o tema '!Como CO· 
nhécer a propria· vocação'!. Pa-

. i'a a l'em1ião estão convidados 
os estudante\<; e ·ctiplomaC:os das 
nossas Escolas Superiores. 

.Aca·demía 
)~ S é O 1, A' 1' E C N I C A. 

. ::, .'.' ... 

ligiosa.. · . • . 
· Reclame o· Pre~ u. ptó, 

iuna. rcú.tüã.0 tlo · Sector · fl)~ 
alusivos ás voca4,õe~, que ~ 
.sen<:lo dllitribttidos pllla.. F.~liD· 

Adquira. a. Congregação ''fir~i:1 
copias de ; OpuBCul()S ~lâtivw- · e, 
vocação sàccrdotal e prffl!!.OVl!- · 111, 

SU2, 1 e i t tu·a.. ·· ,. 

:s.) Llnos: 

,,v, Doyle - d'Id•de m_er 15a~s:r~ 
dote?.:> --- Editt-ra. VoZP.F -- S1l.i1 
Paulo. . . . ..• 

w. Doyle - -i:.A-wti ti M~ 
- Editora Voees ---.~ Pa:lllri, 

Parnisetti <Segui¼:'~ 
Editorá Vozes -- Sã.o. .Pà:1-JJ.o, 

· Onú:sculo da. ióbra. d.à.E', ,·oca,• 
ç9e;::, - Rua Alb'u(lUC!"q\tC' \Lll'l..!f. 
107;;: ·- São Paulo. ' 

ROMARIA OO~éE:S'l~~,-
}'_;M !TU' - 27 DJ!;_ ót".tl!!!'!J.U · 

Festeja-se nessa rl.atá. .e . Jul")!• 
leu de diamant~ do .t,.pl)~olado dg. 
üra!;ão no Brasil. De' f_àtp _é t'ffi 
Itú que o P, Taddei, a:po~tolo de: 
Coraçã.o de Jesus,· ftmdotl o pn• 
meiro Centro. Devct·áo lá coatp~-· 
recer o Sr. Cardeal, varioil Sm:; . 
Bispos, inll:l.'rteros 0

• romeiro:;: 
A Fedel'ação na. remuiu, . d-; 

M.arço- na Cúria prómetéu ·;i. Mo1ui. 
Vigário Geral ntàndar maw qut 
uma simples rcprcse11tàçàó, Wfü!. 

g t·andiosa ron1aria. . 
Disporemos no dia. 27. de Outu

bro de um trem csr,ec4ll cpm ú!l.!ó 
500 lugares. Os Congi·es·aélos d,:-

. verão adq 1iirir os seus . , \:â1·tõct1 
com anteccdcnéia, ;Jlll.. C,llsil. I.!:u;\*l'd • 
na séúc da Jfede,rai;ã.o .. el,l ,,na por• 
taría de S. Gonçalo: O cartào <:Wl· 
ta;i:á Cr.;i, 30,üv, e dá direito ~ 
passagem de ida e volta ctn oano 
de ~·: dasse, eoin folheto de can, 
tico:s .. A partir op ·d1à· ,2~., d.é Ou• 
tu_brn rw.u :se ganwt_ç rp_#l": at ,e1i• 
da. de cartões. 

C;:1da Co11.;n:,;;ú,,;úo !~~;ará btm 
·a,:onuicwnac1a a.· .s~<'. : b~!i~e1ra. ) 

HOHÁlUü D.Â Ró};I.AfUA' 
As 1,30 ..2.. •'·áetiri1àb '.·~li'(' frl!.!'!-L/; 

· à · 8orocabal1a, tomà1tdo · 111.;ar ~ 
fila: encabeçada pela'l~lrá._'do res• 
pectivo cartão ,, .;;'urrci;P'0Hcl'é11t!i 
no eano. 

A.s- 1,:;o - Embatriue. 
/\s 2,00 - Sai.da do capecla!, 
As 9.00 --- Assistencia ao Po!'t-

tifical. 
Visita ás eu1:iosidades dt: cidàdé. 
As 14,00 _:_ Grandfo,Ía 1rrooki• 

f:ão. Consagr·a·1;ào do · BfÚ;Ü âti !5 • 
Cora~ão. 

• As lG,30 
A:s. lí,UU 

Emb!l,rq-u!. 
Vol La º" · c:.lpócial. 

A ~uüor percgrhta~ão rea~ 
liírnda na Suiss·a 

Apr·oxlmll.damente m:i.ooo JO\$m 
càtol!cos SU!ÇOS .. ~1npfeertdére..m 

; .Ull1/!- · p.c1·cgl'inaçã_o, ao sa;luãrio ,,(~ 
Eil,,;iede!n, para <lar .g-raç.às pcl11> 
proteção dispensada 3 ,;~v pai,, 
cturante a guerra. 

Todos bS patti'cií)al1tes i\fl põre• 
g-rinaçil.o deixaram de fum0r t! ..i., 
i.Jcber bebi<las aleoolieas. 

O,; jovens tiveram q_Ue · cm[.'L'f• 
gar cinco domingos· consecúti.vull, 
para chegai· a IDi11sted~h\. · lun1 '-'à.~ 

·cta' um deles d<ldlqiram a· n.úilt: ili\· 
·tcffor á. 01·ação. · 

E1:Jta foi a maior p~reg1·11'!8.\;::1.o 
rcaliiada na Suisaa. 

·Dr. Fn-.~,;i5co P. Rcimio 
HriUmc~:itcr 

Bni s: t, .. 11,0. ·i.,.,i ·- \.0 ,p1d:u 
th 111 :; - ld.: :!~llHS - !:,. l'aul 1 

DOENÇA~ UE SKNHORAS 
P.-\BTOS - IJPEHA(;OES 

Com;.: 1{, l\la.rconí, 84 - 3.0 aod, 
• '!'d.: 4·8717 - Uai, 11 a,t; lí> br:; 
ltcsid.: Av. t•a.ca.cmbu, 1.044 ..., 

SOB INSPEÇAO F'EDERAL 

---"----- ---· 

Dr. Cados Morais 
·--de Andrade 

Ru:, R~u.n1m1111 Co11~1ant. z:; -
4. 0 nnd. - S, U'., - Tel.: 3- lX8t 

--~ =c..· ... ,cpaq, ........ , ... ~_ ... , -------· ------ ,--

Da lkncf. Portuguesa. da 1\la.'.cr
nidad" de S. Paulo 

Cons.: t: SPti. Frijo · n. 0 ·!o5 -
- 'l'!'l.: ~-~~11 -- Uas 11 as UI !lii 

Sabado: l)a,, lU a~ 12 h111'Jl.S. 

Re::s .. IC Ratael úc- 13arro:.. 45, 
Te 1.: 7 .451;3 

FRACOS e 
A~@Mrcos 

l('..)M(.M 

01:~a ~en~mt1 
''SlL~".fHi.4" ! 

Cr,nc!e Tllli;co,: 

ras pelo tcletune: :/.-0839. 
'l'cl.: 5-2625 

H O ME O p·A TI A 
Or. Artur Rcz:eocic Filho 

~•c!:l•eu trnmcopat/3 tb t A P. · 
d,1 tio1·orab,1!!!!.. UttHt•!' cHnico 
,fo .-\ml)u!atiM'to Uómeopet!éó do 

. Ca !'!11-0 - C m1~ : B §.en f e!Jo, 1 
tOt,·- T<?f.: ~·111\S9 _ R"'l'!, ll-fU'l'1' · 
- .,iarc'!.,r ho.ra, rlas 3. ás 6 !to.;· ' 

lWi pdo. telefone: -2°08~0, . ,: 

(;lJU.SOS BASiC..'O E 'l'ECNICO OE . \JON'l'ABILWAUE 
OAV'l'ILOGRJWlA, ETC. 

MATRICULAS AB·ERTAS 
P'.\rt'A · O CURSO OE AD!\ÜSSAO . 

RUA BARAO I;)E :.P~~ANAPJ'.ACABA.· 50 TEL,: 3-7995 

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

.-



. --. 
·:·-~.~~ ~;--·. •. 

am- revista l 
. ,tr.•tu,~<>. : cvu.,; oa.u,Li.:v. ~o~i:~ a 

. , -~~ .~ prã.t.icaVa éônlh.i i 
- .·.:_ -~§-i~~----~ii_ ~eus, síil>méten\:h> a Jul

~11.ttlênfo _civil _úm !leu Prelado. Po1· 
--e~rt'1,··e1~ tei-4. &ido prevenido da 
. .;í;:c"murinãó- com tempo de emen~ 
dlit prã~iilfü~iite seu êh.-ó. se ttão 
~ f~i; l)ÜtiÍ ii& para· demohstrar. 
tuil. · po'!ll,:l.b túndaménrnlmehte 
~en.si.iravel, perante a Jgreja na. 
,tiâ.í !tii J.>a.ti.=do. 

..... 

;,il,llltiq\.le, -.im pc,siu· -J;>Ol' qua o;, 

1 

cri,més. 'cometiciQs pelos chefe.;; µ:..-
. úsl:à$_ }i:tjam ·sido tã.o graves qu~ · 

. Ih& tenham. validó a morte, não é 

ra7..0aYel no_ i.ientido de -que. a :0•1n:.t 
de mort!l não cleverla se1· ~plicada 
aos sentenciados. Corno bem diz o 
'· Ossei·v:\.toré", ein si mesina essa 

· •pena é justa, e é 15 que explica que 
l) 'Vaticano nii.o haja in_tercedido 
41m tavor 11.oà rel.l..'!. Não lamenta· 
mos que ~1 .... lhes li:>bh;t sido, apli· 
cada.· LáméÍltanibii, isto sl.tn, que 
· eles a. b;à.J~ · m él'êcidó, 

A IereJa Oriental iobr~ 
'1ivm à persegui~ 

o F.lx.mo. Bi.,;;po Coycütch, de 
Presov, f.s.lando em Brati;;lavà. do 
atual estado da · Igreja Oriental, 
<lis.se que apesar dos soJ:rimentos, 
e, Catolicismo do rito oriental 
emergirá mais forte que nunca. 

O mencionado Bispo é o tutico 
de seu rit!J na Europa Oriental 
qu.e se acha em liberdade de 
cumprir seus deveres. 

Talvez, disse S. Excia. Revina. 
Mons. Goyditch, a· perseguição 
nos trará de llovo os cismaticos 
orientais. Faz pouco que lhe foi 
outorgada a. jurisdição sobre to
dos os catolicos do r.i.to ~enw 
da Checoslovnqui.a, e ,íolt di:i:igiu 
aos seus irmãos eslo'lll,lliDit 4ii rito 
latino, rogando-lhes ~ • re.'3tU
da_r os rit~s orién\:ais,, ,,t p dei
,xem de crer que são j~,;;. .aos 
J:i tos lati.nos. ~,,w · ,, "•. 1 

··--a. à~:-'----=-.. ·aa· ............ • .. ·-.,;··,í,l-tsi,--,li·'--w•-·----· -----

1 A nova Conferência d.a Paz 
(Oonc1Usâo J.a Últi.ÍÍl.n pag.) ' ·· 

e balcanica só apareceram no ~xre.r da.· ~ .. re.ncia, as ~ 
verg-enc..ias na questão alemã já estão pá.tentes -e atingem iu~ 
muito :mais profundos .. Por outro lado, até lá já terão sido reali~ 
:zadas as elei~ões para o Congresso americano e para o governo e 
Assembléia eia França e, cohfôrüie tudo indie:i, ambas trn:rão um 
poderoso auxilio ao movimento conservador mundiaL A. L. 

A importância de uma universidade 
católica e o desinteresse das católicos 

(C011elasão d,.. 2.~ pagina) 

iai» 1.:aloli<:os, que s·e batem pe 
Jas l''.scola,, Pr-imarias pura eu-· 
sinar as primeiras leü·ais u, .mi-

i!lmples fat.o_ .ae ser 'l'it.o c,1u üu,
ouporl.és do llornini-, eom,~nlsl::i nos 
i:ieikâüs .. ta.to s'ó pôr sl süflciéhle 
:)irá; aêfuoiistri.Ü· llúê éle l, úfu 
1éreÍtl:liêit'ó Íníth1to éiâ lgréja, à súa 
t.üt)iae _no procésso de lv!ons. Ste
piha4 fala, por si SÓ com insÔfiS· 
Ítiãfel é1:i'.rM.à nesse ienti®• . . .. 

ü que• rcàlri-lénte· h:io com 1,r,~cn
dêinos; G porqúe se Ueu aos granues 
cháí·latães nazistas a oportunidade 
d~ pronuncia.r frases sediciosas no 
momento da mo'rte. . Élssa:s frases ,. 
ficarão eín rerrf\.énfac;:ão na Alema- .. 1 
thi e rtc, mundó ihte1ró, por muito 1 

· · re1npo, ·il- ·só Deus sabe o <iué desta 
. ferménta.ção poderá vir. Istó tanto 
mais quanto, segündô cífrtos tele
Úâ.Ínas, tódos os séntehciadus tive
rám de jurar, antes de morrer, qil~ 
H\tléi- esta. morto. Este éxtrn.1il:ü> , 
juramento, a. ser verldico, s-t1gére a 
suspeitá. de que os aliados não dão 
ci·édito li. rtoticla da tnort<:i clé Hi
tier. Esta suspeita, por sua vez, 
eitcità-rá. nos círculos na.zista.\l um 
seba.stianismo . ardelite, a.grava.do 
J)ela exá.ltac:ii.o m.istlcà. provoca.ela 
pelas frttses dos .~n.tenciádos tle 

as missões e . osJ erceiros franciscanos 

lh.~ de brasiléir-oo que aa -d.e-a· 
eonhecem, pedindo-lhes o seu 
auxilio in::tféria.l, (porque o Go, 
verno não lhes promete mn..1, 
ta :coiBa • • ., ) Wv_ez esses se
nhores Sêjam. os priril.éiros que 
são "do contra" é:! jµlgu,\lm q ilS

temos rhàis -liéeéssidade de u.rna 
U.nivê:rái'd.àd'é · êá~... Xes. 
te mu~do tücló . ~ ~vel! E ; . ,· .. _ .Jt. qu~. tocamos nesle a.'!Sunto, 

C': l;,c;g;;;s;. êoín.• sât.lsfaçã. o quê· Slla 
-~I . . ' i,nencia, o Senhbr Cardeàl Grll-
-\, .h,.:.lrcéb_lspó dé l~óndre.s, ordenoú 

. -afua ~atílpa.nha dé telegÍ·arnas de 
1.odos ,os. <?atolicos inglese~ 'ao ga l>i-
11ête Lra.báihÚila, para llié SÓlidtai-
41:ié Íntiifrvihiüa êin !à,;·oi:- lle Mons. 
JStépirlác; 'l'éreriios, porém surpre
:ia, ém, ,àber qlle a camp~nha -a.1-
ca.nçol1 algum exitu. As pessoas do 
lf[)o •nem carne nem peixe" dó sr. 
Altl€ê ê de seus colegas s'oclálls
.cii~. são êximfas ná tatlca ingloria 
dê buvldoâ. moucos. :!lú uma fortis
~iifia pressão poder:, arra!lcú.·los a 

· ~~ fábll :i:>oslção. Não sàbernos se 
',íi .'íüime-ro de catolicos jrt: · ê sufi• 
al/ntei,. na Inglaterra, para alcan• 
4-r essê resultado, Porque, em ul• 
dma ánâ!lse, sõ o argumento-nu.: 

,.-·mero ·movei"lt· o si·. Atttea. 

• • • 
quando .;;omenlu.mos, ao reunir~ 

flé a ·coh(éreilélã.·.de . Paris o com• 
plelo jsÍ)l_á.rliento em qu~ iicou o 
Sumo Pontii1ée, quê segundo pare· 
cé n~m ~é-qb~r foi convidádo a eA· 
viar iéiuéle ciônflai·a 11m vuserva
.li;L' .Óflái:il,. â;Í)et\titar:nos WUltO Unl. 

~f~é.t~ \t,( iétna: . sé ,Pio Xll foatie 
~ilüVlda.d.o; IJlià ~itila~ão se tornaria. 

'lrn~~,.is~ pdrqaé a atmosfera dê 
uv,r#~ • qtié lê. deseo volve hO• 
i.J .i.. .ilp!cith~tilâ.; não é. procicia &. 
Pre3e.iç11, • t fuhiiéncia. de repre·-
11é.i_,i:\Jú.Á lió V!pilo .te Cris~o. 

_: O i-icifHlí â.'iicurso ei11 que o sr. 
~I 1Hótó~ .;iéciàtciü <i Lie a u .l;!SS t1ã.o 
.t~~it'i'<#. ài d~biiíõés tbrnacio..s peta 
mâ!órta, .' 0 ddià têrt;o!il na CoÍlfê• 
,·bnélà.; ciéÚlóiisti-;1. oém. nosS.:t. 1h•e~r~ 

.. 4'Q, .ltJipoiá déitj dilicúrs->, a quê 
fü:cnt r•iáa. t conrêrenaia.? A. 
'ii-.má farça ÍÍltêrnacloriil.l. se o 
mÚnciô dê hoje étuer fa:zér fnn:s. à 
p~ci'pÔ$lt,:; dé t~do, é até dos ássun• 
toii :m;tÍs ;ffovhs, ê mellioi: qUe 1\ 

f.aça. Íi»-t a presença. di:I YM!cà..nll, 
F't~~ bJm a-,. SiÜiÚt s~, parêaéÍ' vl· 

. alf~líneute enx,h::ülâ. de uma asi!l.êm
lii.dla de que tambem fórám dêit~r. 
rtdi4i 'a .!i!rrnldade, a seriedade e !i. 
·tioildê2 .!ú manelrns. 

. . . 
.P.kl~temci-119s de_ comentar os por• 

1n~Mrês cottcehlêntee !t. exécu~ã.o 
di.,il jÍtlfial~Íls éh~·feà iui;z!stàs, r-'O· 
i'!i.m tãp !iltérgentes os noticiá.rio;, 
tslesratlcÓi; .conhecidos no Brasil 
liQ-1.re sSl!e wsunto, que um com.an· 
tji.ilo serio, ào prócedlmento do~ 
._,d:mirii; de· .J.:dolph Hitler s~ tôr· 
riá ihittêf lmpÍ'.\!!>tlvêl. Alem do riin.l~, 
#LfeBil qúii 11 f'~rsão dl.qtrlbu!dà. a 
üi;,tros pn.lsea foi bem diversa. AR· 
1>im o •<"Ossérvatore Roman~", 
cpnisjderándo juato o castlgo lnfll• 
s-i4~ ·,uii trllttdes arltnlnoaos àl! 
~~nj. àcêntti!Í. cjué todoii ê!eÍi :.__ 
$1tÍie?~_-§,. _i',~ltà t.Íó -~ulclda, t, olHlo 
.;... ,morranr.ra cQlil o pensa.iné.ino 
pójiii,i ~ Dii-q~; Ora., n:io .; i-etó qú.é 
âr.in~ em rél~~ a va.no-s d6iô.e, 
110 ·.ií_otié!là.r10 têtêtt-aitco tettó i>áia 
ri énistr. 

. Íi!t6 tuçlp nã:o obstanti', é prec,i~~ 
f!J.1E) dii?uihoii i:11:nà. pa.lavi·a sobre o 
fát~ ~it, éiéc-ução, em RI. As agen
cl~ tel•graflcàa dlvulga.ram tanto~ 
-P!=Hnfincir'8 dli. eiêcuçll.ô, e portne• 
n9t'"hs· _j:or V?Zlffi tão_ sinistros, qu~ 
d~l!pertuam uma cêrta cbmlÍlêM!· 
çiÔ é'1!Í relação âs "vitimas" de Nu
rirnQerg, Ora, se esta comlseraGã.o 

.. é riii.iitô cnstã, n:a me!ltda em que 

E'RANCISCO .. SÔARES 

~urenbêrg. 

E. cióhÍo sé tt1do isto não bas
tasse, é chefe' do ae.rvlço policial 
rtorte-arrterlcano em Berlim, J..)ouéos 
a i:1.s depois das éxecuc:'õE•s capi· 
tais, áfirinou . do modo ~à.is caté:.. 
got'i?o, q.ue 
de Hitler. 

não a.credita nà inôrte 

Com isto tudo, onde iremos pa
. ral'.,, $Oqretudo Sl3 O cheta da -p6• 
licia vankee tetn ra.zão l , -

_E' hoje o DiA DAS MISSõES. 
Assim o determinou Sua San

tkade o Papa Pio XI, e em to· 
do o orbe catoLico, neste penul
timo domingo de outubro, os co
l:ações vibriim de entusiasmo 
pelas obrr.:.; mL<;sionarias qtlê eh
tão lhes são mais detalhada· 
mente expostas pelos Sacerdotes 
éin süas preg·ações, pela ilhprenº 
sa em seus jornais, pelas Asso
ciações Pias em suas Assem'
bléias, pelos fieis muis conhece· 
dores do assunto ei:n suas coh· 
versações familiates. 
. Todos nós, brasileiros, inâs és;., 
pecialinente os Tercéii'bs Fran
ciscanos, devemos cofnemoràr 
digriaí:nehte é sobretudo fí:utúó-
samehte, esta data tão rica de 

* • _ ~ sigúifichçãó IJ'a.r:i a: lgre}á lliiêi· , 
'l'antos são os assuntos, que fülOÍl·. . ra,. é portanto tanibem para~.as .. 

sen) ser :,.bordado, àtê aqui, uni dos l três Venerav·ei-s Oí:tlen.<.; dê São 
mais.impottll.iites: Í'.I Hsifn'' coth (lll~ Francisco de Assis. 
o povo fraiicêi réspondeu i petgu.ii.:. . S. Frb.ncisco é atràyés dos se.:. 
ia plebiscitaria dó domlngó ú!tllilÓ, culos u~ hnau espirituâl pode:.. 

roso, em cuJa missão à Pí:opa.· 
gação dá Fé e . 0bhts . Mlssiôiiit· 
rias tefu lugar de rele~ . 

Não julga.mos ser o caso de :iiOS 

i;roµunclarmos sobre o problelÍÜl 
êoiuitltúc!onal em s1 mesmô: ê:nvol
tê q_úê~tões de itiecarítca: insutúclt)• 
-nà.1. qué não teem inalar tnté~~é 
pari :iiÓê; llra.ailétr~. 

Qúkfi)mos, contudo, có:&entàr ºª 
re~itlt'âdós Pôlltlci>s dó tito. :Elstês 
reihiltàdoa dão dois: dê Gitulle flêâ 
ê.fu umÍi._ sitílà.ção '1l!lé11 de definir, 
:à.flmui.ndo~iê pôr al sô é0mo uma 
~cltencla ·superior a cada um doa 
três pia.rÚcióii politldos collgadoã, e 
o :?if. R. :f> •• !Btó ê, a corrente ca
tollcia, apàreceu como cfaraménte 
dividida.. Clà.r:.mente, e, à.O que pá.• 
récé, lrrémédia.velmente. 

• • * 

:Oi il:Clrmai;:ão a.:i podei· p0Ut1~0 
d .. Ué aaullê rêàultA. um tato. 1nt1lto 
impoi-t!tlltê pa.ra. o !utu.ro do ml.Ul· 
do, c.:im étéitO Pé Ga.ulé à.flrml?1.1 
em •eu fá.fubáci Jiacurão de :ea.yell-.i: 
que à a4opçâ.o do -texto const!tucio~ 
nâl àrrastàr!n ii. França !l. àmarqtiià, 
da qwa.l gõ poderia :a,er sà.lv!ii. pelá 
J.lt:..uurà. Se Dê Gulle tem razão, 
e ee de tato a. ll.llà.rquia. resultar 

1 
da Cowtitulçíi.o, os f.rancéses térlo 

1 dé escolher um dltador. QuéÍll âér!l 
J, · é\~? Etidetltéménte ó homéi:n fual~ 

int'luent:á do país, o que se bouvéi: 
. cober-to_ de maiores glorla,,;i .•• e o 

j nome de Charles de Gã.iú.le vil'!\. 

1 
evld.e.ntémente ll. tonà. 

1 .ora, o. triunfo de De Gaulle slg-
1 niflcàrll. por ~uá vez o adténto de 
1 dri.á Í)olltlca internacional ri:lát.!i 

nissofol.lu, mals a.lla.dofll,a. 
Sob este ponto de v!ata., o àco:l'l• 

tec!mento terA repercussão tran&
céndéntàl, é favoravel, Ma.a á. XllOÍ'te 
da . êim6éra.cia. 110 propr1ó 5010 
ti·a.i:ie,l.'t. q;te r.o:iisequênclaa téri pa;. 
ra. " ~uiido? 

As suàs tí'ês brdenS roràm é· 
são Íllil . viveiro de Santos, tlt 
sabi.'os, dê artistas, dé tnlent;.;s 
í:ias eiehcías é nas artes ' 

A prifueira :ordêfü deu â Ígi'e;. 
ja, 135 Santos e Beatôs. 2\: sê;. 
guiida Oí·dem. 23 e s. tel'oolí:a 85, 
não entrando em conta '92 Ve
nera veis e 6. 000 :falecid Ol:l com 
f:ima dé santldacie. 

Mi.iltos destes têm cü-lt.J pc-- ! 
pular na Igreja ()::.tolica 3 a lte
voçào especial dos cristão.3. 
Quem não conbece: S. AilWlll::i 
de Lisboa, S. Roque, S. !vu, S. 
Boaventura, S. Frauci.sc.:J Sola-
110, s. Leonardo dê Pottu Mau· 
ricio e tantos outros? 

Da í'alang·e sera.fica saíram 
muiL?S f1,moadores de Ordeiis ;:. 
Gongregações Religiosas. A par· 
ti.r çLo secu.lo Xl.U, quase todas 
têm por funçiactor, um filho de 
S. f'ranc.Lsco, eomo por exem~ i 
plo; A. Companhia de J,~,'>US, pelo ; 
celebre 8. -1.nacio de Loiola; S 1 

Felipe Neri, do üra.torio; S. j 
Francisco de .Paula, dos Mini
mos; S. Caetano, .dos Tea.tlnos; j 

·S. Vicente de Pau.la, dos ,Laza· 

1

. 
ristas e das Irmãs de Caridade; 
S. _Franci:.co ele Sales, da Vi.1:;1-
taçao; S. Paulo ela Cru.z, ,:os 
Passionistas, e s. João Bosco, 1 
dos Salesianos, 'l'odos estes 1,·· 
.mm Terceiros de S. Fr;aucisco. 

A Ordem Terceira tem a hou -
r::. 1.hsigne de ser aprovada por 
d?is Concilio:,;; em 1309. pelo de 
Viena, e pelo de Latrão em 15J2. 

Envergaram ainda o llalJ1to 
da T_erceir::. Ordem e cinglt·am o 
cordao de S. Francisco: Sta. 
Angêla e.e Merici, fundadora 
MS Ursulina.s; s·ta. Briglêla, da 
Congregaçao do Redentor; f:l. 

A. de,iuµJão do M, R. P. et-a. lne-· 
vltavel, côinó a do PDC 1tal.là.no, 

Ccim efeito, o M. R. t>, levou 
longé demais sua colaboração com 
'os comunistas, e n5.o espanta que 
a um aceno de De Ga.ulle os cato
Ucoã que ·extranhava.m o bem éíita.r 
do i.t:. :â1da.u1t a.o lá.do doia p1oraà 
iiúmt.gôê da. Igreja, se ha.ja:rn â1~ 
vorcla.dci da orlénta,;:íió deàtá últi;. 
mo, pà.raº seguJr a do gra.nde gê;. 
oeral. 

.
1 

Carlos Borromeu, dos Oblatos · e 
o _Veneravel 0otolengo, dos 'rr
maos de s_. Vicente, que fez pas
mar o mundo com a celebre ca
sa Dela Dev1na Pro'fidenza. 

Má.Is uma vez, vemos a lmpru• 
,ciénélli. dé catollcos, na Éur6pá, ge-. 
ra.r dlscàrJ;tias, estas dlscimlias ~é-
ruem- co.ni:usãô, e essa éohtuêàcl . 
f&l'l;lilna.r em. r_uptura. 

D~ _qnéfu ti. culpa? Do sr. :8\~ 
.' \i11-u1t,· iàtte. ~iiis · Í#ipor 1:1,. \odoâ os 

ci~ttiltcoa· éeu ptogtà.má' eitrat~~ 
-·is." àrti" fügãr . ãe :R!iitifi.ciãr à ital'6.'S 

ezcentricidadée dÓ"iltriW.àii, · p-...rà 

~~~-

Que gloi·ia vermos através dos 
tempos, em todas as épocas d'1. 
Igreja,. uma falange tão llu&tre 
de Santos de braço,<.i dados com 
os nossos Irmãos de habito uni· 
dos no lhestilci ibtentd, c~ucor• 
rendo para_ o mesmo fim: - a 
evangeUzação do mundo. Não 
admira, que o Papa João XXII 
P'R:f;Jarh~SSe ao olhar para ii.. ObÍ'a 
d~ Fr_a!iciSco de Assis-: ;.... ''Esta 

. Ordem. é úi.n astro rJspl~des

. cente. qui,i desluinbht com ·o seu 
brilho. 'o l;iiuhdo". · .. 

Ai:t?da: sdb o y.ióntificadô 'de 
~ocênclo IV, os VJ:issióna:rlos 
Fiai.eisêancis, penetraram efu 
t-Odai a.a.~ ·g,p 0:1::-...a:nta .Q1;0-

rai1do prodigios de valor' na EtiO· quem sà;Ôe .sê'~elês·ruw:.taberão 
pla, 111dla e Tai'taria. provar ad.fuirà'v~nfé; moo; 

No pontificado de Alexàndr,e . tra.n __ do á Cumissão enviada peto 
,.,v, mais de 23 Nações Orientais, · . · 
como se !e na Bum "Cum hora Vlgi.irlo~ ~o_quia que os Wlíír-
uhdeêifua", · adifürarafu , o zelo tur·~~-º~ ~~ia.is, . "as crises d.o 
heroico dos FrahcLscai1os,· que as. iíiuhdô. môMn:M)" . pr<Wem Dão 
missionaram. dôs ííuütfüi ilêtrá:d0$ ao Br~ 

Assim, os 'i'ei·ceiros Fhthcis· . -e--do mtlndP, Ü1M w iiu:ritl:l.s i:n,-
cahos têm maghificos exemí;Jios 1 -
de zelo missiohario. Aietj:t i).s~b, . ·tê 'Ígmteiasc. ·,trâ-nstôrnada,':i por 
é desejo do Pai Cbfuum da ·cris.;. mhHofj5sêudos:ês"túdos iroperio-, 
tàndade q\.le este dia vei:lhá. ih~- $ e filósôficôS! .. 
centivar o interesse dbà' càtóli;.: H_ .. á._.m_-,.úitãs_··. __ oritHt_ s ohJ"=õefJ_ 
cos pelas Missões, venha tOrhª°i;~ .. ·.. ~x 
l_hes_ mais co!ihecida. à gràv,d~â.:. ' q\:l.f ~- lêitôr já oúvfu (e . quem 
de do p'robléti:l.a mlssioh!l:Ho: \, etif ~l:l~.?~:·t.ãlv"éz iií~o :-'á te< " .,J. ' •. . .. J ~ 

' llOSSO SéClliO, lhes . façà ce~;. hliaJô-i,_-nhilâttÜ t'Ô-7.ttz'a a no~ 
preêhder qúé a àôfüçã6 d~ssé _Ufil\'_'érá_itlá:d_ê_:.-_j,~füi.iea·•·· -i·11,,,1·p· 1·~ 
magno pH.1blemà_ está, em grs;h_; ~ .... ..._. 
de parté, ha.s niãós.· dos· mêsfüas -w··'tflü:é'pef~tf)'fàmtPct~ de tÓd~ 
c.~t()_liéqs __ ém gerá!, ê. efü jjaiti~ ··ai:f1oiís êãfüti~õs~ Nãá adiaitia 

· culür dos qúé fize~m profts$â6 i·~prôíluzi,fo$: J;iúãndo há má 
~'ir~~~ª ~ars pedr:ilª na eraem y@\iid~ :ê\-JJgnQraiicia, t :melh.OI: 

O' que grànde c.ÜtÍ. sêhi _ àquêlé ft~iHiâ.-lâd'o, -' : . 
ein que todos os eã.tblleos ºeôm• i · .. é•' ,·.·. "' •.. '· ·-·· -. • . . 

préenderém o séti dêvêi· i:>ii.hí e-,_ · · · · · ··· - · ·· · 

cº~.}~~~1t;1;:sõ::1~ causa mLséfol . =ORClttUc::.:-:da C~ M .. 
.~:~~u~~úég-:~ m!t,MibJ! 1-··u--- -11'"'0-·t.;eigc"l~Oc·,_ s··ii L-_n·1·z 
dêvêr quê éabe â toêo~ ~§ 1, u 
riúfüpÍ'ir. ' . . . . 

E' sabide qüe· nefu fodas ãs M~ 
hia.s são chamadas poí: Diiu$ à. 
se dedieài·em exeiusiváriiehte ãs 
Missões, mas :l fálta dessa vocâ.;. 
ção missionariv., propriamente 
dita, não impede que todos nós, 
batizados, fi.lho:s · da Igreja, té.;. 
nhamos a estrita obrigação de 
abrà.çar os interesses -de nossa 
Mãe, a mesma Igreja,. os ih.~~ 
resses de Deus, os interesses de 
Jesus Cristc> _ que nasceu, viveu, 
sofreu e morreu pa.ra. a salvação 
das atinas. 

E que podemos nól.l fazer pe· 
las Missões? 

Muita coisa, é certo, e primei
ramente, rezar diariamente pa
ra que Deus abençôe os tfaba~ 
lhos dé nossos !ncançavels rilL~~ 
siobariós, e multip!lqüê as v<iea
ções apostollcas. 

Em segundo lugar, e dever de 
todos os catollcos, fornecer aós ' 
missionar1os os recursos d~ que 
necessitam para os seus traba:.. 
lhos de catequese. 

Assinar tambe-m os. jornais é 
revistas ·que tratam espectalmêii; 
. te desses assuntos sagrados. . A 
nossa alma aproveitará grande~ 
mente da leitura assiduâ dé es;. 
.critos. mlsslon.atios, qüe ven]faril 
alimentai·. o nosso .zelo, aí:etvo;; 
rur a nossa boa vontade, ~ 
pertar o nos,go ehtusiam.no. 

Auxlliemos, pois, as sailtM 
míss9~s. E~ um suave devêr pélô 
cumprimento do qual é pfom.e~ 
Wda a celeste reccifupensa. 

E as ofações ciue fizeiihim ue
los interesses miss!onarfos, não 
nos esqueçamos de âeposità;.Jas 
nas mãos da Virgem santíssima 
Ifuaculaân, qÜe, aprêsêntâ.n'dó·as 
a seu Divino Fllhd. t.rirna~fas.;.ã 
ma.is fuerito:rtas para ncis é i:hal:s 
vantajos,as ás Missões. 

tABios BRANmL. 
'·, Er.~elhêc~.à .. 

e prê!é:ntê êohcmo é dedicàdct 
-~ iii.uslc:às de :8~ét1íoven e obede

. cerâ. ao seguinte. p°iogra.ma.; 
.l.,a Parte - Fe.\\itvai .Beethovén 
Concerto para pi.à.no e orquestra.:' 

.A.Íldâ:Ílte êbn màto do Concerto ll," 
4 - Solista: Va..lt~ R. Le1tQ 
Pragii. 

. À vida, e obra.à de .Béethove:u -
C.o:thentuloà - l:'a.Glo Brito, 

Sl.nj;i:>nüt.s: A.nda.At~ canta.b!Je ~ 
moto da. l.a. SÍÍlfonia. e Alleg-retio 
da VII S!Dfonia, . . , _. 

Sona.tâé: :Acd~o àoétell.i.;t'.íS da 
;:,o.nata i,., ... L11 -.r e Adagin ~nt.abil., 
da. Sona.ta. Pa.tetlca. ., -"··· 

~omá.nceá para. violiiiõ -é o:rQue;;, 
trii.: Roi:nàncê êni Sol op. 40 e Ri>
manée _ém F~ op. 5'ó - Solista; Dr. 
11a±c1a1 "F. de eutel.i-a, 

;;Liedér';: Pi-imáfêra ~º Solo da 
Clarineta: Alceblà..dêé ·e. Neto· 

Jé t'aime .:...;; Sàlo ilei :V;kilonc~Ikl'., 
Osirls A'. Cà.brál; ' 
. bitni:o êie Má:10 .:::.:. Solo dé Fiá~ 
.1.li:rlo M~~; . 

A. gloi-ià dê Dhà na nacure...a..' 
2-3 Pãitê 

Rélàtorlo io.J:irê_ M a.tiv:ldada.s .. 
imo_ -'- Llôyâ. M. ~. . 

. :Bolêldieu: Otr~er~e . de ,. L.a. l)a.. 

mé B!.a.1iêhe''. -
Ts~:.kb~: A:iidante e~ 

bile c10 ~éio óÍI~ 11. . --=-
?. ~-: :eôsá.s (W sw.: 
~---~~_er: Coro doa P~grlnoa, 

. OGiniTE: Revmo. Pe, Waltei 
'.M~ $. J • 
. ,_- --··. ·'·--- - . 

_______________ .. 
Palavras do Cardeal 

Schuster · 
, _0. CU:!'deal_ (3ohuster, _4\1'.cebisp,o 

de. Mila9, ao ordenar que· sewi 
fieis sê abstivessem ,de . tOI!la:I.' 
Parte em· désotdens,. . declarou: 
"Devem· abster-se de. fazer .. o jo
go. de ·-quem .. tem. interesse em 

·PI'.9'v!?.@fl-t .. ~ J..>éJoJJJ!?ão. geral eon, 
_o ttiii ai . hte_tfttbar mais facll~ 

- mehw à ori~i:li ~t'~ t ~:tau ... 
. ~ ±1.9-ra. ~"'. 
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ANO XIX São Paulo, 20 de Outubro. de ·1946 NUM. 741 nos parece superfJuo escrever algo sobre o caso. Úmite~o~·nos .a 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ estranhar um fato · digno de nata.: encarrer;ados · da execução, ~o 

• • Franz Papen, 
viajante do 

von o ca1xe1ro 
n a z .i s m· o 

Um pouoo da historia do bomen1 
preparou · as bases da 

que levou · Hitler ao -poder e que · 
à Igreja .. no Terceiro · Reiçh ~ 

persegwção 
Von Papen ,acaba ue ser julga

do inocente de crimes internacio
nais pra.ticauos pelo governo na
zista. . . 

lxl!' em. revista :i.lguns ponlos iü~ 
los de Lll.o acidentada carreira. 

UM ÀUTO DE GIT • . VICENTE 
Continua assim a cumprir-se o 

estranho e nieniiroso destino des- Gil Vicente em se_u auto ill.titu-. 
· ae J:lomem sib:istro, que .tem esca. · _ .Iaao-d3.r.eYe. &1ma.rio.-'1a Historia. 

<Vai lú, Satanás, por· embaixador: 
~-· O o • O • ' 1 O O • • .··;; .- Õ O O & •• • O• 1 ·• -· O O •• 

E, como avisado, . . . 
lhe fala cortês e mui repousado -
mostrando-te alegre, com todo 
Se\J.bem, e:seu muito,amigo, maior. 

· J;aeu l;Jem · 

J 

O DIABO '.l<'A.Z-SE ERMITAO---Von Papen acompanhando devotamente-um.a p1·ocissão catolica. 

pàdó ileso das varias aventuras; 
políticas de sua vida de conspira
dor de alta ·classe, embora com o 
sacrifício de muitos dos seus com
parsas. 

Será interessante, portanto. pas-

1 
de Deus:> nos apresenta no prolo• 
go Lucifer. <<o maioral do infer• 
no:t, a enviar a Salanás, ~fidalgo 
c:e seu conselho» na missão de des
truir sobre a terra a felicidade 
de Adii.o: 

----·· -=== =- = .-.·:· 
-:-~-e~.; ~ ~-. 

.=_-___:--_·_-~ 

FILIAL DE SÃO PAULO RUA ALEGRIA, :ioo 
Loja, vendas a varej_o. ~ Rua lost ;Bo:nüa~io, ;os 

e seu a.migo, maior, que nlng';t!!m». 
E assim como Satanás foi o 

embaixador de Lúci:(er na "l\lta 
contra nossos primeiros pais, do 
mesmo modo poderemos dizer qne 
Franz Von Papen, fói o embaixa 
dor de Hitler na lufa ·contra a ci
vilização ·catolica. ·E' este o <,maio
ral do nazismo»-· e aquele «fidal
go de seu conselho»; sempl'e sorri
dente e imperturbavel, na. sua fai
na de desb:ravar o _caminho para 
a realização. do plano político do 
nacional-socialismo .. 

Esse ·membro representativo do 
~Herren Klub:1> inicia sua vida di
plomatica na A.merica do Norte e 
no México, onde durante a gran· 
ele guerra, como adido militar, di
rigiu oa trabalhos cl:i espionagem 
alemã. 

Concerto da .e. M~-
do Colégio S. · luiz 

A Orque~tra Sinronica üa Con· · 
g-regaçüo :1Iariana. :.:lo Cole~i 1 sa'-' 
LtUs, p-romo\'cr.1 t1m l'nncerr'l cu, , I· 
mc•morati,·o elo· :sA1.1 r-li .1.nive:~pri9,_ 

· n:i. -·proxrrna. te-rG:\.· f,:it·'l, ili:1 ?-'.;, !iS 

20;~:; huras, nu !fali",u Nvbl'<= úo ço- ··I 
lc~,~ · 

A orquestra da C. ).L elo Coleg!o · 1· 
S. Luis foi crcada, organizada e ,é 
prcscntf'mente adf.'sstraaa e ·uingid,1 
pelo lêe\'mo. Pc. :\Iariaux; a i<l.eln 
de formar uma orquestra eompos(n 
ele membros tlc uma· Congr,•g-n<;:lú 
).-farlann de um cole,rio. com o in~ 
tuito ele desenvolver e de.spertnr 
neles os ide:1!,s e sentimentos 1.obr'cs' 
e proprlos â musica, é intelrnm~rite 
original aqui no Brasil e consti1 ue 
um. v~r<!.~çeir,o _si'.ices~,o. A ?rquestÍ·::. 
co.nta cada vez com i:nir · nume1 o 
maior de membros e a afluenc\fl 
aos concertos, de ouvintes e adn)1· 
radares da obra do Pe. Diretor, ·.ê 
~emp re · crescente,_ 

concienciosos t-m evitar uma possivel veneração' "post-m~ttem" do 
povo alemão a seus ex-lideres, a ponto de terem orde-r.ado 'a d~s~ 
necessaria cremoç:ío de seus corpos, .soiiciiar:un, entretapto aos. ,sei,i ... 
tenciados nltimas declarações, as quais semp1·e despert:im se~ti· 
mentos de :1dmíraçã-0 e piedade. 

0 f:lto mais _in;lporta~te da semuua é, 110 etüanw, i) .meia.no..• 
1ico e até Jugubre encerramento ua Conferenci:i "da Paz" •. Eis lUQ 

elucidativo telegr~ma enviado por 'carlos Lacerda d~ Par~: . 
"Um inquerito realjzado entre os, jornalistas. dos .vinte .. e se,e 

paises presentes ·:á, C.onferencia, aprês~-p.tou ·os. seguintes_ res_ultado.~: 
5(i consideram·na,utn malogro; 33 j\11,ll,m qµ~- foi' uma· farsa· ~,~1,_a 
consideram úm exlto;, Interroiados 3 respeito ,da po~sil>íli~e- '1.e 
uma guerra entre. a ltussla e o Ocidénte; :7 jornaList:as , cqnsÍder~-- · 

.· im .impossível, 10 \nevit:.-.vel, 2G possive·I · e 91 evitaveJ; . Quanto: .~o 
' efeito que terá a Conferencia sobre. a's rel:;içõe!i; ·entl·e· o' Oriente, e o 

Ocidente, 5G julgam-na sem efeito, ·t,i; · fuÍ1esta · e· :iperí:úi ·2s;· util''.. 
Por outro lado o ~- ·Byrnes assim se·· mànJfestou sobre o concian 
das nacões reunidÓ p'àra fa2er a paz· e àument:tr a -u·nião entre os 

. ;povos do mundo: "Não acredito que as ·ielações in'térnacionais ~ .. 
Jlham sido ptejudicadas pela Conferencia''..... .· ·. · . · .· 

. Note-se que na' Conferencia não:. foi. discutida. a qq.esi~0 ~ten:iã,' 
a mais grave sem duv:ida. _Se a questão italiana e a bàlc:miea · mó-. 
tivaram tantas ·Qrigas e odios, que obi'igal'am os chefes n'tilita:res 
do mundo inteiro a declat·ar. qu~ ~ão' se çog-itava de' liina: ~~ ... à. 
guerra,. o que espel'ar da Conferencia do dia 15 de· novein~r9 .·prp:. 
ximo? MuiÚi pr~vavehnente i>ssa srg·umla Conferenci:\ ser:í :uliad:;k. 
:i. esP,~l'a ~ue os .. animos ~e acalmem.· . 

Seja como for, uma coisa é Cel'tà: se~·:i. ·º ~1·ova de_ wto para O 

intuito das grandes potencias rm con;.1>rva1· a paz ~- será' tambem 
a oéasião mais pro1>icia paro uma nova _.guerra.' Com efeito, en• 

~-~--------------'---· ·--~ 

-~ ,, '.., 

Para o encanto 
do seu "bouâoir" 

Porcela·nas artisticas de 

Roya.l Doufton 
Oelicadns f i g u r a ~ _ c~lôridas ! 
"Sabhnth \forn" " 8 o n n i e 
Lnssic"; -.-.. "Penelope" -·-- "-Irene" 

· - "Lady Tiell.y" - '.':'\T_iss Demu
re" - · "Vcronica" -·-· "Uly" ~ . .. 

"fiosebud-" . . . "Top _of the Hill" 
" J ~r n e t "· .· - . " B f d d y _n 

·- " D i n k n o. " _.. -· " I V y " . e 
" $ w e e t A n n e/,' • 

* 'Exposições na · 3.a sobreloja 

. Ças.a. Angl() .. !iras11e1ra · 
·-· ·suée"sso11t-- de 

,l , • .-.'!>. 
~"'·--'-~·,. r·>-« 

MappfrJ 
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\i •• Infelizmente, algumas de nos
'::;as previsões se vão realizando.· A 
':Primeira delas é referente ao alas
tramento do movimento dos 
~squatters». Anunciamos que o fu
:nesto exemplo do que ocorreu na. 
Inglaterra se repetiria em outros 
_paisés. Na França, nà Italia, na 
Argentina, efetivamente se verüi
caram _ fatos analogos. Nesta se
:mà.na, um telegrama informou que 
75 ex-combatentes se apoderaram 
cfo edificio do senado e da Camara 
do. Estado de New York. a exem
plo dos «squatters», alli permane
cendo até que seja convocada uma 
sessão especial do Legislativo, em 
que se resolva a crise das ]1abita
~ôe.s, 

Ra~iomensnge~ ~o Santo ra~l~_:rJo XII ·a ·Portugal 
ocasião da coroação da -.... irifa-gem dê~·Nossa·Senh-ora defátima 

Outra de nossai:. previsões se re
fere á inercia do sr. Attlee diante 
do fato consumado, isto é diante 
C:a permanencia dos ,-sqnatter·ss;, 
nos edificios lonrlrinos de que ;:e 
apoder·aram. 

Provavelm'cnte, a rcsidcncia de 
c-ampo do sr. Attlee continua cui
dadosamente guardada para evi
tar que lhe aconteça a catastrofe 
que ele considera com tão clispli
ccnte indiferença quando oeonida 
110 patrimonio de outrem. 

...... 
:C ainda outra previsão é de que 

(Couclue na 2a. pag.) 

NúMERO AVULSO 

Cr.$ 0,40 
RIO DE JANEIRO 

CrS 0,60 

·por 
Yc>ncraYcis 

]•'ilhos: 
irmãos o· amados 

"JJPnd ittl ~c-ja o S0.nhor, I)c--.us e 
}">aí de ~osso ~..:\nhor .Jesus Cristo, 
Pai c1a~ n1ü;c-ricordias e Deus de 
tocl·t ,1 C'onsolaçflo. que nos consola 

·e1n tor1--'.1s :1s i1·ih11L .. 1<~Õ<?s·· (l); (" 
com o ~,·nhor ~<'ja l)('nuita Aquela 
que 1-:J() conslituiu ~lii0 fle lVIi2e
ri('urdi:1. l!ainha e Advoga.(la n08~ft 

an1oro8i~~·dn1n, :\fedianeira de su:ts 
graças; Dispensauora ele seus tesou-
ro~! 

Qllando. l1a qua!ro ano;,, em 
pleno 1·urnorcjai· cl.t m.ti3 fur,csta 
guPrra fJ ue viu a historia, convosco 
JH'la pnmeira yez subimos em es-
11;i'ito a este monte santo, para con
vosco Ugra.decennos á Virgem Se
nhul''1. de Fátima os beneficios. 
,iTnt:nsos. con1 que recenten1ente Vüd 
tiuha a.~Tad:.,do, ao çornu1n i\Iugnl
J'ic:at junta\aff1os o grito de filial 
confiança. p,,ra que a Imaculada. 
Hainha e Paoro<:'ira de Portugal 
C'ornpl<:'tns~e o que tão maraviiho
san10nte linha eon1e<:ado. 

A vu,,s'1. presença hoje neste San
tlw.rio, em multidão tão imensa que, 
ninguem a pode contar, está ates
tando que a Virgem Senhora, a 
]maculada nainha, cujo Coração 
111a1,,n10 e compr,ssivo fez o prodí
gio ,la Fátima. ouYiu superabun
ctantcmentc as nossas suplicas. 

AS GR,\Ç,\S CO::\"CEDIDAS POR 
)L\lU.\, H.\IXIIA DO CEU 

O amor ardente e reconhecido 
vos trouxe': e vos· quisestes :dar-lhé 
uma expressão sensível -óÓi'lden~n-' 
do:o e simbolizando-o naquela-1o;,. 
roa preciosa, fruto de tantas gene
rosidad<'s e tantos sacrifícios; com. 
que, por müo do Nosso Cardeàl 
Legado, acabamos de coroar a 
Jm;:_igem taumaturga, 

Emmo. sr. Cardeal Arcebispo 
· Transcorrendo no proximo dia 
to o 14. º aniversario da sagra~ão 
episcopal de S. Eminencia, o Se
nhor Dom Carlos Carmelo de Vas
concelos l\lotta, Arcebispo l\lPtro
oata varias comemoraçõPs parte 
politano, proj1'tam-se '- para esüi 
do n.evdo. Clero, A, C. e associa
~ões auxiliares. 

Sobre o assunto, a Curia J\le(.ro-
4>olitana baixou o seguinte edital: 

«Transcorre no proximo dia 30 
o decimo quarto aniversario da sa
grn_ção episcopal do emlnentissl-

1 
gisa e auxiliar do Exmo. e Re,'lllo. 
Arcebispo de Diamantina, o sr. 
Dom ;JoatJuim Silverio de Sousa. 

Em :lf·iio ele graças pela gratís
sima data, :is 9 horas, do dia 30. 
na <·ateclral provisoria igreja de 
santa Ifigc>nia, será cantada. mis
s,i solc>ne i,om assistlmcia pontifi
<·al e t•ontará com a presença do 
Cabido :\Ietropolitano, do clero se
<·ular e regular, religiosas, alunos 
dos coleg·ios catollcos, representa
~·õr:s das associaçües rcli:,,-lv=-:s · e 
fiei~. 

bispo, que, precisamente, a 30 1 t p - !\ h" • Si" 
de outubro de 1932, n11, igreja ma- e a; « ro - rc iep1scopm>. ~ "º 

Símbolo expressivo, que, se aos , tação -de nts~a,Santa Fé Catollca, 
olhos da celeste Rainha atest,1. o_ Í con".ei:sil.o , dos _Gentios e redução J 
vosso filiul amor e gratiuã.o, prl- _ dos E;ei:ejes"{.,,(~~ ~-

ma.;.~ :déste oasis bendito, im
:pregnado de sobrenà.tw:ai, onde 
llla.is- sensivel se experimenta o seu 
;pro\iigioso pa.trocinio, onde todos 

A REALEZA DE NOSSA SENHORA 
Transcorrendo no proximo dia 30 u festa da realeza de Nosso 

Senhor Jesus c·risfo, pu~licainos uma bela alocução radiofonica do 1 
Sumo Pontif-ice, sobre a realeza de Nossa Senhora. j 

Essa alocução foi dirigida á nação portuguesa, por ocasião de 
ser solenemPnte coroada' a imgame de Nossa Senhora de Fátima. 

"Ord Jesum per Mariam". A Realeza de Jesus Cristo seria pre-
parada pela realeza de )Iari.a.. , - . 

Sã.o as seg-uintes, :is pa_lavras llo P-0ntiflce, 

melro vos rccorua ,1 vos o amor 
lmcnso, express~ em hcnefic•.ios. sem·-,· 
conta, que a Vil'gem :\iil.e tem cles
parzido sobre a sua "Terra ele S_an· · 
ta :\Iaria •·. Oito seculos ele ben_efi· 
<'ios! Os C'inco primeiros ssob o 
signo <le S. Maria. ele Alcoba,::a, de 

-S. Maria <la Vitoria. de S. Maria 
de Belem, nas lutas' epicas co11tra , 
o Crescente pela constitui<;ã.o cl:l 

nacionalidade, ·em todos· os heroi,
mos aventurosos dos descobrimen
tos de novas ilhas e continent<>:;. 
por onde .-ossos maiores anclà.r:1111 
plantando com as Quinas a Cruz Je 
Cristo. Estes três ultimos seculos 
sob a e!'pecial p:-oteç:ilo da Imacu-

lada, a quem o Monarca restaura
dor com tod_a a Xação reunida em 
Cortes aclamou Padroeira de seus 
Reinos e Senhorios, consagra1=1do
l_he a coroa, com especial tributo 

de. vassalagem e com juramento rle 
defender, até dar a vida, o privi
l(•gio de sua Conceição· Imaculada: 

E a Virgem fidelissima não con-
fundi u a es!)crani;:a que nEla s-:
dc))ositava. Basta refletir· nestes 
tré;; ultimos deccnios, pelas crises 
atra.vessa<J.as e pelos beneficios re
('<'bidos equivalentes a seculos; 
basta abrir os olhos e ve1· esta Cova 

ela Iria transformada em fonte ma~ 
nancial de graças soberanas, d-e 
prodígios fislcos e muito mais de 
milagres morais, que as torrentes 
daqui se derramam sobre todo Por
tugal, e c1 e rn, rompendo pelas fron
t0iras, se vii.o espra.làndo por toda 
a Igreja e por todo o mundo. 

)IARIA SANTISSUIA CONTLvlJA 
JtADillA DE PORTUGAL 

Con10 nlo agradecer? Ou a.ntes, 
<'orno agradecer 
JHt trezentos anos 

condig·nan1.en te'! 
o Monarca da. 

aentfs mais· de perto o seu Coração 
DnMulaido a. pulsar de Unea:isa. ter~ 
lWQ. e. 1SOlicitude-ma.t.enia por vós 
e pêlo mundo. · 

Coroa. precisa, .simb-olo -expressivo 
de ~or e gra.tid.â.o.i 

Sendo que o vos.so mesmo con~ 
· curso imenso, o ervor das vossar 

preces, o troa.r dà.s vossas aclazna, 
ções, todo o santo enttiia.smo qu• 
em vós vibi·a incoercivel, e, depois, 
o sagrado rito, ·que se acaba. de 
realizar nestahora de incompa.ravel 
triunfo da :Mãe Santíssima, evocam 
a.o Nosso espírito outras multidõe.~ 
bem mais inumcrave!s, outras a.ela• 
mações bem mais ardente.q, outros 
triunfos bem ma.is cUvinos, o~tra 
bora. - eternamente solene - n~ 

·dia sem ocaso da eternidade: quan
do a. Virgem gloriosa., entrando 
triunfan t,e na . patria celeste, foi 
através das jerarquias bem-aventu
radas e dos coros angelicos Sllbli:.. 
ma.da até a.o trono da. Trindade 
beatiss!ma, que, cingindo-lhe a. 
:fronte de um triplice diadema de 
gloria, A apresentou il Corte celes--

. tia!, assentada á. -direita. do Rei 
'imortal dos seculos ·e coroada Rai· 
nha. do universo. 

E o Eillpirlo viu q11e Ela e.ra 
realmente digna de recber a honra, 
~ gloria., o·ilnpêrio1 -1>Ôrque :mais 

-'4qeiâ. · de gr~. · m:Üs ~. mais 
_ for,wos:i,, JUa.is divJhizada, incompa
- 'rà>'e1inente, ~ais; que os ma.fores 

Santos .e os Anjos mais sublimes, 
ou separa.dos ou -juntos-; ':'- porque 
misteriosamente emparetitada na 
ordem da União lúposWica. com 
toda a Trindade beatíssima, com 
aquele que sõ é por essencia. a Ma
jestad P. infinita, Rei dos reis e se• 
nhor dos Senhores, -qual Filha prf• 
mogenlta do Padre'e Mãe erlrem~
sa. do Verbo e Esposa predileta do· 
Espirito Santo; - porque Mã.e do 
I'.ai divino, dAquele a quem <lesar 
o seio materno deu o Senhor Deus 
o trono de Davi e a realeza eterna. 
na casa de Jacõ (3) e que de si 
mesmo proclamou, ter-lhe sido da
do todo o poder nos cêus e na terra 
( 4): Ele o Filho Deus, reflete so
bre a celeste Mãe a. gloria a ma
jestade, o imperio de sua ~ealeza • 
- porq~ associada, como :Mti.e J 
Ministra., a.o Rei dos Martires na 
obra inefavél da humana Tieden
çã.o, lhe é para sempre a.<1socia.da, 
com um -poder quase imenso, na 
dlstribu~o das gra,;::ú1 que :o.a P.e• 
d<ffl~o derivam (9>. 

A REALEZA DE JESUS . ORISTO 
'E A REALEZA :OE NOSSA SE• 

NHORA . 

· Je,sus ê Re! <los seculos ctePnM 
por natureza e por conquista; por 
Ele, com Ele,· subordinadamente a 
Ele, Maria ê Rainha por graça, por 
parentesco divino, por conquista, 
por singular eleição, E o seu reino 
é vasto como o de seu Filho e Deus. 
pois que de seu dominio nada se 
exclue. 

Por isso a Igreja a sauda Se
nhora. e Rainha dos Anjos e dos 
Santos, dos Patriarcas e dos Pro• 
fetas, dos Apostolos e dos Martires, 
dos Confessores e das Virgens; por 
isso a aclama Rainha dos ceus e da 
terra, -gloriosa, dignisslma Rainha 
c'!'o universo: Regina, caelorum (6), 
gloriosa Regina mundi (7), Reglnn 
mundi dignissima (8): e nos ensi
na a invocá-la de dia e de noite, 
C'ntre os gemidos e lagrimas de que 
é fecundo este exilio: Salve Ral· 
nha, Mãe de Misericord_ia, vida, do
r;ura, esi:>eran,;;a nossa. 

E' que a sua realeza é essencial• 
rnC'nte materna, exclusivament,e be
nefica. 

mo senhor Dom Carlos Carmelo ele Nas s:>-ntas missas tlo dia 30 vs 
\ asc•oneelos Mota, Cartleal-Arce-1 Rcnnos. Sacerdofcs rezarão a co-

triz de São José de Belo Horb:on- .Paulo, 22 de outubro de 1946. (1\). 
.1• era IH\-jrado bispo tltitlaf dll Al•_ _ .\:on;enhor .Paulo B.ollm :i.ourelro»i1 

'' espera~do com grande confiança 
na infinita misericorc1ia. ele Nosso 
Senhor, que por meio desta Senho
ra, Padroeira e Protetora de nos

sos Reinos e Snhorios, de quem 
por honra nossa nos confessanfos_ e 
reconhecemos vassalos e tributa
rios, nos ampare e defenda de no;:-1 
sos inimigos, com grandes acres-

1 centamentos destes Reinos, para a 
.:_. ~~*- "1,a_ 9~t~ ;i~~ Deu! e exa.l• 

restaurac;&o, em sinal de amor· e 

reconhecimento seu e do seu povo, 
depôs a coroa real aos pés da 
]maculada, proclamada Rainha c 1 

Padroeira. Hoje vós todos, todo o 

po,·o pa Terra de Santa. Maria com 
os P'astores de suas almas, dom o 
seu Governo, ás precep ardentei., 
aos sacrifícios generosos, ás solen i
d,ules cucarislicas, ii.s- mil homena
gens ".ue vos ditou -o amor filial e 
reconilecido, juntastes aquela pre
cl,osa coroa .e com ela cingistes a 
tr~nte _~e No11~_-~o;-a de~ i'~U· 

E não é preclsa.mene esa realeza. 
que vtls tendes experimentado? Não 
~ão os infindos benef!clos, os ca
rinhos inumeraveis com que vos 
tem mimoseado o Coração matern() 
da augusta Rainha, que vós hoje 
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Constituição 
ltetom;lmós hoje nossos colnenturios á nova tuais do capelão. Depois ·de otde~1ado, · o si:m.i~., 

Cónst-ituição, interrompidos 11ela necessidade nul'ista será um homem completo, para a Igre-

~inda a Federal 
d.e- lazer ap!fcii,;~i)e~ de momento sobl'C outros ja e pa1·a a Pairia, na· paz.-,~·-Aa. g,uer~r,:;,. . 
assllntos · releva·utes da atualidade. . Ha anos atrás, a realização «este pro1:-r:ll1ia 

'1'1·atarcmos, no presente artigo, da deliCúda iiotlel'ia acanetar altumas difi_culdades .. ue .ur-. 
quesi.ãe do ser.viço militar dos Óterig·os. tlem pl'atlca. Haviu seminarios em quase ·,.odas 

Demos, antes de tudo, o ponto ue vista da a~ Dloce8es; O seminarista seria fo1:çado a dei-

l:»aulin.t Ma.r~ J_.1•ioot ~ ,i. 
Obt'a Pontifica da Prop~ 

g·açoo da Fé , · 
~,~ · {~Us~fàf. u,.imú ~~ 
Se.gr'1.da · congr~çao da Pro11P.· 

1 ganóa F'ide: · ' 
,.,,

1 

· 'l'odos ,os·.missionarl..s d.; ,nun-

... No Ri.o ....... . 
-~~:;,. .:-: : i-~êio ·at'rá.sado 

Cr$ 0,40 
Cr$ 0,60 
br$ 1,00 

lg1·eJa. ~egc1nuo as leis canonicas, os- t;lerigos xar os seus estudos, para se transii•rir ti.ara um 
i"êlig'losos oú secularés, irmaos leig·os ou simpics estabdecimento militar especializado para ca-

d.u · cô:ns~iti.ten1·-uiu ~J ·".;.}Jv, l~.fr: 
· 1·· uiliC•J e g.·antioso exõn:,cu, C/i• 

mandan~e supremç ,.c.lc.ss,: ·. ei~t·· 
cito é o Pap.o. qu~ 1.:.1. ori.léiii 

1 mectianté um Es~al.Ío Mí.w.ll', 4~
·j pe.ci,.umen~e cons~i\ill,;,_1,, µeV, 
j ::.airuua <.,.ungreguçãu · Qa· .F.rf-

. ' 

Àssinatilras 
~~--~: • • •• • • • . Cr$ 25,00 
J:=K'l•- • • • • • • • • Ct$ 50,00 

T~ e qualquer correspon' 
'd~~ia, inclasive paga.mentos, 
dêvérá aéJ.· envfatla a. LltG ro. 
N.ARIO St.A. - Caixa Postal, 
141-A. - $~ PâUlo~ 
,- . ;. _j. . 
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seliunál'Ü,LàS, 1wlo propr1ó· íau, ue estarem tira- Jll•lães? tnhii·l'onttieria entàu os sét.,s t·.s~1nlos·? 
dus ao sér•1c1, d.é Ueus, rtã.o pt1dem ser olH'13·a- A que risco ficaria exposta a sua vocaçao, ao 
ci.üs a conlbáter. Nilo s,: .trata ai da 1,reocu1111· sair do ambiellte 1>ropicio do sentinal'lo't l_loje 
çio de .. subtrãi.r 0s Cletifl.ls ôíi itelig·tosos aos em dia, com a constituição dos· semiiliH'ios cen-
riscos da fUetra. "Ecch\S1a abht>rl'et a sungul- ti-ais, o assunto ficou sln1.1>liftct1tlo 1•m larga 
nê-", à 1g·n•ja tem hon-or á efusào de sang·ue, medida, i>elo menos no que diz respeito ào C,e-
e D.ão qu.et qu-e seus Clerlgos den:,mem sang·ue ro secular. l)esapareceram os Seminal'ios màil)-
h.tiinaí\ô, ainua iu.esniU elt\ dete.sa Ua n1ais l..:· res das val'ias Oioceses, substituiuos pot' itall·· 
gatimà das caus_as. O prii.cipio ein 11ue se ins- dt>s seminarios centi·ais, Nestes se1·i:l im11_o~sivel · 
pira à ig·reja é, pois, o da· inéülli.pat,biimade 1tt8 talar de eolabtll'açãó cóm as autoi·idiitlrs m 1-

erttre e sttvfoo Ue Demi, e 1) l)ficio de .maiar. litares ulh cut·so especialisaclo para futu~oi;; ca-
AfastafüÍtl stús (;ietig·os ou Reii3·iósn1r do·.uflcio J>êlâes. Sl'g~indo esle curs~, os_. ,se~1il\ll~is.i.as 
militar, a· Ig-i-t'ja lle ct•rto modo os ""ubmete a ,·stariam quites com o serviço m1htaL E est.ll-
riscos maiores cl.o que u dos simples soldados. ria tudo rl'Solvi<lo. EviderÍtement'e, não , tenho 
Com e1e1to, o c.J,PehU> ltílhlâi: olí. o énfe1·mefro autoridade pal'a expt·imir senão minha 1,ro1>t·,a ,. 
que se introdüz ebí IHll éltírtpo tiltfüido e devas- op1ll!aO, Mas penso que não haveria o menot· 

· iàdo pela füi..'lràÍiià., }hl.i·a ó\íVÍi:' a· ultima con- .ibstaculo á col1stituiç.to de cursos de~t.'.1 n_atu- ·. 
fissão dtis ifü)i'il,tifidl>s ê ~-ecolhêl' o§ fei'itlos, ex- reza nos seminat·im.. cursos e:,tes que pódl•t·iam 
põe-se ltê~..;~ ato l.a.ttll> 11uanto o füiiita1· que atingir plena ei'icacia sein ahenn em nada o 
avaticâ éUfittà o làíÍiUigo. Nãó li:t, pOis; hetihUin rcg·ime de estudos e de disci11U11a in<lis_oen~ateis 
egOil!iuo dê llaStâ 1>ü élásse, 110 i11odó 1ior l!Ue a. pal'à a formação do seminárista. 
ig·l·ejâ vê o lissul\tu, 1'1uve-a a.penas o 11rilüilpio 
terai tle iiüê o h.1·11~·ibbu 011 o Sacerdote játfütis 
iHHiê tltrraiiíil.l: sàfifüe hli.má,M. Este ptiiiCipiik 
cuitlpürtà ál)ettas litfüi h:ceçào: á ieghima tle
rnsá cínltrà a ag·res3íio ir.:ih~tHe e mevitanl. 

Estas coisas são tão simples, que pauce sur- · 
1n·eendente qúc nem lodos as vejaln. asslh1. . 

o si·. Attlée não protestaria contra 
li. con~enação de :Mons. Stepinac, ~ 
de1xar1a de atender ao pedido que 
lhe foi feito neste sentido por s. 
El1hinencia, o Cardeal-Arcebispo 
de Lohclres. E' o qué consti!, ·de co
municado oficial âo governo tra
\;llllhista, publica,lo ilésta semana, 

tiás aflitas, l\ã1> 1> afasta do cam1,o de batalha: 
-·· 1" Á brl'ja, se afa1t:l o Sacêtthite da cat'reira 

àa-ih1?;; atum_. 11s, ne;,1.ê lJa.ti1lH1, f\111í:_:óés e .. t1t!ci.Hs, 
·· · Este pi·l>l!edifü~lih> ê liuilli> facil de compreet\

der, Se o at1aliz.1i'l\10s do ;.1uttto dr vista µall'io
t.ieo, j)tWc~»Hemos faéílmet\\e 4u.e sê 1>ocle1·ia 

· o positivis1no da pi'imeira RPtrnbhca co11s1g
rtou entretanto na Cónsliluiçâo tie l:11 um IH'in
cit>io detestavri: o ~erviço millt.ar é ol.Jl'l~~ió11io 
1>a.r,1 lo<los os hrnsileh·os, e os que · aleg-tu·em 
ci•enca relig·iosa para se furtar a ele 1>el'tlem os 
tlireitós df' cidadania, . 

l·:m· outros tenhos, os seminàl'lsias e teliil·io
sos ncnram sujeitos a sN'Viço )h:litai· êú1t1;un, 
em c1isei·nas, expostos portanto a L:.tlas as oca
siões pni·a a perda dt> sua vocação. A vitl:1 sa-

* * * 

· .\· . forfiluiat a rest)eifo tlt'le u.ma queslã.ó llhl>tir
' tau.te: nesta n\issâo especial ertl. que o confina 

._ a irrêja, o Sâcettlôte ttáQ é u.m hoine1tt pe1·üichi 
, ' pal:á â hh.-!â.? Na í·uetí.-a, tàlc ó sôldatio. O 

·' l>raçt> quê D.ão lüta é ünt braçô quê .li.ão txiste. 
A lí'rêja 1\ãó priva a :htria a.1 braço do Sàcer
dutê, 4u11~.tio ô ôbtita â empunhar o rosario, e :li:, já que falamos em prelados\ 

cismaticos, registramos com sa.Us
fação a noticia publicada por no.il-
"ºª estimados confrades ·do «Sli.fi
tos-Jornal», de que um . prelàdo 
~isinatico russo fug'iu recertte
mente ela URSS, e foi para Roma, \ · 
:mtle abjurou o Cisma, reconciliou-
tJ_e com a Igt~ja., celê!frou íl Sal\to , • 
81\crificib nã Igreja. de· São Pedtô. 

... * • 

' !1, já tjtié cuidamos de prélatlo!i · ! 
6lsmaticos, igreja ciiii'n:\.t'ica etc., , · 
acentuemos que por toda a 11:tlro- ; 
pa sob doinihi-0 bolchevista lavra 
a perseguição ao Catolicismo. Às
t!itn, na Polonia, depois da Paã
toral em que o Efliscopâdo catoli-
ee recomendava aas fieis que nã.o 
votassem em candidatos comunis
tas. tornaram.se iminentes ás 
maloi•es violencias contra s. 
Einirtencia, o Cardeal Hlond. Na 
!ugoslavia, começam os incidért-
tes com outros Prelados catolicos. 
Na Ucranià. multiplicam-se as 
perseguições aos catolicos se
gundo se n,oticia dé Roma. ' 

Enquanto tudó isto se noticia, 
lima paz profunda reina. entre o 
etlêro cismà.ticó e o comunismo. ; 

ni.i>. o rnzn, lio éà~J)e a-. lu.tà? · 
lata liii> consiélêrat 4 t)tobleíüa sertão em 

· bà't\ dó.s séu.s asJectos, pôderemos respo1uier 
prôifü.fflf:..~té.}l\iê i> militar qua combate llO!", 
i-'é, que naG te na morte o fim de todas as -coi
sas MM. ê ibicio de outra. tidà, que sênte a con
fiânça. tie qtie à ~sslstencia ~o Sàce1·dote lhe 
àssêt'U,tíltâ âlé o ultii'M: füól'n.ento a gí'óça de 
Dê'ús; cim\11\tê eórn um delU>do muito maior do 
,1\àe lllJ.Uélê ft'llé não crê . sel\ã"l) nesta. vida, ou, 

. crê'fifUt ê~ 1Ã"1à •tlí\à fohü'a, reeéla elttt'éta.fito 
tlé infrêsslit- · · nttà, porituê iíiio te"1 n sett lado· 
üíh Sacer-d.õtê llü'é o reéondiie éom Deus. 

Assim, ·pois, a a.sslstettcià relitiosa ás íot\las 
àrmadàs é l!iêq1eil.to essencial pará a eficáCht 
tias tropàs. Este prirtcipio é tão generalii:ado 
qüé nã.11 ha M ü\th\tl.tJ u.dta só nação civiUzatlii 
q_üé não tÍfilbre êm ter em seús exeréiios cape
lães milllàres. 
· · O eat1élã~ é, põi~, fi,l'\lra imprescindível da 
tidà minüfr, fiãó !16 i,ara àte11tier at>s tHréitos 
de Deus é ao ·confod,o es..pi::-itulll do soldado, m.as 
pira bem ,irtir ôs mteresses d.a Jl'atrbi. 

* * * 
Túdó isto )>ostô, l\Ad.à. filá.Is b.cll d~ conciliar 

do ._üê és àirei. íls t conv.-nienchis _da igrej_a e 
llo Estado. Na idàíle àó seniço militâr, o semi~ 
narista re«i~be toda a instrução militar es·1)eciá
l~llltÍa 4,u, é ff~cessíi.riít parll. o ttes~ltlpénho tie 
sHs ftu,ç~s n~ tida tle rueri•':t. Aó mesmo 
temp'o, adquire os conhecimentos teológicos ne
"5Satios para el:ercer bem iis funções esp!ri 

-cet·dotal exige ·tantos sacrifici<ís, que facilmente 
a fraq_ueza humana ~e apavora . ilà pt·r'visâo ~e
lêS. ·. Assim, a vocaçao do seminarista ~recisa 
-ser defendida clos1imente, A 1,1'eJa tf'ce1a pa
ra o seminaristn a prot,ria vld:1. de fàn11lia, e 
por isto quer Q"e ele resida no pl'oprlo sen1i_na· 
rio. É' facll de compre_e:·.t'lrr qué e,I,l.\ tambem 
receie para a suá .-ocaçao, à vida t i,lltat. 

Assitn, nl\ imittencia de expôr sua vocação 
a r.lsco grave, muito semin:nista, p:1r:1 sel' ~k.l 
no chamado de Deus, drixóu de p11ef!tar ~p1·v1<,>o 
militar. Nossa Constitúição o 1rnniu então. lh
justameritr, com !l- perda dos direito.:; 1>oliUcos. 

A injustiça estava em que, podendo e deve1~
dí> I\S leis, até mesmo no intea•esse do propho 
J!:stado, dispensar aos seminaristas 111,1a for11.1a
ção especializada pàra capelãPs, exig'a d~les 
umn ruptura· com 0 ambiente é as preocupa· 
cões do seminário, para o forma,· pará a Jué1 • 
~a, c·oml> outro soldadó qualquer, pàra o formar 
po1·ta.nto para uma função que em consciencia 
ele não poderia ex!'rcer. 

O mal poderia ter ido mais lon~·e, se tivesse-
mos tido efetivament~ uma grande ttàrt icipa -

cão na gu1>rra de 18, Com efrito, os SocHdote .. 
-sl'tiam convocados para combatei· como outro 
soldado qmi.lqtler, E, se rêchsassem, fi~ariam 
com a pecha dt haver renunciado ao nobre fr 
tulo dé cidadão .brasileiro, para não ir á guer1·11, 
Pol·que o positivismo imperante Vl"(lava. a. ad
missão de capelães no :tx.-rcito brasileiro. 

ó mnl éra i'rande. em si mesmo. E màiot ~e 
tornava pelo efeito mo1·al pt·ovenil'nte de f'xisii1· 
efü nossa lê! fundamental úm dispositivo tão 
ricó em printlipios injuriosos i Relit·iio. 

Em nosso proximo artlto, veremos 11u~ p1'ih · 
cipios são este,,:, 

PLiNIO CORR:füA DE O LI V E 1 RA * 

l JX.c,;·anua. Us .. B,.sµ.os .s~ ~1;, 1 

1 

11<,; a,s que niandafn no& '5e\tl r~, 
g;mentos, os ,,i,ssionaii-6, (J~ 
soldados, e as Reli~·iosas, tls eú, 

1 tet'111eii'iÚl: l\,as, tolo esse imé'}i~ 

l
i so exercito esi..â em , eo1,,,1l)liíi 

h1ó•11111enlQ e .toda:~ sµ.as cortiu· 

!
, 111co.cóe.s com ·a fl'rmtê éxtcutii~ 

l)ó1' , Íltélô Le UlUO. ol'g.i\Úi7..U~i'i 
lle illLendeúcia e sui.,:;i-,Lcnél~~
que enviá .,o. ca.mpo. 1o-1e ,.1,mt,1111~ ! wcto qua11t9 e 11eeess~:r10 p~dí 
a viela e a !uta IJos M1ss,onanu..'1, ' i ·· lfssa cóinpleta. ortânfaa( ... o é i 

· , obra Potuifiüía 'tia' -l-'1'0{j,:gii\iâl;i 
,, .· dá Fé. ··. ·. ·, .... ·· ·· . 

Tein · essa Obrã : vi''V'if:cad,) ª 
ul'&'Ul1ÍZO.do · tGc!li.S ás fot'í'l1ei,s 4~ 

: C!lt,dãrle: litíSàli:llil\:rllá ·e ·t~m C!L• 
t!'lb'tiftlo ·gl'ai1tres· qu'án Uàa ifo .,,~ 

'!i.:i .Missões: , ' : . 
* ,-· • ~ .. 

· E ,issim o grão de mo.;L:irJ::,. 
plantado pelas mrios }il,&,;6-?-\llll-

l ç1,.• Paulina J aricot, tn:ú.1,,fr,;rfii~t1 ·· • 
se lleSSa ft'ó11do/:r:ssÍJ'i'ff ~C~ ~Ia 

f. 

!
. que t:ol)t'e hoJê có;'.1 s1,tá so1nüi·:.. 

gt'afü;\e t}àtte do th úfülo. 1.1; ~ú ~ 
perou eh-a Obrú, és -limitPS d:,;, 
tuna in1eiativa pcsséàl, :ü:st" 
min~o a mesina vasL~ p,,.,i:ioi'·· 
<,-.,o 41a SànLa Igreja que ~ f, ~ 
:ma. . . i 

_A l~l'eju, por suá or!gém _t: _füi-\) 
nao e deste mundo, m11s vivf ~ 
ôpera neste mundo .-~. a í1.1~~ .. 
quanto Jaz ~eu, .. cónfêre. ilnéüáw 
gràntleza. Nàsceú missiatlaríã · ei1. 

missionária será ::i..t~ ~ éónllitl'úà" j 
ção dos soculos. · . ; 
· Oh'lá os fieis de no"a tJáil.

desta te.rra ~é bandeiràri c~s~ 
ó.temiam, cQm suá ·.' o.ost.úm:lJ·Í 
gene1·osidàde áo àpeio que anri~l· 
111e11te lança á. Obra da Próp::.,, 
gàçàó éla Fê, elh f:i VGt' <lo;; na.~· 
sos il'mãos pagã.ós. · 

Não lhe reci1semos .1iem (1 

nosso ébulo, netn · as nôssw. órl~ 
çóes, e recordemos às- pàlt\ vrf'l 
!ile Pio x;r, na sua lõéu!}.il.G 1,;i'" 
diu ce Pentecostes, de 1922: · 

"'.Qtte nrnhu.ma alma Se p6rNi 
devitlo à . nossà faltá de g·eü~i·o· 
sidade; QUf', nem um· só lniSsiQ• 
nur;o seja. obriga(.o à paráHift 
seus trabalhos por lhe \H ftti:
liado recursõs que . lhe póded~~ 
mos ter ·mandadé, Jn~,s que i·~ .. 
C~~amos: eis UÍ Úll1á fespóniÍâc 
b1hdade na qu~l ràr{lm~l)le p,b~ 
santos em toda nossa vitia. ·. 

"Em l'etrilfoiMü> · a F'é qub 
Deus noo ~eu, fii.ça.mos que o\!~ 
u·us_ àlm~s ~i>la· nã,o sejâni .. J)r:· 
~~d\l~. E_ esse ó pedid$. qi1e 110~ 
Je voz Jaz o Vigurio ue Jc.~ú;; 
Cl·istó." ' 

,_E' este, o motl\'o p&t' que :fu 1::

naó hesit~,. das àltúr4i !.m cinJ 
se. ei1eant;ra, em. rt.Sténàêr :;.1 

. mães Íl. todô.s, pécUri~ó flu:ti\i:, 

Prova bem evidente que eles se 
éntendem quando M trata. de ata~ ; 
cai' a Igreja. Prová ta.tnbem, de j 
que a tatica comunista deixou de · 
conaistir no ata.que frorttal do 
t.t~l.mno ao Catolicismo, pltra mo
ver a.,ntra a Igreja. o mundo c1:t. 
Aa&tico1. todo corroido putrefato de 
~ismo, ilaminismo e falso mis• 
~ naturalista.. 

p1ua as O'brils dà.s · Misilõ-t-s. · 

\'.,. ·:n ...... Cªa,j. 1..u.u.01· iti:Ufió,'tj ~ ulll.'t.:tllli:I.• ~"'e-· ·;wo,1 .... UXh.s~ ....... i..À.Á.>,~ ~ . . ..... _,.... . -... _, _ , C~ipte, a ilha' q~e foi 

; 1 
. uma _das grãnde$ tloriu~ 

,RQ?JA, .(N,. C.)_-,. A ~Lié(i ~~-
. . qul! Chípre, nó }l.1úlitéri'é.néii OH(t:' 

Co,mprem exclusiv_amente suas jóias e seus p~esentes nGl conht:cidn ~ -~"h e,tã sei-trn~e c:ôirio qilartei iê1,i· 
* * " ·., ... J o A L H A R I A PE?t:iüi~ d'os iilligtante~ Júdei.is c:•$1• 

.::".:iitrt":~~:~:~\J · e· A-:s· .,A_ - 1 .. e··-_. x_ .... · S-•····T·:-· ... R····_·_ ·O···· ,,. .. ,c;,:, .. ,, ... ~\i. tg~.l~?!t~~i_I_t.\~_:_;::~_tJi;/~:
1

:;; 

e-lá tinha força.do certos cisinati- ' ~ • .. e .., -

eée a se converterem ao Catoli- .~ · · · ..,_ · = da~ l.: to~adus, é\Uanuo a · h-. ·a A 
~. De Roma se noticia que os ~ - .1 NAS , aflll:- ~ lilll\ l'ea~o llltiné. 1' 
~ltos éom.Unlsta.s estão perse- :~ RUA li Dt NOYEMlíB'O N.• N : : : QFJCJ : : :, . llwc~ coDC4111,--,t~ ~./''.':~~~ -· ;$:::<:_. -S~~.Hidl>. ~rtsentemêi1i_~~.'.,s.:i 1.1 ,·, 

~o com violencin os catolicos l • <Esqt.liinà da a. ~tà> • • PROPRIAS •• •\ , MADOS relúfi0&\.''~,t;t.~". _,___._0 _ :·""-'~~...:'!e-'·~ de ,111 p~1n1la~e~ ··s catç• 
~ses, e óbrigando•os a a.bju- ·- · : • • • • •, ., · ,,· · .. f-·:à~~~,;;~ , .. ·4u:1t, Qos. ,3,31.000 1111bitãntts, 250-00 
r&r o Catolicismo. Isto evidente- .cítt:t.t!:t:ttt'nxtttt:; d.tixXll.XXXZX1.XmX:tDXXX:&:XX:XÇ1Íll%Dml'tlt'f'f:!'t~~-:~ .. : :,,sãO .• gre%i5_.s ds~tí"êàs,: . 70.~_.) 
>Mnte não suscetibilisa a delicada mo acontecendo aos membros do A.ssitn, os lideres pan-arabes do. 11aqueias orga11l~ai;i:fü1;.'.. . .. · .: . ,: _ !il_lt'l~tanos: 4.00õ á!'mi!ii;os ~~~ 
~?leia. de Tito, Estado Maior e c!1efes do exerci- ,·/ India estão promovendo «conver- o sindicn.t.-0<'~1fü:'ó' é um iden.i ti- _,!)· .,}t,k ela i!!rejà, .e · <tl&)Q e}" 

to, marinha e aeronautlca>. sões» á força entre os brahmarii$- })icamente názistil.. Reàlizâ.-o ou , tchc0~. rio; q nais l. 000 5f'g11em ~ 
~ * * ,. • ' • tas. Segundo se informa de Calcti· pelb menos deseja·o o trâ\)1Ühismo I rito; t 1'111àhos, diiltdóui(1'1s ~iim r..,· -

E por fim uma palavi·a· sobre tá, o Conselho Consultivo do :Es- bt·itn.nico. Prova bem _ciat·il._ de I Sº pái-!)q11ia~.,_Os fl~- PP .. !·r:in_-i-~ 
Quando comentamos a sentE>nca um problema que jamais deixa- taclo de· Benga:a noticio1:1 que'. na quanta razão tinha Cl\i1t·c)lill ao cnt\êc têm ·uma ·!?~cola na', 1mpo·,~ 

de Nuremberg, mostramos o g-ra- !·emos cair para, o seg·m1dó plano, ; região de Noacali uma gigante:sca afii'miu· ql.te º· socialismo economi- ·li.· 1ànlé ci<ltidé de NitõsiÍI; ai Irm ,. 
ve erro que há.via em absolver in- a questão do Ori'énte. ,I multidão de brahmanistâs foi fot·- co não se poderi.!\ reaH2rn'., -.sem. a, <lt< São J·rsé t S~:> Frillcis-ço l!'r:·. · 
div-id'uos como von Papen, e conde- Os chefes do movimento pan- çadil. a abjurar suas ci:ênças é tirania política;. T_i·aballÍlsij10, · $.Ü~ )téll\ ui\) c~1·'tot hl.ltnérQ .Je ·. riicolÍ i 
riar que estavam colocados á tes- ai abe co$tUmà.m àfii.·mar q_ue não ·I adotar o islamismo sob a amea- põe na:i:ismo. · · '· "·•.' · · pár'ii ·müllWre~;' -- · 4 .. ., ,,. ,;, 
ta, de_ forças inj.migas dêrrotadas, têm cara.ter religioso, mas mera-

1 
ça de que todos os elementos que --,----· "nn-- T sa rx- .. ·1r -a - ww - n . .,, ... e ~ 

mac regulares,. mente · náéioflalista, su·as à.ti'vida- a compunham seriam q1.1eimqdos 
Este Ultimo ponto mereceu cen- tles.- j vivos. Ao mesmo tempo, os isla• 

suras de· Eisenhower, que se e:k- Evidehtemente, se os povos do mista,s roubam crianc;:as para as 
lernou nestê sentido, falando a Ocidente pensassem O contrario, a educarem no culto mahometano ... 
iornallstas qtie o fbràm entrevis- reação catolic~ seria muito vig·o- e violam a honra das mulheres, 
'li.t' núm castelo da Escossia, em . rosa. E os mussulmanos contam antecipando nesta ferra os delei-
,ue sé ehconti·a em vétaneio. com nossa inercia, nossa cegueira, tes abominaveis de que imag·ina.m 

Acade·mia 
}: S C O L A T ·i: c·N l C A 

SOB' Il4SPEÇAO 

··M - ···- ... -.- ... . ar1:a·na 
D É C O Í\'J· É fi é it• 

F:SD.ElRAl. 
. ;E no mesmo sentido acaba de se llôSile. impre'videncia ... E como fa- repleto º· paraiso C. eleste, .. ) _!_·_ 

dernar o impol'tante orgão inti- zero .bem! . 1 . 1 ClJltSOS, RA:Sl(JO_ .. Is,, TtóNJC~ OE (:)QN:r._Á,ij[l,Ulij}r;, 
,11lado «At·mv and Nàvv Journal». 'Entretitnto, se diante do·mundo • OACTILOGRÀFli\ ETC.·· . ,. · 
,ue costlima" exprimir - o pensa- catolico _ 8 . fuOviilté?tO pan,islamk_ , -~ êheg __ :n_:no~_-·· i ._uit_i~_ª ... h.9tn . llÍ);lll. ·I· ' • 
triento das classes armadas norte- co toma ar~s meramente• polití- informaçM c1lr1bsn. ·Téiegfama ÔA. MA T RI e u LA-$ . A B -Ê ltT Ás·'.. fi 
amP1·ica·11as. cos, e se· il.pre!3~nta sumamente j Ing-laterril infomn. que hô reêi!tl· .. , ,. e: 

,,se MS fo!'n10S derrotados. di:z tratitvel êm rtlà·têi'Ía de r!Íligiã.o, .. •.· . .te .congresso qa-S--Tca;tle0 Uniois, ' 1 . . ,._,·1· ,:i~ ,: · .. .. · 1 t · , b. PAR,\ O CURRO Df. A.O.. S;::,"O f:_. · iornai, o presidente, em sua qua- dill.rlt~ dos ~u~ros povos l'lílb ma• ·. congresso esse11cin mente. ·ra,~ • i 
l!í:lar.1e ronst,ituclonal de comaü- hómetnnr:rs · àa:- ;ka1a; 'i); ouo: é mui• . . lhlsta, se. advogou a mscrlçlio. \· .. . ,R\.JA. J3.AM9 .. Dlt t,R.~fl.~Nh~l~C~.l_:l~) . 50 -",,.;SJbi., Jl.;.1fH}5 
lâlittí·<:hóf,i, Mirá 1infG1ra1i1,'1~ A mH•, i;Q çi1,1t.r&1, _com1mlsorla <le tcdos os oper~\Cll'l;-·1-:.;·::-- , • - -·- · --· · ------- · -· · · -· - ··-·· 
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missõ.es católicas 
e· .o··_ªsenador ·c·omunista_, 

. . 

r· -, --( A prop~silo do mês da-s Missões ) 

- Pc. Aclalbcfrto de Paula Nunes, S. V. S. 
.J ~ês de Outubro é consaJrado íor,Í.m ho B1·asil ". E' o que pode· 

t.~u11.lm~!'lt11 P!!la Igreja Cat.olica á,i ria.moe dizer Iam bem dos dem1ll~ 
ebru .~is11ionarià~, que ~ lgreJ~- rniÍ!~iol'l«.t'ioJ l'!Ue viel'am chantar 11. 
~a.nte.tn em todo o mundo, E' o cruz dê Crl3to no novo mundo e 
ttiâl! i,or exceleneia -do mi~sicnario, r,re1,ar~·lo para o seu ;;-lorioso dc:>o· 
"'!tidlcad? e bi,m, que· abanl).01H>U. tino, 
!Clà.Lria, lar· e familia pa:ra. ,·iver e l'ortanto: :roniente um ignorante 
~•crificar-ae i,eloe ln!eliz<!.s que 1im a,,ssuntos de Historia patrla po· 
;e.inda d,~sconhe,cem. as verdades "1eria desconhecer a obra clvllisia-
'-'<lftSOla.dora~ de ROS!lll. l)'é e O in• doia <:Íuc '.a ]grcja desenvolveu 110 

• fluio salutar da civilizil.ção ~ristil. Brâ-'lil pelos seus Cilhos m'issiona· 
?\'tiise dia, O& catolioo11 de tod,:, o í-ios. r-; esta misiião ela ainda oon· 
l!'luntlo fazem o seu e:..ame de con- f.inua, a· desempenhar oom desvelo 
_<.:ie.(leia e procuram dar a s11a po· de rnii,e nos sertões inhospitos do 
fllltt-1'\e. c~i,~ribui~ão, t~piritu6.l ou A,m,àzQna$, d~ Goiáe e lcl:ato Gn.)S80 

· "J\àlería:J, á in;·entc· ol:wa. "das .1-iis· entre 05 indios que o odio e 03 

sõrs Ça,tolicas · preconceitos nombll,llnos oontrã a 
_ (''l'fJ!i.O o mu.ndo ·hoje pryi clia !:l!ib~ <.'0111panhia d<! ,Jesus fizeram afu· 

r.:tu!êi Coi a lí,Tej., fl.V" cristianizou e gent>Ú' rara as sell·as do nosso· 
d~i_lizou o. mundo. r.,.:endo de~.ipa.· in,en$o _"hinterland ". !;:' da auto· 

.. t"f;~~r eo!)r~ a face da L(.'ri,, ou cl,; ripad~ ,· in,·onteste de um g-rnnrle 
1" uHos _ paises eis costumes bad,.u·o1,; _h i~foi·i~dor pa_t1·ieio a opinião da 
tle· muitds poros e muifas g<!!nte~. que não teriamos mais $Clva;;-ens á 
~ão, ha na.çiQ, por mais ~fa.stada. . marseO-:' da civili-~a<;;i.o brásileira .'ile 
quê Úteja ·de R6mà ....:. .;-eos-rafic« os JésuitHS não ti\'essem intCl'l'Oll'\• 
1'U • id~ologh;amenti - qtie· nti.o: te· pido O ,eu ~istcma de aldeiamento 

.. ntia r~};:~~i_do, ~de· qualquer mod•>, r,cl~. · ê*pulsiío ini<1ua dos rnhos (10 

'? intl_UfO i).;, \!il'ii.i,rn.<,;«ô <:ri:iLà. ::i:,nto· lt:,a<::io no scculo U: 
~Ôft(~~l!i.l' ~SlE' fato hi3lvl'ÍCO, S<"l'lo, 1,gsa Sit~1J;atía, ÍJ;~tintiva de que 
rro\'., n1ais qG~ r,,an:!'_ú.std rir1 urna n.os fqla. c·apJ~trano de Ahreu ~ó 
ign.ors.nc-1a h~m cra~ba bu ti~ UitH, 

n"lâ'" [é~ ~êm sntan11..:amen1.~ in~pi· 
l"Rcl;;_,_ 

;' .. l-'ii.1'~ ~ó (h.!ar · en, nvsba. f-';.ltrfa, 
'\i.bcmo~ ,,ue v Bri,.~,J (oi ci\'ili:<atlv, 

('..i.1-.·~Ue o ~\::u H.i, ~l'~l.:c1·. (\i° v<·lus en1:-; 

.,.:e l~IJLI €-rn diaute, pelv:::; ?nis:=;H.>· 
na.rioi, Jt~uila.:-:. f1·a11e-l~canos. {:e« 1,u· 
chinho5. bencdÚino~. ~·arrnclita~ ,. 
VC1JiS clen.1ai~ Ol'dC'ns ou CvnbTq;;u·· 

~õcH t:teUiius~s qur. lhes s~·s·utr~Ull 
.f1t,1 succderü·0:1'· nu d-.;:êotTi.:r Uvs a.no!-:> 
.,. do_s "ecuh:,s·: · Xãei .ha hisloria.Jor 

1·i.1..cional () ue · não ena?tc(;a • .:t obn-1 
.n1is:-;iOllê:.tl'i~ é ~1ninL-ntc1ncnLe ei\·iti
zâ.t.lül''a do:-:. ·'Je:::;uitas no~ pri1n~il'v~ 
"-llQS do t:;1·1t~il-Colv11ia e em L(!d,, 

· "' 'tl"=1.:tü·~o ·da e\·vl"Ut;f(o· cie: nv:;;~a f,,t_ 
:.riõ.. fl'v1·an1 el~~ -~·1 1.1e ~~1tra1·a;n ·en1 

!ut~ abcÍ'ta <:OnLra o colono pv,le
·t1S\'.1. t-;vistc& ·~ J.e:salnla.Uo. qu1.,ncto 

:-.:~ tl'a.tou da E't:.;\.."t"õ.i.\'i<l~v inúig:cnu. 
Pet·~e~·uhi o~ (' ex r•ulsv~ d e ct i \·cn~,i~ 
• .,

1a!1it::{nias. pc-ni 1)~1· i~no df'~i~~: 1 tt·11 

•ht', (lel'f;h"Cler o lo(lio_· ~ ad\·ugai· " 
~au~·a de :,u,i llbc·1·daJe ,, ele sc·u, 
•lil'CÍlV~. .JUllli-4.111f'J)lf' L"ún) IJ~ IÚh

~:01"\aL'iUS de uut t'tt~ Urt1cn8 rcil!gio-
, ~à-:=c. fol'<.\n1 fie~ o·~· l'tO~~oi pri1neit··.>~ 

htc-ctret e· t:'dU\..:êtd.u1 C>~. J)o !-ic-11 . ..;1...:

tt·Jha ele aldciarnerito do.índio •: c·n, 

j 

ro1·1iu de ~ua~ lni't1lllde~· i;;·,·ej«~ de ( 

~.': nos~a~ ,.-iUade_:-.._ ·• Lntinth·,tniente, 
$4. ~in·q,~lia ,·ult(I•-:,'? para ·v~ <li:::cipu-

l(.1E t eún1panh(•in:_.~ 1.1e··:\'.t..1brv.i;;:1 . .,\n

chielH, Car(I i m. \'iei ra, ,-\ud r~vn i, (>,< 

-~t'iueadot·e~ d..-. ui.vL·idaél~. u~ funda .. 
:i.ôre:s ela liri;ui~ti, .... ·;...._ a.rnc1·h..·..-1.na. 
"~uen.1 cts:::;in, es1...·r-2-·. eu (ui (' ;;Tande 

~·a1•i~t1·ano de Abreu. púnlilkc 111~

timo- ('1'11 11uc~tõe~ ele llistvria I'"· 
\l'ill. PoJeria,n;,os. a<Íui. obrir ·.,,n>< 

..;,_f=-1'le 1ntet'n1ina da.s (.'itat;ões d(· cn,: .. 
n.e11.tee, l\b:1u,riado1·ee- patl'icíi>Jl. oD 

~íitl'ans:ei1·0~ <iue :i::e rlccik(\! ;{rt, á 
lii!!to1·ia rlll nos~(I P:1tl'ia, ~ ~un1t',_;ar, 

--noP l:iúulh€-~· e· ,·al'nhag·cn. ...._n.,ho>S 

-protell•,ante,;. !,~· (!e .João Ribeiro. 
un, <iv, Jli:,toriad,;,res 111ai~ p,,nue· 
raclo~ . . b tred,.o nuc ,eg-ue: ··Ç;;t<>· 
quista.s. r;1·õf~Esorc~. p1·egado1·(>...:_ 
1-:ôlonix.~.dt>re·~. la,Tatloref. merlie·:-i~. 
t;"•,,oi;;Taficos. h isto1·i~dorel!. estatl is· 
t$;, · é até' ehel'e~ niilitàre~, tudo eles 

A familia de 

1 

t_ià.(! cnçuntra. 0co uu..iu b·rupu u1~!S .. 
q_ltinJ1,ç, d~ 111au~ \nasilciros, os uo
munist.,s. q1ic, por seu odio .;, Ig-re· 

,.i,,. e<! f'uu·itJ, tudo Ca2em para eles· 
l,11$tr~r VIJ a1nesquin:1ar a ;--1s:"io be

,n<•t'l<.·a e_ reclt'nt1.11·tt dd. l~8J)USit· n1is
t·ka ele ~Tp~us l.'l'i:--lu. a lgTcja, e <t 

.g1•;1.lld(.·~a rb.1 nu~~c.i P;.{·tria. que fui 
1.,!;1·({ \~a t:h·lli%:at;ào \..:ristã. Para 

t<·ti$· ~1·~~~ilei1·us _ ··russiL'icu.dv.s·· ha 

unia só patrla grande, podc,·osa e 
.1·icu: :-1.l·.n.~-~- ele Stalin: .. As 
011t_ras nut;ões, cvÚada8! ... 

8.-tbQO)US. httje, qu(' V~ (.:Ul1lll11Í~tu.s 

dv J,.;1\ls_il ~ão cunlra a~ ~li~~õe~ Ca· 
._ruJi ... :as do ~1n"az;v.n_a:-::. de Uviâs e 
.\tatu Urusso pur u1n u·i~tf:\ fato 
11 1.;1Jt'J'i.'-lV lla .~.sscn11Jleja <...:un:;thuin
tl!', ~ '1ll/" é bOfl1 l'<"cvl'dá·IO l'l<'SIC 

n1ê.t'\ 1ni~_:::ivnul'iu ~-- Outubro. qu;..{il

do_ o J"t.vµre :i:h:nadur pc:.'lo .-\1na2una:-., 
~r. Al,·a1·u :\·laiv.. fez elvg,jo:-':! :\s 

Al~~~Õe-:-!1 l'elig-iu~u~, pl'efe1·enciahnen
._-te .á~. catoli<:U~\ no µlellal'io da .:\s· .. 

:-;çu1l,lei<>. 8e b'E~ ou,·il· l1.111u u1;h:a 

\·,J~ de 1,n.,ti::::to. 1:;ra o lug:ur-tenen-
1,:- de ~lalin 11v LJ1·u~il. v SL·11.-tdur 

l.';_i.1'1v~ J->rt,::-3lt'!:i, que entiliu 11rn..t ~c
rie de "(..;vnc,.!itui:s inju.:::;tus··. cv1110 
bem definiu u :Sr. Hamiltvn :--:o
g·u'-q1;u, <.:ontru a:, .\-1 i's~ões HeJig·io
:-s~t:-:. ~ pt·i111...."iptdu1ente as Catolk·i1~. 
J•: OH.ti::; Ulll~ ,·e7. O <.'0111Ulli~Ul0 ::;(; 

d,t·Unlu 1>crant.e ~ 1·cligiüv: J.:; 1nais 
•lltna ,·t.,~ núv pôde vt.·11lt.ur IJ•Jt 1,;tii

- tu 1c-111pv ~' ~cuc1_ni~n1v, o ~eu odio 
<l.(" ~Jc:--;truit~.lv á r<'lig·itiu, á lgTe.ic1,. 
l·: llHlll ;;·1·av.o t'JS <..:Ol1SlUlltC8 (' l't>pe-

' tidv~ JH·vte~tos dE> ~cus lidcrl~s de 
que o ,_..un1uni~1nv rt;.':-:pcitu. a lil,er
dade. reliRi~sêl df' ~eut- ··eun1aratla$·, 
prvtesfantes, e~pii·ila::;, eatol"içvf:, 
etc .. .,. .o. ~r. Luiv. Cat·los Pr~~t(;-8 
eh<.·f\! ~tq,ren10 ~-clus ·· ver1nelho.~/' fh; 
UnL':.l. dé~n:1<:ntc a 10<.Jvs.. (~u<·n1 

:-:a b~ n·""r-'(·l ! . ..: : 0 1-.·h(·fi? ou os di--,-.:: p t..J ... 

.· '.u~ ;: 

<..'orno:·r,odcrcmvli ncr~\lilal' '<:,111 
uus ht.!-,ll"IJ't1$ que $e ·c1esn,a8\:at·an1 
1uc!H~ ~="-;''ezcs que debatem o,pro
blcma Í-eli;:iuso·t Onde est,< o s<'u 
·;1,rlifol'cnli~mo" n,li;;·io~u'.' 

,As lnun1<,rns manife~ta,;õe$ anti· 
r,·li.:du~~l~ d os <:on, unis tas. acrc:;(..!e,,1 .. 
t t'." • ~e nuds esta rl o sr C'~n·lo~ P rr·s ... 
I<?~ ~eu licler " mentor! .. 

CAROLINA MONTEIRO DA SILVA 
igr~decendo ·comoYida todas as _carinhosas provas 
de amizade recebidas durante a longa enfermida
de e, especialmente, por ocasião do passamento da 
saudosa finada, convida a todos os seus parentes e 
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Sim, mol'rcrcmosJ Um dia 
a separação inevita vel do cor
po e da alma nos l_ançará n;i, 
eternidadP, despojados de tu
do. e, pelo mist,,rio da IllClrti 

se ha de cumprir a scntenç1 
da vigorosa expres'>ão do Ge· 
nesis l\Iortt- nrnriéris 

. morrerás! Desapareccn-ios num tumulo? De nó.s. 
ele nossa vida, não ficará mais que um pui,h ::ele• 
d,, lama e de pp numa tumba rasa? Como , s1·a 
idéia g-rosseir:t do materialismo repugna à no!JMl 
11aturPza que aspira e sonha a imorta!iriade! 
Ainda não houv<' na Historia c"a Humu1:idafü, 
até hoje, um povo que se resignasse á idéia :do 
nniquilamento total do homl'ro no pó <ia t::rra. 
Sempr':' a aspiração de uma vida futm·a Hle>m· 
tumulo. A imortalidade da alma é di>sta:< -~el'· 
dad<1s que não precisam argumento máis f(•r•e 1" 

convincente- que o da unanimidade c'a v:ir dl•S 

povos e das geracões: o concenso itniyer,;;a1. 
MorrerPmos sim .. mas na poetica (' profunda 

expressãn da Liturg;!a: nossa vida não dPsapa
rece --· nrncla ap1•nas .<le Jon<liçjo - Vlta_· mu.ta~ 
tur. non tol1itur- diz o Prl'facio t'XeqI1ial. Moí-re
remos. sim. mas r,:,:,;;1mos com firme ,•sperança: 
Cl'f'do in l"f'Ssurretionf' carnis - t-n· Jl'<'it na 1·e~
surreicão da carne, 

Para nós a mort,-. não é o est;,il)ic'o e. cruel 
uniouiiamento do nada. 

Ti' eis o que verdadeirament,, consob o cri~
tão no d('st,-.rro d"St<' exilin. Fé cristã dizia Cha
teaubriand. fazes mnis que transpo1·br monta· 
uhas. f'rgues os pesos que afogam o coração 
humano 

Dobram plangentes os sinos. A Ig·rejn se 
. VCilt-" d,• luto ,, parece gemei c .. mo o doloroso 

Prof<'ta ri,, H11s1-: l\lisl'rt-mini mei, misN·emlni 
ml'i. s11lte111 vos amici mei. quia manus J>omini 
trtr1rit mt-: t<'IHlr compab;ão d.,. mim, l)elo me· 
nos ,vÓ<:, l'flll' sois n,rus ami~·os porq11f' a mão ,hl 
SN1hor Dlf' fol'iu. E' o gemic'o r'a Litul'gh \m
pressi0nant" ,'f•S defuntos. Volta-sr ~ T!!TE-ja 

m ilitant.- para a JgTcia paclecent1>. E' a lem
branca elos nossos mortos queridos Lembranqa 
cristã ung·idsi d" la!!rimns P d,, prpces. sem r:,,
·ilcsperos •? bla~femias ,_ Duas vezN; durante o 
nnn I.,itm·rrico n Igre,ia nos coloca em face da 
morte: ('Tn F!nacl<'s "" na Qt1a1·ta-feira cte 
Cioz.is. 
e da 

Ao iniciar o 
oração coloca 

tempo da 
em nossa 

penitencia 
fronte um 

* Mo n s ASCAN 
A. S. I. A. 

punhac'o de cinzas pal'tt no~ 
lembrar _,,ma verdade b~m se· 
ria: Memento homo quia pu!
vis cs et in pulverem reverte• 
ri.s: lembra-te homem que tu 
és pó e em pó · te has ele tor-

. nar. Em Finados leva-nos à 
S!.'pultura de nossos entes que• 
ridos dos que já partiram pa· 

, ra a vida eterna e ·nos recor· 
da a !fragifí.dadc de tudo quanto vai passando 
n!.'ste/ mundo de ilusões. para nos lembrar que 
os mórtos vivem, ainda, e esperam nossas prece1:;, 
no. ssal.caridade e nosso sufragio. Finados é a 

· lição pa morte, mas é tambem uma lembrança 
de no~sa imortalidade. 

A YIDA QUE CO:\-lEÇA. 
·:-.: 

Cvm a mo/te começa verdadeiramente 1 
,·iêla. E' mister morrer para viver. Assim no11 
diz a fé. A-Igreja chama ao dia da, morte dtJ:! 

: Santos, dies natalis - dia do naseimento. A .vi· 
da para o cristão· é mort<> e ·a morte é vida. Nr; 
cemitHio de Genova ondP se encontram obras 
primas da escultura funeraria, ha um tumi1lo 

ct•m uma ins<:rição em três palavras e que valem 
o melhor dos sermõr·s·: "Occido cum sole" ~ F.11 

me pónho com o sol - !\forro como o sol á ta rdl'\. 
Que pensaml'nto sublime e consolador! 

Nao choremos desconsolados e desesperá.dos 
pí'l\>S que 9artiram. Chora-se pelo sol que se 

es_cond,, no ocaso? · Vai ele brilhar em outra_s re-
1\'iões da terra. E' o mesmo sol vivo e rico de 

luzes .1 O cristão· não drsaparece no tumulo. E' 
ali a~enas um ocaso da vida. Vai brilhar 1,a 

eternjd~de, a vida não desapan•ce. Santa Ttt-
1·eza ~ com Ela alguns misticos comparam nossa 
vidn éspiritual na terra ao bfcho da seda rn1e ~~ 

encrna no casulo p~ra se transformar na bnr
boleta que vitoriosa se liberta. Minha alma n?ô 
mot'l''-" e tenho nma eternidade. Viverei! A v-1-

da não termina em _minha pobre sepultura. A 
vidá começa quando parec(• acabar. E o ideal 

cristão. que eleva, transforma minha vida, orien
ta meus passos n·esta pereg·rinação teiT~~(rt;'. Fi-

. . ·.,; 

nados não é tão só a festa da saudade, é -a festa 
de nossa im_ortalidade. é uma. lembrança. do- que 

somos - Pulvis es - és pó! Sim, o pô que des· 
:1parPce numa sepultura. Mas nossa vida, nun· 

cal Vita mutatur non tollitur - Muda-se maii 
não desapareée para sempre a Tida. Qomo o-:, 

dobres de finados nos levam á medita~ãc> da, 
coisas eternas! 

1 O BRANDÃO• 

A Sociedade dos Antigos Alunos 
J esuitas fará rcal'zar o seu almoço 
de confraternizaçf.o no dia 10 <ie 
1,(lvembro prQ.··dmo futuro. 

* OS MELHORES PR~OS t_ 

$. E A MELHOR QUALID~ ½ 
A Comissão encarregada do ai·· 

moç.., receberá as adC'.sões até o 
dia :51 de outubro. 

A tttl'ma de 1941 comemorá o 
seu 5• aniversari,). neste almoco de 
confraternização. ' 

:\ntcced<'ndo ao a'.moço, sed. 
er!ebrada uma missn de Requiem 
ás 10 hot·;:is pelos aluno, faiecidos 
. J â foram nomeados os novos 

membros do C:ons<'lho Diretor e a 
Dii'etoria p,ir,• 1) rerindo :,,lminis· 
tratil'o de 1li46 a 1947. 

J PRESUN1'Q e B'RIOS VINHOS 11\INOS, FRWAS, 1 
$ BISCOUTOS e BOMBONS - GJ!:NEROS ,ALIMENT!Ofô3 ~ 

! EMPORJO M-ONTENEGRO i 
... ~ RUA AUOUS'l'A, 1559 (Esq. R. Luiz Coelho) - Fone: 7-0035 ,~ 
~ ~ 
~ ~ 

f M E R C E A R I A A V E N I D A ;~ 
t ',~ ,.. A Y. BRIG. LtrlZ ANTONIO, 201n; <Em frente ã I&T!!J!I .. , 
~ hnaculadl.l- Conceição) -· l<"one: 7-5153 ,\ 
~ ~ 

amigos para a ~Iiss9- de setimo dia que sen't rezada 
na,, igr~ja de S{m t<1 .Cccilfo, -tc.r~:a-fcira1 dia 29,: t,s 
8,30 horas. . . .. j 

t· 
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São·· Pauto~ ~ae Ouhtõró ele -I9'f6 

EVANGELHO 

Perdão •• vingança 
DOMINGO DEPOIS DE P.ENTEC9STES 

::~.E:: O ~iscurso ~e Henrf Wallacc_ ... 
~~~~ rrenunciô .. ~e· -nnv:t MD'.nlúúe 

• 
;is .. -~ •. -·· .·, u efüi ue Le.v ~ ._ · . ,.. ... '. q ,•.· ' . ' . Y. ,, 

Naquele tempo, disse .Jesus aos seus discipulns' esta. parabola :--" ó 
~ dos céus se tornou semelhante a um homem Rei que desejou 
tomar contas aos seus servos. E ao começar as contas, apresen
tou-se ,um que lhe devia. dez mil talentos, E como não tivesse com 
que solver, mandou o Senhor que o vendessem e a ·sua mulher e aos 
seus filhos e tudo quanto possuía e pagar. - Prostrando-se então () 
servo em terra, rogava-o dizendo: "Tem paciencia comigo; e. te pa
garei tudo". - Teve, pois, compaixão o Senhor daquele servo, e o 
ilespediu e lhe perdoou a divida. - Ora; saindo este servo encon
trou-se com um . outro seu colega ·que lhe devia cem dinheiros. E 
tomando-o sufocava-o, dizendo: "Paga o que devtl.s". - E pi'os
~ando-se este, rogava-o dizendo: "Tem paciencia comigo, e te pa
p.rei tudo". - Ele, porem, não Quis, mas, foi-se e o meteu.no car
cere até que pagasse todo o debito, - Ora. vendo este fato os;ou- · 
tros servos, ficaram muito tristes, e vieram e contaram ao ·senhor 
tudo quanto . se passara. Então, chamou o Senhor aquele servo, e 
lhe disse: ''Servo mau, perdoei-te toda a divida porque me rogaste. 
A.caso não convinha: que ~bem tu te compadecesses de teu' cole
ga, como eu tive ,piedade de ti?" - E irado. o Senhor entregou-o 
a,os verdugos, até que pagasse toda a divida. - "Assim fará meu Pui 
Celeste, se não perdoardes, sinceramente, cada um. de vós ao seu 

do ~inistrador para os ~tos 
. religiosos da parte da Aleínanh~ 
ocUpa~"pelos :ingleses. Sua Exéia.; 
sucedeu e ·Brigadeiro ,~, J. Sed-' 
gwi.ck que· renunciou ha poucq.: A, 
nomeação é valida por um ano,: e 
é a segttnda vez que um Saéerdo
te toma parte' no governo :militar •. 
O primeiro·· Sacerdote foi o Snr. 
Bispo de Fargo, Dakota do Nor-

1, te, qu~ ocup9µ uma posição seme
lhan,te JJ.1> · territwio ocupado .pe

.:_ lo.'$" an19r;c1g1os. 
·;-:-,,--,,---,.,...,..,.;.,.----------

O discurso pronunciado ·cm 12\ que a Russia· disser ou fizen.,: ) 
do corrente por Henry v\Tallace, ·«Vamos por-nos com os russos 

.··homem:· de · responsabilidade na cm bases amistosas». 
politica -americana, não pode dei- <:Quanto·· mais· obstinados ficar• 
·~ar de levantar no mundo derúo- · mos, tanto ·niais obstinados ficar-ão 
cratico .uma onda de indignação. lambem os russos.,; 

A. nosso ver o ponto mais sigúi- Afinal, nossa . situação aind.i,, é 
ficativo da oração, escapou . aos boa! Vejam;. 
comentadores. ~os russos governarão e ímpo-, 

Wallace afirma: «Poderemos i·ão sua. justiça social em quas( 11:l 
não apreciar o que faz a Russia na elo mundo,. mas as idéias democra. .. 

:·Europa Ocidental», e cita alguns Ucas frearão cDin o·restante!» '. 
exemplos dentre os quais «a sus- Não parecem. ·incriYeis tais pen• 

·pensão -das liberdades básicas:i,, sarnentos? , · .·· ; 
Conelue acertadamente quan- Infelizmenl'I), co1'respondem de 

do continua: O fato «conslitue por maneira cxat,a: ao </'UC nos ·diz · ·o 
assim diz~r: uma grande ofensa á orador.· . . 
grande· maioria dos Estados Uni- ·Ante-tais palavras temos -o di.; 

.dos:,,~ .t·eito de· 'perguntar: ., . 
. . .. Qual· a· proclamação .lançada ao 

... · .. ,t\.tônico.s ficamos ao ver que a . mundo .em 39,. qµe entusiasmou ,as 
... ..r.eaç_ão que nos rccorncnd:i diante ,massas,_ movendo-as .á . guerra~. 

::dt'!. tal :Catei. é a seguinte: reabilita- Direi lo. de liberdade!. . . . .. . irmió"" .. - . ("·. '?}/~., /;::.. , .. ~-'-.· ·- I! /~ <· .ção 'da pofüica de guardaaêirnva: ,-: Pacienéia. · "Nenhum motivo mais :honesto 
E justiúca:. eles querem. agir poderia. ser·,invocado pàra :arra.s• ~-~&~'N-T :A· R· I'·O 

o seu modo, na sua esfera de in- tar a- humanidade a maiores sacri• 
Uma das expieSsões ·mais cor

rentes entre os' homens e esta ou 
semelha.nte: ~- sou · superior a l 
~aa miBerias •. ». E. · com estas ex- . 
'expressões desejtµn os homens 
passar entre C) povo como muito 
benignos. -pacientes, · realmente · 
superiores que perdoam . de fato as 

,ofensas recebidas. - No entanto. 
lá no fundo do· coração ninguem 
1;mais. rancoroso e vingativo: sendo 
freqUentes os casos em que tais 
i,atavras, bem como atitudes apa
rentemente pacificas, langanimes 
e magnanimas não passam de 
meios de mais facilmente humi
ihar o infeliz que teve a desdita 
de não lhe ser agradavel, talvez 
apenas porque realmente conta
va qualidades superiores. 

Depois de atitudes como essas 
manhosamente estudadas não ha 
ninguem que siquer desconfie de 
uma. torpe vingança quando che- ; 
gar o momento de prostrar o ad
versarlo. 

A historia política de todos os 
povos está cheia de tlpos .como 
esse, e o retrato que nos dá Arls
toteles do magnantsmo . salienta 
muitos traços desta atitude co
mum entre os homens privados da. 
graça. de Deus Nosso Senhor. 

Por isso diz Jesus que devemos 
perdoar sinceramente, «de cordi
bus vestris». Pois que um perdão 
aparente é facil, é comum mesmo 
entre os pagãos inteligentes; mas 
o perdão que nasce do fundo do 
coração, que representa uma re
nuncia ao amor proprio, que en
volve a compreensão da miseria 
bumana falivel em todos os indi
víduos, e portanto no .proprio su
jeito ofendido, este perdão é ca
racterístico do fiel servidor de 
Jesus Cristo, e, convem que se di
ga, não vem automaticamente com 
a. Fé ou o Batismo, mas é fruto 
do esforço voluntario em que o 
individuo auxiliado pela graça con
segue dominar o impulso veemen
te de sua natureza no sentido con
trario. 

J<Jste perdão das injurias não é 
facil, e, por isso não é frequente; 
mas é especialmente consolador; 
sobre dar ao homem o verdadeiro 
dominio sobre si mesmo, confere
lhe a verdadeira grandeza. Pois 
que desse modo ele se assemelha 
ao Pai Celeste, que se volta con-

1 tinuamenfe sobre os homens para 
compadecer-se e perdoar .. 

* * * 

o Evangelho de. hoje proscreve 
pois, a vingança. No entanto, San
to Tomás de Aquino, na questão 
108 da segunda parte da Suma 
Teologia trata da virtude da vin
gança: Como conciliar a Escritura 
com a Suma? Não precisamos 
dizer que nos é necessario compre
ende·r bem a Santo Tomás de 
Aquino para penetrar melhor o 
sentido ao preceito evangelico. 
Não cremos, de fato, que Santo 
Alberto Magno e Santo Tomás de 
Aquino tenham introduzido na Sa
grada Teologia um elemento peri
goso; bom para seu tempo, mas 

hoje Perni .... eio-, isto é, a abstra- fl ficios; .,v uencia, como nós queremos. a · · 
çãQ. PoijJ!"'cremos que Santo To- agir a nosso modo, na nossa esfc- 'E .agora, os milhões que morre• 
más de 'Aquino será sernpl'e o :i'a. E' preciso conforma·i·-se. . . ram, pela, defesa· da humanidada 
Doutor. cprnum da Igreja, como «Ds Estados Unidos lidam com são ofen<lidos pelo homem· que 
all'ãs os;- Santos Pao·res nao- se f - d {líz: · f-ora:m suprimidas· as· libe1·• .. orça que nao po e ser manusea·: 
cansam de repetir em enciclicas e da c-0111 exito, sê for aplicado. .9 dades básicas·, Que nos -importa! i 
outros escritos. · · · ·d t Ainda· 'temos 2:3 ·da humanida• . . .. , prmc_1p10 e resis ·encia a tudo 9 de soo a influencia! .· , 

Devem.'ós, pois, ir a Santo Tomás p . Qual' então o. sent.i-do da ultinw, 

~~q~=~~!~i~i1~;fdo~~~:~~; aróq-uia de .. s,.t,, a_:. Teresinha :~l:~-~Lsltt inuLil:\ lima farsà-i 
gradas Escrituràs «tout eourt>. . .. Porque o juigam,epto de Nurem~ 

Ora o que Santo Tomás diz na (SANT'AN/\) , ... , .. ·a á "' g? Que d · · · d .. , ·tad tão · · . · 1egaV'a· s 8 hs·, Sua Eminen- . ...,er . . .s.e po ena respon er ... s. 
c1 a ques 108 é o seguinte: FESTA DE SANTA TERE-·. "1". ·"s h e d. A b' · D um dos ... acu.s_ados per_gu,nt_asse!! 
«na vin<>:ança deve-se considerar S !-"A e a: o· eli or ar ,ai rce 1spo . "' 

q, I t\' :, · r~r 1 "'[ o t ti f · , · · 0 Qua. l é , ... o no:<so, .. crim. e 1 Porque. :a"; 
o espiri_._to_ que anima a pes_so_ ª· que n· . - · · . · · Ld me o "' · a, q e 01 rccco:uo 1) r "' 

gâ 
O=ingo ul•º1mo ~eve ·lugar nn~ta ~., J a nós condenaram enquanto fica· -.· se vin ; ·se, pois, sua interiç· ãó ·se · · · ··,, .. · ·.: ' · ". · · "" grauuc massa poµu ar. . ,.. ,; •Jaro' ,.;,1·a fc~ta -' ue 'd dr~ · · s · E. · · · · · · · · ::.ün,pi'l,s.-,iv.eis ,a.nle . .as ,v.>io.· le•1cias·. rus"' dirigir ·ue maneira precipua para , · "'" 'ª ª ua. q n a:.pa v- · >·· ua., •1nmenc1a foi saudt,!t c'm· ::as? · · · · · · · _. .. ,.; 

O mal ,,,,,~-uele do qual toma vin- eira Santa Teresinha do Menino ._:,nome. do ·povo. pelo Tlc, cef. .·] o. ,é .. ,. . · ~ , M~s;, W.anacé :,wi:i•,,;,alemi: .. ,Ataéá 
gança, < e''a.i termina, trata-se de Jesus. 'Frandsco' dos Santos\ d'gno; ·. co:.. 'a:' Inglb.tefi1à. chài'núi'.á.'o~â·,\lmp' eri~,. 

·cousa 'absolutamente ilicita». E dá A festa foi precedida de s0 1ene ,mandante do C I- it., q:.ic se fazia · 'd d ~ lista .. e )11$. <:ons.eih~ira e ,aponta ó.$ 
a razão: «porque gozar do mal 'de'' nl)vcna, com tri uo e pregaçoes ._acompanhar por luzida· cmbaiiá<là 'tus-sos conio · ;,ier'c.llic'leir·o·s amigoi. 
o_utrem pertence ao odio que é ·I pelo r·evmo, Pe. Iran Corrêa. ',·,de A',u.n.~_._.s ... O· fic:ais. . . . . ,, - · 

· ,· v '."',ún<.:c"<.:ao. ántag_on_r,c.a liâ'o. d,n. por.·~. 
contrario á- caridade pelo qual de- ··As mis-,;is do dia 13, ás 5,1'), 6 ~ 7: · De improviso O Eminente_· ,Cu- v. . 
vemos amar a todos os homens:,,. · · !is,, f-Oram · assistidas pelo considera- :c!_ial Mota agradece a saudação. d:_~ la' ·. · · · , · ., · 
m · 'n.. t t·a · • .. · d. l · · d f' · C · d 2 · ··1 ·j O. ini1~1igo é . a .. ·rnglat.cri:a;. . " ..,. . es e sen 1 o nem s1quer po e ve numero e 1eis, erca e m1 · zrndo da sua satisfação ao 1• :\'e1; ·a .. · ·•· · , .. , ..... · • , · "' ·· ·· • 
·o homem intender o mal de seu··· ·pes,soas cOinungaram nesse dia. ·1 narónuia_, onde observa,,a prôgr_es~ A cói.'i.&dia, :dà f1:1

i~~clé g~fr,r3:rio., · · · d 1· tt ,. " rus.s.a pode ser agora atualiz.~da. 
inimigo, ou e e ar-se com sua '. ·. s· o ,_es:p1'r1't11a.l e m 0 ter'1,·1J. _Ac<>"º11 ·. .. · · · · 
d · ·t d B t'f · - d Ir · - · ª ,..., . Os E.stados Unidos estão pron" esgraça, pois que o precei o o . ea 1 lCaÇaO O maO .d .. an. do ". benção espec:al <lo sa·nto ' .. .. .. . . . . ... 
amor não <)XClue os proprlos ini- Pa,dre,.. - tos par. pactuar con'i' os· russos, '.tlll" · Francisco Garate n1q aliançâ· incompative1; ·absurdat 
migos. 1 Ato ' continuo foi procedida a · Que Jjéus · nós · livre · dá tríurifo 

Certamente este seIJ,.tido se en- . ,9,: Irmão: .Franc_is~o Garate, da b · ~ d · , · · 
contra ria !irão q. Üe. nos ô.ã hoJ·e 0_. Com:panhfa ·de--Jesus, ., morto :etn' e;fç~o e ,dois ot,mos sinos. · uma dessa or.ientação ·. política curta, 

" · · . ofei::fa de Exma .. Familia: ·Emidiº estupida.,.e··:.desa.str.osa! : . . ·:: i :''. · 
Divino Mestre com a sua parabô- 1915 · ein odor de santidade, toi 
la do Sel

·vo mau. d t t Carbonari e OU'.ro pelos f;e:s, Uma Suprima-E;e , a•. ba,se , ... _ideP.logica. 
uran e quaren a e cinco anos 1 · 1 d d ~-sa va de morteiros saudou aq_uclc mora as ,gue1ras .. e_ . e1$aparec~i;1:1. 

Ha porem, uma outra vmgança porteiro da famosa Universida~ ato. o espirito 0~ sacrif,icio .ç. de luta. 
·que é natural, licita e boa. Pros- · de- de ,Deusto. A Santa Sê au• · Entrando na Matriz Sua Emi- . Que se· vã éontemóoriz.ariao. ·. e 
segue o. Doutor Angelico: «Se, po- torizou a transladação de seu .ced.endo ànté. a :B,ussià,.. ·. ·. 
rel'YI a 1·ntª'l"a-0 da pessoa que se d d C ·t . d D t nencia corta a fita simbólica e pro- . . . . . . . . . . .. ., =,, ·ca a ver o·, em1 er10 e eus o d b - d E.la sn.berá t:rar partido dessa. 
vinga orientar-se principalmente .para a Capela da Universidade. ce e ª ençao as pinturas e .d eco- politi~a; até ó ... momento .'em que. 
Para algum bem, ao qual se chega . f rações do templo e da Capela do .S· d Ja oram dacos os passos pre- e . ·· · e po,ise de armas atômicas. 
por meio da pena do que peca (p. liminares .para o processo de oração, obra magnifica dos . Ir- achará que assim já «não . ser• 
ex. a emenda de quem peca, ou :sua b. ea. tificac;ão. mãos Ba~tiglia, Bela imau.cm de ve,: ... outnt cousa que «~·bom~.· 
ao menos, sua coerção, a ti;anqut- · - ·:santa l,{~rgarida estava at'(. .O.i~na A politi<'·a · de «mão· dura>>, ado-
lidade dos mais, a conservação da FESTA DE CRISTO REI da Familia :Montenegro, · ' tatia por Mark Clark;. (Drew 'Péàr• 
'justiça e a honra de Deus) pode Teve inicio ás 8,30 a missa cek- sol'l--«Càrrousél' de Vif'.na;, -'- Fo• 
a vingança ser licita desde que I IGREJA DE SANTA IFIGENIA ~rndá pelo Sr. Cardíal, com· a· pr,- lha da· Man·hã:; ·13-6-46·)·· na -Aus• 
se observem as outras circunstan- 1 · !Séde da Adoração Perpetuá) nieira comunhão de 200 <'.!'ia·•Í , .. is. -tria demonBtrou .a· manir;i. mais 
cias devidas1>. Neste sentido a vin- 'Elicerrando"'à Semana· Eu·ca- • "Foi urn cspctacu1 0 dcver:is ediii- t·onvenicnte de trrtlar .9s rm,sos, O 
gança constitue me~mo uma vir- ristica preparatoria á fcstà· 'de t:mte. Sua Eminencia dirig:u patPr- lema é: I:-;áo ceder .uma polega• 
tude especial que leva os homens Cristo Rei, realizar-se-á hoje, ás ' na! ·saudação aos néo-comung11ii':es. dç1»:· , . ! 
a afasta.r as cousas que lhes são 16 horas, solene procissão E1ica- , "_Ao ·ser. ele~ª?ª a Hostia a lhr!d't «Favores. e espírito. de colabora• 
nocivas. ristica, qu1; será presidida por D. ,,da 0 .Guarda C1v1l executou · o Hin·.> ção só conseguem uma coisa: ln• 

Compreende-se com estas ex- José Selva, bisp'o titular 'de Me-
1 

.. Pontifico• solencia». · 
plicações a imprecação do profeta fre, prelado Missionario do rc· Terminada: a missa, na casa pa-
contra · a Babilonia: -i:bemaventu- gistro de Araguaia, em MatÓ 1 · roqui:i.l foi servido um la!1che ao 
rado aquele que te retribuir na Grosso, á qual devem comi,are- - sr. Cardeal 
meclida em que nos atormentastes cer toC:os os fieis com os disU.:i- 1 No patro ioi hasteada a !n,n<íci-
- beatus qui retribuet tibi retri- tivos das respectivas associa:!ões. ra nacional e feita profU3,1 úistri-
butionen;1 tuam quam retribuisis Todos que tomarem par<;; na buiçã.o <le doces ás crianças. 
nobis». E mais ainda: «bemaven- p!·ocissão, poderão ganhar :rn- Solene missa foi celebrada {._s 
turado aquele que estourar teus dulgencia Plenaria nas C'J!ldi- 9,30 hs-, pelo revmo. pc. Joõé Lt 1z, 
tilhos contra a pedra». A justiça cões de costume. .tendo o Côro Paroquial, sob a ~tn-
humana é reflexo .da Justiça Di- - A's Associações, recomend-1-se ta do exímio maestro João Ar:1r11a,-
vina. E como esta pede vingança. que se encontrem com an:ecc- executado a Missa de Tescari, ,:r,m 

· dencia de uma hora, ,na rua da g,·a1 de accm~~r:t-,amento rie 1t,s· 
contra o mal, para que se rcstau- . - . trtimentos de corda· Conce1çao, e ai aguardem a or-
re a ordem, é licito ao homem de- dchl do desfile. e A' ta1de, devido o tcmpo:al que 
seja_r esta restauração pela pena Em seguida á procissão, havc- . . <lcs~bou, C:cixou ele sair a '.)l'?i:",<i'J. 
inflingida contra aqueles que a rá, · na igreja de Santa Ifigenia,; 
violam. De maneira que O perdão -récepção :de ·ilovos · associados ·aa 

1 ~:~!11
~~ ~º1!r:1! 

\ SAO PAULO 
, · Fundado- em 19l!i 
1 OACTILOGRAFlA · · · 

1 

TAQUIGRAFIA 
O l\1elhor Ensin< 
--- Pelo l\lenor ·.Preço 

--· 
.·, da injocia pode muito bem coe- Guarda de Honra. ·. 

xistir com o desejo de vingança. Faz-se um veemente apelo pa-: 
1;; a sensação de horror que senti- ra que todos · os fieis, que ainda · 
mos diante de uma infamia está não se inscreveram na Obra d'l 
muito longe de ser uma imperfé1- Adoração· Perpetua, aproveitem 

T ratamente Ideal 
ção. Tem sua origem no zelo pela - · 
gloria de Deus, que devemos ali- taó . grande frstividade · para 
mentar se não quizennos nos tor- nela· ingr'essar; dàndo ·seu nome 
nar imprestaveis para as grandes ·na· Sacristia e recebendo .. a· fita 
empresas, especialmente no apos- ·branca com, a respectiva ·meda-
tolado, pois que, para vencer, o .. , lha, de· modo que, crescendo as 
entusiasmo é essencial ao soldado. . · falang,c:s · C:as almas· adoradoras 

Seu médico não hesitai·á em lhe aconselhar como o me-
lhor tratamento de iodas as consequencias da impu~·eza do ! . · .. rnnguc (Sífilis), tais' ·comlJ: PalpitaçÕP3 do coração. 1·uidos de 

!, sopro na carotida. zümbido nos ouvidos, do1·es cruciantes na 
- cabeça, nn· peito, nas costas, principalmente nos braços; alta 

~
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EXPRESSO VIAÇÃO SÃO PAULO - ITU' !~ 
AVENIDA IPIRANGA. N.0 1.120 - TELEFONE 4-4240 f~ 

Serviço rapido de. pas sagciros l'm conforta veis ~ 

todos os dias em ·numero e fer
vor, atraiam para toda a Arqui
diocese as melhores bençãos e 
graças de Jews Sac1,~mentado. 
. ·--·--- ··- ---
Escola CatoHça de .'Enfêr

magcm cm Pekim 

1 pressão artc1·ial, .clot·inencja, 1ne1ubros esqu(~ciclos defor111ações 
e clores nos ossos ,das mãos, pct·nas e 1>és, ÍOP.OS tle su1mração; 
tl'minuição tla· vi,;âi:,, -~l.<l. 

Limousines ele luxo H 
l'AR'l'IDAS DE SAO PAl'LO E l'f'l! ~ Duas rC'ligiosas b(•!gas,· a M;1-

l
.,·~o 1~ 01, . ., clre Maria ·Francisca ,,,. Maria I· 
.,,., · 1 ,. ' · · ~ X . . d M' -·avcrm1, .a. 1ssao Cannnica ,r 
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1 DE. NOVEMBRO 

Festa de Todos os Santos 
' ; · · membros da mesma Familia, á . A f.·est'IJ; de todos os Santos é adoração, excJamam: «Assim se- 1 · 

uma das mais importantes no ano 2a! Louvor e· gloria, sabedoria e qual todos nós pertencemos. Como 
eclesiastico. E' por assim dizer a. . ação de graças, honra e poder... . membros desta familia devemo-nos 
festa de !amilia da Igreja. Ela, a. ao nosso ,Deu.s em íodos os secu- encher de alegria e congratular-
:m.ãe dos · fieis veste gala e en- los:<>. : · nos com os nossos irmãos; que já 
tôa canticos de alegria. .:Regozi- E o grande. banquete que O Fi- venceram O mundo, a carne e 0 

gemo-nos - . assim é seu convite lho do rei preparou aos seus elei- demonio e se acham no lugar onde 
que · faz no Introito da missa ~ tos. Hoje vêmo-lo rodeado dos. ·' não não ha mais lagrimas tristeza 
regozigemo-nos no Senhor, hoje, seus filhos. Poia todos são seus fi- e dõr. 
por causa da festa de todos os lhos, resgatados por preço do seu ~ão só é alegria de que .se en• 
Santos:t. O oficio desta festa prin- · sangue. Todos são seus herdeiros, che nossa. alma: a lembrança. do 
cipia com as palavras: «Adore- chamados para com ele reinar doce misteri.o da com.unicação dos 
mos ao Rei, ao Senhor dos Senha- eternamente. Hoje vêmo-los na 
res,: qÚe é a coroa de todos os San- sua gloria, fulgurantes como as Santos nos dá coragem e animo 
tos'>. o· dia de todos os Santos estrelas do céu. · para continuar sem desfalecimento 

· 'd · 1 um na luta que nos· acompanha até a conv1 a-nos p;i,ra ançarmos A patria se orgulha dos seus fi-
olhar nas magnificas habitações lhos, dos sells grandes politicos, morte. Si a nossa consciencia nos 

l "'t templa-os as mul · , dá o consol.ó de wna vida pura,·.fe-ce ~" es e con L·,u • dos seui; g. loriosos generais, dos · 
t 'do·e· dos Santos aqueles bend1· in i , ti ta tas lizes de nó.s, porque lugar nos fi-1 " , - seus 1orta s c1en s s e poe ... 
tos· do Pai, .. que se acham no rei- com justo entusiasmo declina os ca reservado entre as gloriosas 
no·. que llles·foi preparado desde o seus nomes ~' er~e monumentos virge~ par~ cantar a gloria do 
principio .dos.tempos. (Mat. 25.34) de granito e bronze á. sua memo- Cordeiro;· Si,,.·porém, penosamente 
~Tedío tenho da terra, quando olho ria. A' mocidade são apresentados . nqs ariastar~o!'I pelo .caminho da 
para O céu», dizia s. Ignacio de como modelos, dignos de imitação. dôr, e arrependimento e da- peni-
Loyola. Não ha espetaculo aqüi . E Igrej;J,, com muito mais razão ten~iâi % ' Santos nossos irmãos, 

que: nos acenam animadamente e 
na terra, por mais belo por mais que a patria, se orgulha dos seus· vem. -noi; á memoria a bela palavra 
atraente que seja, que se · possa. filhos, não porque foram grandes · S 
comparar com a. magnificencia do só na vida, mas porque receberam de" anto AgoSUnho: 0 que eles 
céu que hoje se abre á nossa Vis- o premio · áa vi.to.ia não de mãos conseguiram, será para mim cou-
ta. Um dia nos tabernaculos do humana.<1, ma.s des propria.s m~s sa impossivel? Os Santos e justos 
Senhor vale mais que mil dias de Deus e goz;J,m de \Jllla felicidade se regosijam ao verem seus mode-
11as · tendas dos pecadores. Os nos- que poder nenhum lhes pode arre. los e prototipos como sejam: S. 
sos olhos encantados vêm os an- batar. João Evangelista, as Santas Ig-
cl.ãos· levantar-se dos seus tronos nez, Cecilia, Catarina, S • Luiz · 

S. João Evangelista a quem foi Gonzaga s· Joao· B hm 
- depos1·tar su·as coroas aos pés do , • erc ans e ~ dado ver a gloria do céu, disse: t .. · · · b 
co,.deiro. Exercitas interminos de E · · · - ou ros, ao passo que os po res pe-

• « u vi uma grande multidao de cadores se animam e se consolam 
anjos e archanjos rodeiam o tro- todos os novos~. Nós não parti- d f' d 
no do Altissimo e entoam canti- • ven ° as iguras os grandes pe-

lhamos da felicidade invejavel de . nitentes s. David, Santa Maria 
cos de louvor e de adoração de S. João, mas com os olhos da fé Magdalena, l;!anta Margarida de 
uma beleza tal, \'Omo nossos ouvi- podemos ver . muita coisa que nos Cortona, 0 Bom Ladrão, Santo 
dos nunca perceberam igual aqw encanta, que nos consola e anima. Agostinho e milhares de outros. 
na terra. Milhares e milhares <ie As multjdj'.ícs, que se nos apresen... os Santos oriéntam-nos "na pe-
Santos de todos os povos, de todas tam, quem aã.o? São as almas glo• nosa viagem· ao céu. Não desdi-
as nações aparecem em vestes rificadas de homens, que como nós zendo a palavra de Jesus Cristo: 
!maculadas, com palmas nas mã.oa aqui lutara?l1, e· sqfreram. «o reino dos céus padece força>, 
e, dobrando seus joelhos diante dn A fé nQs apresf;)nta os Santos indiéam-nos 08 meios que deve-
trono do Altissimo, em pr~,funda todos como J}ossos irmãos, como mos aplicar para chegar ao porto 

1 Representação em P~rto Alegre ~ R~ G. Sul 
~1 Acha-se a representação nesta cid1,1~~ a ~rgo do Sr. i Bastimphilo Costa, Rua Gonçalves Ledo n.o 278, rartenon, 
' para tomada e reforma de assinaturas e vencia avulsa. 
/4~~~~..,.~~~ ..... ~~..,.~~ ---------·-----------------------

·de salvação. São os mesmos que 
eles usaram, a saber: a observa

.. ção dos mandamentos da lei de 
Deus, a observação da lei de ca
ridade do proximo, os mandamen
tos da lei da Igreja, trabalho, ora
ção, sofrimentos e mortificação. 
«Tendo coragem - assim ouvimo
los dizer - . o céu é vosso, o céu 
está perto, vos está garantido». 

E VOLUE:\I os meios materiais 
usados pela propaganda di
rl.;-lda. Os processos, porem, 

NOVA ET VETERA 
1 

. L~nit•' . . 
PIE-ENCOLHIDAS NAO ENCQ~liEM MAIS 1 

,.;,.,.,,;, --

:,f~ em~ C!lll!cc~ fflA • 
éa melhor qllalidada Mesm,, assim. cnolham 
longamente a casimira. os aviamentos. e qualque 
p,,ça. <1inda que seja um pequeno fundo de bolso 
tRc-sulta. de tais cuidados que as nossas roupasf 
são pré-encolhidas oferecendo plena garantia dct 
flenhuma· defonnabifidade futura; Queira farc11 
\lma visita à nossa Seção de . Rotipa,o Feita•• 

concluirã que ê unia inovação. pois aind"( 
NO se empregou material de tão alta qu.> 
'tidade eia Confecção de> Roupu Fei~ 

:)' ,r 

Desta maneira a fest~\.de todos 
os Santos é para nós uma dia <le 
alegria, de consolo e de' 'anima
ção. Os Santos foram o qÚe nós so
mos: lutadores e nitiilos entre 
eles, pecadores. Nós sere.mos o que•. 
eles são: «Benditos do Pai». Guar-, 
demos a esperança no céu.· «Quein 1 
tem esta esperança, santific,a-se:>. ; 
(Jo. 3. 3.) «Eu creio na :rida: 
eterna». Na luta, na dôr, no .à,esa-. 

e Em 10 i,a9amoD10• 111:olo"21çoS1111v~ 

nimo e na :tribulação, lemb,:emo
nos da .glor,ia que nos espera. Da
qui a pouco tut;io está. acabado e 
poderemos praticamente .. em nós 
mesmos experimentar a verdade 
da palavra de S, Paulo, quando 
disse: «olho .algum viu, .o~vido ne
nhum ouviu, nem . jamais veiu á 
mente do homem o que Deus pre
parou para. aqueies que o aiuam. 
(I. Cor. !l. 9.) 

continuam a ser os zresmos. Ha o 

aspecto positivo dessa campanha <l.e 
mistificação e de deformação da 

· opinião publica. São correntes reli
giosas, artisticas, politicas, econo• 
micas, culturais que por a:,;sim ul
zer permeiam a sociedade através 
de todos os recu1·sos da publicidaue 
moderna - e quando falamos em 
publicidade não nos referimos ape
nas .ao que mercenariamente ê co• 
nhecido como tal, mas á veiculaçã.o 
das ideias que presidem ao traba· 
lho intelectual de touo um impor
tante setor do mundo hodierno. 
Não menos ponderavel, entretanto, 
ê o aspecto negativo des.ia propa
ganda. dirigida. E' a tenivel cam
lJanha de silencio' a que com tanta. 
Yeemencla fez alusão o Santo Padre 
Pio XI na ··Divinl Redemptoris". 
t:ma amostra de seu modo de 
atuar pode ser vista nas escassas 
referencias ao ·martírio dos catoll
cos alemães no Terceiro Reich, bem 
como no silencio sepulcral em tor
no dos reais maleficios do comu
nismo para apenas, quando muito, 
lhe c~lticar as manifestações epi
dermlcas. 

Ainda a pro.paganda dirigida! 

pala1•ra, apesar dos heroicos esíor• 
ços de Blie e de Hulin. Conhecem• 
:sc os c1·imcs atrozes co1uctidos pela 
horda selvagem, pela láma da PO• 
pulaça qú Invadiu ·o castelo: De 
La.uney, que tinha sido todo con
fiança e bondade, foi morto nas 
ma.is odiosas. circunstancias. E va
ri0s de seus compa.nhcirv.s tivera1r1 
1gua.l dc:;linu. 

E quantos volumes se poderiam 
e!lcrever sobre os metodos diretos e 
indiretos dessa verdadeira interna.
clonai publicitaria? 

••• 
Em nosso ult1mo numero, <"OmG 

ilustração viva dos 'proces,;os dessa 
pt;opaganda dirigida numa epoca 
em que a. tecnlca publicitaria ainda 
estav~ na fase das tampadas de 
azeite, c!ta~os o que era a Bast1-
lhi'i. na realidade em contraste com 
a versão demagogica e revoludo
harl·a: qu.e. corre· murido. 
. Hoje, acompanhando os mesmos 
''Segredo,; d.a Bastilha'', de Fuuck
Brentan~. veremos o que foi o 14 
de Julho, tão celebrado nos fastos 
da ·•liberdade''. 

Apresenta-se a revolução france• 
sa como obra do povo, como genui· 
na explosão po,Pular contra a "ti
rania': e a ºopiessfl.o~'. Eis. entre
tanto, o que diz /\dolfo Schmidt, 
,;011 temporaneo dos àcontcclmentos 
..,, · testemunha ocular de muitos 
deles em seu livro ''Paris durante 
• re;olucão ": 

"Todos os acontecimentos carac
terizadamente revolucionarios, a..'! 
jornadas de 14 de julho, de 5 e 6 
de outubro de 1789·, ete. fvl'am 

obra de uma pequena minoria de 
revolucionarios atrevidos e violen
tos. A sua vitoria deve-se unica e 
exclusiv;.mente a que a ·grande 
maioria dos cidadãos se afaistou do 
lugar dos ll<-'Ontcdtn!Cntos ou assis
tiu Inerte, movida apenas pela 
curiosidade, aumentando, assirn, 
aparentemente, a lmportancia !'lo 
movimento". 

'l'omemos, para comprovar esta 
verdade, o 14 de julho. 

A ,esca.ss&s do trigo no inicio do 
ano de 17SU foi simples pretexto 
para. a propaganda dirigida tiàs 
mãos dos· n1entores da revolução •. 
J::is o que diz <!, respeito o já citado ': 
Schmldt: - wTál estado decoisàs 
e;·a aproveitado pelos perturbado• 
rcs, que pretendiàm levar o povo 
aos ·lllaiores ·excessoi:!: - esses ex
cessos, por seu lado, intimidavam 
o comercio. Cessaram os negocios; 
numeroi,os trabalhadores ficaram 
sem pão". Eis a propaganda revo
lucionaria intensiflcindo ~ dirigln~ 
do a fotne C()ntra a ordem estabele~ 
cida ... 

Nasce assim,. em França,. aquilo 
a que Talne deu: o nome ·de "anar• 
quia espontanea•:, mas que ·foi -tão. 
espontanea quanto -a .entrada. de 
tµuros s.elva.g.ens cm. um picadeiro 
pela. ttnica porta abert ado cur
ral. .• , 

Outro fenomeno curioso ê a co~• 
ceniração · de va.gabÚnáos e desor
deiros em J;>ar1.s. "Os bandos for• 
mavam-se em volta ~a capital. Nas 
prtmelra'3 semanae de maio, perto 
de Vlll~jult, uma quadrilha de 
quinhentos ·a seiscentos vagabundos 
tenta f,;>rçar a Blcêtre e aproxima• 
se de Salnt-Cloud. Veem dé trinta., 
qua'.renta, cincoenta leguas de dls· 
tancia; tudo tsto flutua em volta 
de Paris, que os absorve, como se 
fora uin esgoto. Durante os ultt• 
mos dias de abril de 17 8 9 viu-se 
entrar pela.à barreiras "um numé
ru cspant'oi;o de homens mal vestf
d os e de sinistra ·aparencia. · Desde 
os prilllelros dias de maio que se 

verifica uma gra11<le mudança no 
aspecto da multidão. "Estrangeiros 
vindos de to.dos os paises, a maior 
parto esfarrapados. armados elo ca
cete:,, apareciam no meio da mul
tidüo, c').usancio medo, tal era o 

seu aspecto~. 
Els a materia prima para a to

mada· da Bastilha. Compreende-se 
que os vagabun·dos franceses se dl

rigissem para l'a.r!s, · embora seja 
estranha.. essa convergencia para 
um mesmo ponto, numa epoca de 
escassos m'eios de comunicação, 
sem a. · exlstencia de n1entores 
Mas .•• ' e os estrangeiros? Quem 
os teria levado para o quartel-ge

. neral da revolução? Como se abusa 
das !)a.lavras w povo" e w patriotls· 
mo"! 

• • • 
Ei a essa multidão de vagabun

dos ·e de mercenarios que os ·dema• 
gogos da revolução, com Camilo 
Desmoulins á frente. faziam suas 
incriveis arengas, prometendo aos 
vencedores '"quarenta mil palaciol!I, 
castelos, paços, dois quintos dos 
bens da França". 

A 11 de julho Camilo Desmou
l!ns anuncia á turba que a demis
são de Necker presagiava uma 
"noite de, São Bartolomeu de pa
triotas". ·As calunias contra a Cor
te e o governo repetiram-se de tal 
forma, que a Corte, para evitar até 
possiveis aparenclas de um ·"sã·o 
Bartolomeu", ordenou o a(asta
mento das tropas, saindo ela pro
pria de Paris. 

• • • 
Paris fica entregue a. h'orda de 

bandidos e vagabundos e começam 
os saques e depredações.' Tornava
se urgente para .combater essas de
sordens a organização da milic~a 
burguesa E na noite de 13 de julho 
em varios distritos, burgueses e 
operários; me<licos, escritores, cal
ceteiros, marceneiros cuidaram de 
se armar e de policiar as ruas. O 
sr. Charavay, eminente erudito, 
falando do processo verbal de Pe-

tit-Sa.lnt-Antolrie, diz: - "Os bur
gueses de· i>arts, menos asslist.ados 
com os projetos da Corte do que 

com aqueJE)s aos quais se da\·a o 
nome de "salteadores", ·organiza
ram-se em milícia com o fim de 

lhes resistirem: era esta a sua 
uni<':\ preocupa.çiio. A revolta. que 
no dia seguinte tomou a Bastilha 
ta!ve~ liYesse podido ser re11rimlda 

pela guarda na.clonai, se a sua. or .. 
ganiza.ção fosse ma.is consistente". 
Não se poderia dizer melhor. 

• • • 
O dia 14 de julho velu encon

trar a populaçã.o de Paris com suas 
preocupações e seus reçeios. Ter 
armas era o desejo de todos· os 
burgueses e os aml:;os ,da o~dem 
para se defenderem: os desordei
ros, de que uma parte fora desar
mada, para novamente arranjarem 
meios de ataque e pilhagem. Cor
reram aos Invalidos, onde existiam 
os mais importantes depositos de 
armas. Foi o primeiro ·ato 'Violento 
do dia. :A.. multidã.o conseguiu dali 
levar vinte e oito· mil cspingaruas 
e vinte e quatro bocas de fogo. E , 
como se sabia qüe na Bastilha exis
tiam grandes depositos de muni• 
ções de guerra, de pois de se ter 
gritado: -Aos Inva'lidos! gritou
se: - À Bastilha! 

• * • 

E' necessarlo d·istinguir, esclare
ce Funck-Brentano, os dois elemen
tos de que se compunha a multi
dão quo. avançou sobre a. Dastilha. 

De um lado, urila horda de sal
teadores, de outro, os cidadãos J,o
nestos - e .estes eram certamente 
minoria - qu procuravam armas 
para organlzal' a guarda burguesa, 

" ' A unica razão que levou estes á 
Da.stilha foi a procura de arma
mentos. :-l'este ponto todos os do

cumentos de valor e todos os his
toriadores que estudaram o acon
tecimento estão de &.cordo. Não 
curavam de uma questão de liber
dade, ou de tirania, de soltar pre· 
sos ou de protestar co11t1·a a auto• 
ridade real. 

••• 
"A Bastilha não foi tomada â , 

vi\·a força, conta-o Elic, eujo te·,;· 
temunho não pode ,;cr acu,;ado de 
parcial a favor dos defensores da 

praça; rendeu-se; antes d'e ser ata· 
cada pela palavra que eu tinha 

, dado: á fé de oficial francês. de que 
nenhum mal seria feito Aqueles que 

: se rendessem.". 
S::ihe-sc como foi mantida essa 

.... 
No entanto, a maior parte dos 

triunfadores, passada a loucura dos 
µ1·imeiros momentos. escondeu-se 
como se tivesse cometido mâs ações. 

~ li: quanuo, mal vencida a Bas~ 
tillla, se registavam os vencedores, 
a maiur parte não se atreveu a di
zer o nome; logo, porem, que so 
\'iram ,;eguros, passaram do medo 
ú. audacia ", Estas linhas sã.o de au .. 
to1·ia de Saint-°Just, no seu "Espi .. 
rito da Revolução", cujo testemu-, 
nho não ·pode ser suspeito. 

Varios vencedores da Bastilha, 
foram enforcados em consequencia 
da lei marcial proclamada naquele 
mesmo dia - por crime de roubo 
e de assalto a mão armada. E se 
não tivessem essa infelicidade, ve"' 
riam dois dias depois a fronte glo• 
riosa coroada de louro é de ·no-,, 
res ••• 

• * • 

Afirmam os agentes da demago-, 
gia. que a Bastilha foi tomada pelo 
povo do Paris. Eis o que a este 
l'Cspelto diz l\Iarat: -

" ,( Bastilha, . mal defe11ciida, foj 
tomada por alguns sofdados e uma. 
multidã.o de desgraçados, a maior 
parte dos quais eram alemães e 
provincianos. Os parlsientes, eter
nos patetas, apenas lá foram por 
curiosidade". A lista das pensões 
que foram concedidas aos vencedo• 
1·0s da Bastilha, entre cujos nomes 
~e e)1contram alguns de prussianos. 
com:o Uphoff, confirma o testemu· 
nho do revoluclonarlo redator d~ 
.;Amigo do Povo". 

.. * ,, 

Eis como a propaganda dirigida 
consegue deturpar os fatos, mesmo 
sem o aparato e os recursos da mo• 
tlcnia tccnica publicitarla. 

Resta saber como se opero'! a 
transformação dos bandidos do 1.f. 
rle julho em grandes homens e em 
heróis nacionais, justamente .nuni 
país como a França, ,para escarneo 
da ,eivilização ocidental, 

El' o que veremos em nosso fi'O'I 
xin10 nun-1cro. 
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di•;iaa., o !)r«'lf)i"it, .. it'fr~t'o .. ~ 
1 <§ Ul11 rna.l !!,O!í olno,il i:lb. ~en\~ 
· que, ih1mil1ª-~ó- :pela ré, ·~~ tu,.

de nas fttli1!1a de :Demi. N~ ,~ ~ 
fie de no11s1 ca.J,eç11,, ~- l'ftJ! . • 
Pai .do eéti Q saJ~!!, q\leira, <'.!\l !'~!'" 
mit:'a, . ' . . , 

Grande ocmsôfo pam. ~ :A~l! 
O Altisi,irn.o dá t tirá, <:t>p.!Qf~~-

lh~ a.,prouvéi·, . . 

2.ª Feira, 
Nada, poi~, di:; ·. a.ca~e .. ~- ft.t.lt 0 

lldade, de eaima.1içla4tf! · ".N~çi., ~U 

1 

previ11to MP a.roa.!\"~ . ml$telt!.~or 
da sabed,om ~t~- ., ' 

Em · eo'1fil;'ll'lat~!! de, ht(!:,~tl 

20 1 • cruzeiros· 1 

ni,. .Et1eritura íUl. ~tff. :~~ 
;wla.doNW . 'fl!lla•Ml~ l'f'Je · ftt~l't!."~ 
J!)n1fl,l!'ld11, medita.~ã~:. 

D'i.J. .. "b . ~-• ue 14625 1

. .~ Não M 4üetrt ,,ja l",l~lo ~-· 
mo o Senhc,r. Não M que~ tll!:ia• 
rcirte cotno o~u~. ~lt ;s 'ti~~ ti< 
ra a vid.it e a da; qU~l,"' lll~W!" 
ce e Clll'iquece; qurun huiy~ ·, 

f 
· c~alt.a. ( I . !t~i$, 2). · · ·· .. , 

Por. co:nseguinl~. U!l'í!t ~ ~oq-., · 
. o 'l'odo-podei·oeo iwaoluuim~ntt

não que1·: o }'Jeca.do, o tn.11,k 'l'ttdi!, 
o l'etlo, é vontade ou peril\is11ã~ 

r < L .! 

Que uensar ~os 
' ~ pet5'Uni:a. tp o tttnJo ex~~ 
~ m pode Se!" respondida, 
~ as · l'eg'l'ru5. Conhe
~ • ~ membros «ina,ti
"IJO!l!» e ~orarias~? Ou pelo 
~~ ~ ~ tacitamente_ a 
~ate~ destes tipos? - VcJtl.· 
mos. 

! - OONGREGA1]0:S lN A~ 
. T!VOS 

J,.s ?~ fala,.., s6 de duas cs
bécie~ de ;t!:1.ell".broa, de candida
to~ e ~gados (regras 23, 24, 
~o e om,.1"8.S) • 

Os ea:ed!da.tos :-ião os que 11e 
preparam durante um certo tem
po (nunea inferior a. 2 meses), 
pa.ra, serem àdmitidos como 
mexnbros efetivos na. Ccmgreph 
sião. 

Qv.e !!lignifica ser congregado·, 
A vida. do congregado é antes de 
tudo a vida de um cristão bom e 
fervoroso (regra. 33), q~e tem 
wna vida espiritual bastanle de
~volvida que devota grande 
runór a Maria SSma., que evita 
os pe..1-igos do pecado, frequenla 
os Sacramentos, assiste às reu
.!:l,iões, é docil ás ordens e suge:;
·l:õe$ dos Superiores e ptoeuro,, 
qtUmto po$.Si:irel, ser wn apostolo 
de Jesus Cristo. 

Tudo isto são verdadeiras obri
iga~ citadas nas regras da, e. 
Ar. (v •. principalmente Titulo VI, 

ie~ 32 a 47) • E está fora de 
duvida que o congregado que 
!'JW'.U~ isto, p(>de ser r:harnado 
im,grega.do .;'.a,tivo». 

Congregado «inativo o> seria 
r,eis aquele ci-ue é inerte, que não 
c:ampre o que aca.bamos de d.tar. 

divina. 'l'udo est.á nos ·(leist;'lliQf! ~ 
decretos clo C>t)loiemte. 

Port~u, to, o ao aso, a fatalíóll!le, 
a. casualidade l'P pod~riio · ezjl!tit' 

0

!lll 
estreiteza_ cle . intelrota w -~ 11\!l, 
Vf!lnl!!,de eo home~, Aoa 61\'0&; 'd, 
fé, .v;y;; "' i'umlna-:la, nit~ ~,d~ . 

. 1.erni... · 

mem~rns Inativos e ~ o 11 or á r i o s 11 a e. M. 1 
<kuldad•' .,,ndonad,. • ., ,.,,. 1 José Roberto Saraiva 

1. Jl'W tempo, ctaria1n esses mc111• i 
Ora, f'ste tipo niio sõ está <'foscri
Lo nas regras, mas eslá em · desa
-cardo com as 111esma.~: ele ,·J8Y<' 
portante;, ser rejeitado pela. C. 
M. uma vez que congregado ó 
sü1oniJno cc alividadc. 

Urna. dificuldade: Há cat,os em 
que um congrega,<lo não pode as
s.ist1r ás reuniões, por motivos 
justos, como srjil m; mudar-se de 
localidade, casar-se, ou uor nào 
cnconlrar na C. ;,.r. do ·seu do
micilio aquele ambiente e aque
le meio de formsçào que sã.o 
apropriados par:, sua cultura e· 
cst.;,.do de vida. 

Cilamo:; como um <"X<"l11nlo unt 
médico congregado que s; 111udc1 
para o Intc1·ior, p,i t•a um lug·a r 
onde só encontra uma Congre
gaçiio :Mariana ele opera rios. Es
tá claro que ele n:lo cslá. neste 
caso, obrigado a participar da 
victil dc,õla Congrcgaçi\o. 

Será que r>lc com isso se torrrn 
congrcgacjo -- 1naU ,·o: ? - /.li. h~o-
lut.amcnte. Cumo dcrnonsti-:a mo,;, 
~ a assislenC'ia :1 s reuniões só · 
urna parcela ela vida do mariano 
A' parle mai., imporlante é a, 
a U\'Jdade como ca lülico fervoro
so, é a comunhão frequente, é 
uma vida cic oracão cultivada, é 
uma devorão ardente a Maria 
SSma., é ~- apo$lolado no proprio· 
arnbienle. ele. Tudo isto e ati
vidade nrnriana, prescrita cx
prcssan1c11te nas rcgr;:-1s, f<.1.zcndu 
tudo isto. t.0t iHt-sc o con;::rcgado 
,,ativo,,. I'clo fát.o de folt:,r !e-

;;;-regado não· la,rga todas a,5 atí, . .,, .V1·oir · casadoi; ou inlcletmüs corn l 
vidadcs. mas apçn;;ts rcmn1ci!1.-: .. 1.1,:: <lietl maior preslí::,·io um 0Lin10 ·, 
11_ma . •.1 Lh·id:_de exten1.% p_ot• . mo .......... •.1.:,:cxcm plo ªº. s demais co11gregado1, 
t1vo de força ma10~, ,.t<..,\e petma• :•· · n _ ~JAS o CO~GREG.\DO · 
nece congregado ativo e· ".el'!:lfl:' 

1 
«HO.'\ORAHlO» ; 

dcu·o, com o d1rc1to de desfrutar 1 • 

dos benefícios concedidos , aos I Qw~ entendemos com islo '/ 1 
Pelo J)l'Ol)l'io sig·nff1c~ '10 da P'' •. I· congregadc>s, p. ex. rins inrlul- "'"' -. 
lavra, é honorario a.quele conf;-r·e:: gencias. 

Como se vi', nem s1qucr nos 
,·asas, em que um congregad0 
fall.,t por motivos Jltstos ás reu
n1õe,5, pode-se falar rje 11111 r·on
_gregado dnath·o». 

Congregado · inativo ê uma 
coisa ilegitima, é rnna 1-ontra.di
<;üo; congregado verdadeiro é 
:;cm pre e essencialmente a tiva. 

Aliáii, é a, dispensa das ativi
dades · externas uma verdadeira 
cxc,'çào e deve ser aplicada com 
loclas as cautelas para que não 
!'irva de prclcxto ao relaxamen
to e indiferença. Em geral há ou
\ ros . mcioH, fóni. da dispensa ge-
ral rlas reuniões, para resolver o 

_p;-:ob\eina cilado. Um congrcg·a
clo in Leletua l p. ex. , que encon
tra só uma C. J\f, de operarias 
ou empregados, um casado de
veria entrar numa C. J.r. de 1110-
r:os, .,.--- podem muilas vezes Jun• 
to com mais colegas, formar um 
11ovo setor dentro da C. :i\f, O::; 

· meinbros dolcs se rcuniri:c1 m re
gularmente para receber :i for
mação apropriada pa r:1 :t~ :s1m0 

cspecifica.s necessidades:, p:n:U
C'ipariam porem c111 todo .., rest.n 
dos exeJ:cicios con1uns ela Congrc
g-aç•fto •.. A.ssirn SC'ria, evitada, ~l. di·· 

gado que Leria as honras de con~ 
gregado sem os proventos e 001'!· 
gaçóes dccorrenLes de pertencer· 
à Congregação' Ma1·ia11a. /\clú1° 
mos que este tipo tambcm não ele· 
verá ser criado nas nossas C . . M. 

Pois, muito diverge ele C:o idei.l 
do Congregado, que eleve ser UI· I· 
ligcnte e responsabilizar-se por l 
sua vicia de congregado e, n1a1& 
ai11rla, ler 111tcresse e Htividad,~ · · 
na sua ~ongTegaçào. ·l 

Embora não soja muito louva,· 
vcl, de iáLo ll:Í Congregações c1<1. l 
que foram pruclamauos unem •.. 
bros honort..1·ios», os quais fruar• ... 
dam sua dignidad0 sem a:;sumfr 
as rcc;punsauilidades do ca.rgo; 
honorários esses escolhidos pel,.;, 
e. M., em relrlbuiçào a se\1:S 
merecimentos a um g-rande favcii
J'eilo á Congregação, uma doação 
ou coisa semelhante. 

.c.sc1:1,H1US uc: 1"""', acordo e1u · 
(1tt1.; se uc...:\·c n:l.1.1.uuJ.r as u1c1·La,~ -~ 
.'..J\.."L'YJ.tjO:-i pre::iLUUU~ a \.....Vllt:,'-"'~,.i

ÇcJ..ü; J,vl L:u!. Ü,\.U:J..UlOt) l1 u~ pUU\.:l"· 

~"-.:-!ij, <;l,ti,d~dJ' \:H!U.l U-O"" \,viJ«,.1""1:1..,_1.T 

C.,OS a~ 1,a-1u..Vl'b.. .. "1 UO l-'. l.'l..1...,\.l, ·y·. 
.J.; , . .:,JJ,, Ul. Sl\lH, aut avn s,n,.11 

ou s1:.Jül:l. vcruauc1ramcn1.c 
'l/il~l~!;OUVb, ()t,! llc&.O ~i..:~anl. 

F1•ei fl<"l!''ln_t).41 Oe&téfa!!.!, 
··- o. J' . . ~,. , .. , .... 

------·----·-

• l'c·tJJt.,U ,e~a.tJ,•a iilt- ·tituii. 
ll~o · ~vmvaté ei11vtHl1;a.n,c1,t• 
1or1~ r ,ruaJd1Jer ;,tfePt;A.ci· ,:ul&.-
11.~t.1_.·(•Qrrtô •eJam .tl\@"rltlH.t 11:k1"1 

.:1.. IJ~•. Ll, ~ra,1: l;'hag1i/ .. aJ+'.l .. 
io!;v~. 1::,_ zem·a;;-,' t--Jnaj1~c<1,1t t' r,c. 
1·-·~ H:a,·h:i~ no~ n~, e tivt. 

... vluE. ·-t•:,-r,:ni,s_:'õ',; · M~i,,or·,·01df•. 
1.,)IH~ima(i\H•;O!•. t:nJJ1',!v('~ .. ( li.."',• 

,1:1,:- <J..z- l'.11.Va;,,v1to1 t ,1;•~1..\. 1J• 
yp;1<' no•o•. · · · 

.. 

l
'---ÓR: DURVAL P-t-~ApO -l 
· MÊDlCO OCULl::5'1h , 

Indicador Proii sional 
,,,ao; Cll~«v, l:l.lllU se !JúJcc;;i;a,, 

,,:;_. c::,,,a, lc:L1·1liü,\;uU
0! -11-J.l111,u SÜ!!• 

lHCS!llCHLe, üanuu-se o llL\.UO. uo 
·"uem1c1wr., ua 1.,ung1es·açao, U ·· 
tnwo ue CUlli:,iq;-auo uc,ç Lao so 
se1· u u·11.1Lt1uu e: u.:muo por a<;1~c1c~. 
'-l ue, c:tc o corno con1 as n:;;Tas, 
iurem s!Ulll!lJUUS na. l,..UlléP'Uc;;<.1\;,U) 

Nai·w.no-. ~ o termo cl:l,11. LlÍl't'e• 
w, 1,v,,,, lJdni, sl::i• Du111~citor uc 
unia soqeuaue, não e necc1;.:;iu·,v 

-J,unencer a. em, quanto que o ho• 
JW!'a1·10 e, por :;;u11, 11ult11·e~a, 
we1aurv Uil. ;:,udcuaue. 1.1u111, \'1;:l(, 

cii.e lli:l. Cu111.:;-regai;au 1v.1.1u·1a11i:l. n.w 
iiv. lUij;aJ; Jli:l.<'<J. m1;mbros va1:1tJivos, 

·1 liu.~ ::i~n!ldor- r~ultt l!.11d1t, u 
- r..~ and. - ~alllb i!:l · IS • li 

l 
<Ji.,;5q r,l.i t-i.uc1 -fo~r- Bonúi1,c10 1 
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ADVOGADOS 

,_-Ãiiia1~r -Cintra do -P.rad~ 
~GEN!'!Emo ARQU!Tf'.fQ 

~qu.!tet!ll'a !'ellgtt!S'a., oo!~gics. 
!'es!de!!clas ~le:~ 

-~ ~. ~ .. .61!.-= ~. !--att!a.. 

M ;n1 c·os ln E u i " .,,, --

Dr. Vic~nl~ de Pau.lo 
M\'llillo 

G!!tA!,' 
Com;nHnr,p: Ru~ Aurelía:!:!o .. , 

Cmit!nlrn u.0 109 
JJa5 13 á§ 1'1 hofil,!' 

Dr. (amargo Amfradc 
DOENÇA~- DE SENHORA~ 

PARTOS - UPERAÇOE6 
Da, Bcucf. Portuguesa. da Mater

nidade de tl. Paulo 
Com;.: H .. ::.ien. Feijó u.0 205 
Te!.: 2-2'74! - D11.~ 11 a,5 18 11.,;, 

5a..ha.do: !Ja5 10 ib l2 bt:m~oe.'I. 
Res.: R. H.1J.fae! dl' !:knTn§, !IH 

Te!.: ,~1563 

' 

Dr. 
!1e!i,: Lgo. 6. Paulo, S -- 'fc!.: 
:!·,262~~ - Com,,: Rua 7 tle Abril 

11.0 235 - Da5 Z às 5 lrnrai, 

l ~-=-==-~=s==~-.. -

1: 

I, 
·Dr. l~~J'W!hfo NtV~§ 

d~ Fig-1.rnirndo 
DO B05l'ITAL DAS CLU\/1CA§ 
E SA.NATORlO STA. CATA.RLNA 
ClRURGIA DAS VIAS BILIARE8 

Coi:!s.: R. l\lai:coiil, 81 .:... 3.(1 ard. 
º 'I'el.: 1-8717 - Das !1 ás 16 lls 
Rcsid.: Av, I'acacmbú, !.OH 

rai; 11clo telefone: 2-0830. 
Tcl.: 5·2625 

HOMEOPATIA 
Dr. Artur Rezencie Íiifüo 

J\lctlicu homeopata da e. ~. P. \ 
tla Borneabana. Oi.retor cHnu;o 
do AmbÍllatm·lu !!omool.l1H!co do l 
éa1'1110 - CO!l!>,: !t. §in. !1ei.w, l-
205 - T0L: 2-08$9 - ~:i !J-M'H _ 

il:fa,1·car hora,, @§ 3 á!! · 6 !lo.;, 
tas p6lo telefone~ 2·01:ifül. 

~eria mais correto evitar o ter
.mo: -tmembro l10norario», 3t1bs· 
lituindo-o por «bcmfeitor da. 
e •. M •. Htdicaçià'n •~ ~ t.•~ .. 

.ffll't& '~ ~- .... 

AffA'ÇlfÕ/ 
lf 4 CINE ~ IMllDDRES l 

· -'·· . d · ,.\:).,:· oroncl~ vci· Acob~l'l'lôS e r~c,., - · 
. d. d~· d~ lilma> mudos. e SOt'IO~ ·.· ne o "' "' 

... 
•-> 

.,. 
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; - ;(.<k~sâo àa. la. pag.> 
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.. ,.:t:n~/tr~menc41,: --.a:~ecr:;i. que n1.rnaa 
_ ã,llsoh;n,1 Q - Ju1.1_ndo;· -par -quatro 1,,rn· 

t'~s-·an,;,s r1,ndando a.s voss:..s fron
Leii'aS, hHlS não as ullrapa . .ss0u. 

iP'aGa:-s SQUl'eluc.lô a So~sa senhora, 
"!Yé ueste seu '-""'no ue miserlcor
.:liá ,,olll-, ..le sul>li1i1e :ualaia, eo• 
locada "-"!Ui ·1io eentro d.; pai.,, ,·e· 
lava por 'fJs e por voss:es gove-r
nantes; tlel11 JJet')niLiu que a guet·ra 
H;e toc:l~sé, se11iio o l>lli;tante pat·a 
Jnelhut ava!io.rges ;J....;; inautlitas ea .. 
Jamiciadi;s ue que ;;, sua p,:eteqào 
vos f;reserva,·a. 

VtJs a corouis R~inhu d~ p~z e: 

ão mun'1o, para que " ~jud~ a en
,-;on~rar a. pa,z é a res~urgir ~e suas. 
fÜinasi, 
· E. as.:;;hn _aquél.:t l!Ot'üa. sir11llo1v 

~,; .i.tnor e graLlclào pelo passo.de, 
--'1J ri e '1e vassalagem no. jàresente, 

liÍ-ii~-se alndà, par~ o f1;1LUr<,, elilr<o<l ~e léáldaJe e esperanç,;,._ 

)L-\.i.t U S.-\ ,\'TlSS L\L\ I:' f: i:n ·.1,; • 
l-ilt:HA' POffJ'LT,.!L-J 

\' ~e, c,:H·vathlo a iJna gel)1 U t:' ~" va .. 
~ ~enhora

1 
as~ina.:nes, con1 u a!.es. .. 

:.àJv àe fé n.a.· sua realeza, o i.lE, 

·,u!\ia $ullmissão á.su:.i. autorldaJe, 

.te unia correspoücleneia filial e • ------- ------ ·--- · 
c<>listàtile à'o $eu amor. 1-'izesLeé 
rhais ainda: alistastes-ves Cru~óoé 
p,.ii'a a conquista ou recenqtiiSLll- do 
.Sél.l .P.einÓ, que· 2' o Reino cie Deüs, 
t..<uit ct!zec: obrigastes-vos a 1.raba· 
Jtülr para Que J~1a sejá arnaJa, ve ... 
r.erad·a, servida i 'i'Gl1:a ele v-,s, na 
sán'nlia, 1Út sJbiedade, no mundo, 

.E que 'i1<!scá hpra decisiva 0,a 
historiá, C4'0ÚÍ O reino do _tila] cõfu. 
iflferhal estra teéia empre,\sa ló<S.oá 
.. 4:, mel'á$ _e eri:Íj)enha iôdo.s a.s , for~ 

.. 4a,s 'j;:i11ri. '1esti'últ a r.;, a mor-.;..!,· z 
·_,:a&Lno d@ ··-:bewi, .. aà!li móe filli<:1$ ~ 
·- 1-k ·e tti:i:io11 .ie :Déi.ui tee.m lie ~~ 

. · CF$n!w-i't}todo11 -para o 11~~
10 

· ' ~- i:iã'o se qi.iéi, V$X lUll& i--..uná. 'iiftGs 
~dúúità iÚitloi' e :iM.lá li~~ 
,tue 'toda::: à.a · ru1I1as mi.t;..._'"iaJ.i ~ 
Jili.!Iadas pem zuefi'a. 

Xf!ãiá -Jütia -nã.;;,· pode havar-_ nãi.t" 
tl'oe 'nêm llldéêisbs. E' t,reoiso ii.fü 
,~atóliclémb iiuthliiàde, cotvlr.ti:l, dá~ 
;'lassbmbrâ.dí:Í, &e fé e de - nú1.ii<i~
il1ent-os, de i.~n'4itieiltoe a d~ ibtu, 
<!m plltl'14mt{àr _ e em publica. o le-> 
ma. que ha qulÍ,tro anoa proclàmava 
erti FÜima li br!oaá. juventude ca,• 
~~uílã.: ''G!tl.toll~tn! a_ cem per asm ! " 

:,;a ésperança de que ·r,s ){osso~ 
-;,olo~ se;'am tavóravalmente aco, 
llil,los p~lo C,eragõ.o Imaeu lado de 
.:.\Jària e ap1;essein a heira, _da' se;i 
tt:iunfo e .ie triunfo da .Rei~à ás 
Deus. - como penhor das graças 
c;le!itêe. â Yês Yeileravalé Irmil.eií 
il ii. ãihi é vaê~ô Ólero, ao Exíti<,. 
Pr;:;.1.iênte ãa .~e_pifbllca, ao il ust.rs 
Gl'í~fli e tóa Membros tlo Gcyerno, 
is' rriafa .. ,Aviirldads r.lvls e m!Íltà• 
réi; Íil; te!t!~f vós, amades Ftiiiós e 
Fllha:.ri. wevétós peregrinos de xas• 
/Já Sehhor·a cie FUlma, e a q\Qar,toe 
é,sh\"aeeé esHi.é Írnldes em t!Spl'rltei 
!ilªl' tiJdo PartUft'al co'nunenta!, 1a
t14,Uir @ · ullrii.múlnti, .ls.mos cam 
ta4.Í a à.mar • ~arluh.i jir&ttfi.lJI a 
jf~ii,;iw A-,ostilUca., -

-(A.ãTA A.POSTOt.lCAE smot.'3, 
i de JIÍllu:/.Ít H~-i; pags. iH-ai7), 

· '(l.) -- s, Patisé, I+-i; Cor., r, ã....i 
{ 2) ~ A~ u ~~a~ dé ~ .. 

ienbora w,i. C'ooeei~o qe;ra;., Pa
Úili!ltJt .t_e PorttiPJ pel~ é,;tte,, lia 
M!õiiea, em 16~~ .. _ · 

(ll_) -~ Lucas, I, 32-li2. 
( ~) .:..ao s: Matei.tá; XXYITT, .1 5, 

· (1) = Gfr, Le,.ini19 X1Ii Ena. 
-~-tr(e9~ õ _de seteml:lro 1 385 
;..dà,,.v'._ x:v·. P: ªºª· 

_(d) -:--- Brev. Rom., 2.• Anl'. f¾~ 
-.. áJ. B. ·uarlae Ylrg. 
"·-r,) ~-ótf'. '"púv •. B, :O,i~rlas 
.Y\rg., .A.ht, a.Íliag-nl_f. per antumi, 

.($ ) . .:à, -jJlssal. ~ià. dr.mm. :ln 
,;~mmiih. ia; YS!i&8 T'u"'t. ~ 
ltri~t• · dâtjnelo, 

Cerrou sua~ pütàs o 
Setninãí·io de fütndy 

eristã~ 
1) Sé1ní_n~.rió Papal_ de Ka1;d1·, Cé3·
iãl'Í, fi.indãdo en1· 1893 por iniciativa 

Je -Léíio :X: l Ü, que até agGra já far
ttl.Oú- m safiÚidoteil, se viu llà ttis· 
:e· êàfitigenéiá de tett<i!Í' suas portas 
;,Qr- fàÍtâ dê mêiéÍs que lhe µernú
fü~i."rt 12~tlm;aI' f·,mcriQilandÓ, 
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NOTA . lNT~RN-ACIONAr 

"O Partido Comunista. Britanico arrasta,se vcnot)-Qs,:i.mente ·ao redo1' 

ANO XIX Ili São Paulo, 27 de Outubro de 1946 líl NUM. 14Z 

te seus •bjetlvos'l1 "existem ou não, du,oéht:i~ J!.{Jls'úés ·.!'o~•let1c:í'i"\en1 p(, 

,1<' guerra, Il:J. Europa?" e "o l!ist~ma. de go\;cz·n.õ~·é -totalitaria ·e ·ê'nm<n::i. 
todas as formas de liberdade e a propria ,decenci.a da vida !ltrcfü1·:;· são 
algumas· das frases da ul~b:na. palestra. do .Sr. WinstÓ'n .Churchill na Ca• 
mara. dos Comunit. .. Não ·.ê a. primeira vez que o grande .líder. b1jtanito 
critica. fortemente o regime soviético, mas· nunca. o fez tQo eiierglca e 
categorlc:unente como a.gora; por outro lado nunca a reaç5.o conseryá,,, · 
dora no mundo intei1·0 esteve tão Yi·va. como .o está presentemente (der-.. 
rot::i. ,1o P. e. cm Berlim, o maior centro comunista da Europ:i em 
:(930,· e a vito, ia mo1·al de .De Gaulle na. Franç:a). lsso signific:Í:, .~nte1,1 
de tudo, maJs tlm passo para. a. guerra, mas significa ta.mbem .Ql.!•. 
Churchill está disposto a. tomar a Jldera.nç:a de todo o movimento. anti• · 
bolchevista na :Curópa. Churchill sozinho? N1:.o, Cl1urchlll e De Gaulie, 
Esses dois grandes estadistas, que encarnam tü.o. bem :i. brilhante reação 
·mundial contra. o na2ismo, eom seus dis_cu.rsos .e .atitudes .pollticas .estão 
a.preí;entando suas credenciais ao mundo iDteiro, de chefes. e :lideres à.ntt• 
éomun.ista.s. 

A Sagração· de Mons. Francisco· Pradâ, 
Bispo titular de Bisica e Administrador Apostolico •. ,Prelazia 

de São· José do Tocantins·,.._. ----
'Tanto. Churchill como De G:i.ulle estão tomando ares de profetas e 

r No dia 20 pp. ,âs 8 h_oras, rea
lizou-se nó Santuarfo do Coração 
de Maria a ,sagração episcopal do 
Exmo. Revmo. Mons. Francisco 
Prada, Prelado Apostolico de São 
José de Tocantins. 

A honra conferida pela Santa 
Sé ao ilustre missionario cordi
tnariano foi das mais justas e 
merecidas, pois, que. vem -.premiar 
relevàntissimos trabalhos presta
dos na labuta missionaria ·em .lon
gos anos de sacerdocio, em varies 
Estados· do Brasil e, nol.adamente, 
na Prelazia de São José do To-

\cantins, no centro_ de Goiás, onde 

· anteriormente hav:am desbravado 
o terreno dois não menos abne
gados missionarias .cordimaria-
1,os, Monsenhor · F'rancisco Oza
mis e D. 1,·wr~nlino Simon, Bispo 
de Leuce. nos quais a vida se ex
tinguiu ao peso dos trabalhos 
missiona1·ios na 1·egiào adusta d.ll.• 
quela P1·elazia, · 

A scmbria st1cef>si'io não enti
biou o ·.animo de Moni<enho?· Pra~ 
oa, que, cheio de vida e arde!ldO 
em aesejos de prosseguir a obr·a 
missionaria iniciada· pelos .f'eus 
sucessores irmãos de habito, a 
aceitou . _com grande .alegria. 

A Prelazia de São José do To
cantins - :foi criada pela Santo 
Padre Pio Xl em 1925, em territo-
1·io de 60.000 quilometras quadra
'10s com · escassa população disse
minada numa região co1·tada por 
muitos rios e de acesso dificil. en
tim largo deserto onde as endc
Jnias dizimaram os homens e o 
trabalho escasseava, quase aban
c:'Jonado que · ficou com a abolição 
õa escravatura e o abandono dos 
garimpeiros de cnstal. . us seus 
ao1s · primeiros ad;mn,"" .. dores 
apostolicos começaram a tra~sio:· 
mar o ·cenario e a dar orgamzaçao 
á sua vida por todas as faces. a 
fim de levantar do marasmo que 
a invadira, aqueie largo trato do 
territorio nacional. Levaram lon
ge o seu ardor m_issio:iario e. 
pouco depois de ali cll('garcm. 
voltavam já moribundos, por se 

recolherem tardiamente aos nossos 
i'iospitais. 

1,-lonsenhor Prada, com deste
mor e abnegação, foi prosseguir a 
.a. ol)l'a iniciada. em 1937, e, mais 

· .dltúso que seu:; antecessores ah 
moureja .com grande co~agem,. e ! 

já. hoje a vasta Prelazia abriga 
população de mais de 100.00 al- , 
!'Ulllt ,.a.ra as suais foram Qrn\das 

escolas mistas, colégios para am
bos os sexos, ambulatorios, hos
pibis; foram construidas pontes 
e estradas de rodagem usina elé
trica, estação rádio emissora: fo
ram criadas 12 paróquias salien
tando-se as de São. Domingos e 
Niquelandia, agora centros de. vi
da ativa e civilizada, e .de tudo isto 
vem resultando um grande ·iin
pulso áquele silencioso e tétrico 
terri-orios goiano. 

Todos os problemas da vid!l da· 
queles nossos patrícios estão sendo 
atendidos. Assim é que foram or
ga.n.i.zadas feiras para os produto-

rcs de generos de alimentação e 
facilidade da aquisição pela gente 
eia zona, sem interyenção d<>s ex
ploradores, pelo que, sob regime 
de cooperativa, ali existente a 
distribuição de créditos e adianta
mentos de dinheiro aos agriculto
res e criadores. E tudo isto é o aU• 
vo que Monsenhor Frada. pode 
apresentar aos seus super!orei' e 
á · Obra Pontificia da Propa~ai:ão 
da· Fé, o que vale dizer. ao Santo 
Padre, que concedeu-lhe justo · e 
sionaria em São José do Tocantis. 
merecido premio a irna ação mis
sionaria em São José do Tocan
tins. 

O festival contou com a pre- de vitimas de uma. _ingratidão, duas -atltudés altamente· popuiare.s. · C),: 

.. sença. 'de numerosas pessoas ami- pl"imeiro te\'e ocàsião de dizer em seu último discurso: "O P. '1';·_.fot 
gas e admi.radoras do novo Pre- elev'ado ao poder g-ta.ças a.os votos 'de um<+ maio'ria qú·e nã.Q sQUbe p~n. 
lado, obedecendo . ao seguinte ·1 _sa.r" e ."quanto i). ~<idas as ameaças que t;lJvez me· V~lj'ha;m .a. ·se/ 1'cft~: .. 
programa.: ·.· . devo dizer Que delas. jâ t:u! a.lvo a.nter!orroerite" (p.a.tura.lmente Chu·rehin: .· 

se i'efeÍ:iu a~ tempo. de Chatnberlain). · · De .. Gaulle 4,~bem, nã:o . i;J; 
I PARTJl.l. mu/to, usou expies11ões como ··esta.: "não 'é ·a primeira v·ez que· não m.e 

a) Saudação - Dr. Plínio C-Or- ouvem.!', . ·· · · ·. ·. .· •. 
rêa de Oliveira; ' No momento em que a guerr·a · se declarar, o que pode d~ra.r · nl•• 

l>) <Rancho Alegre» - Pança guns anos ou . que tambem pode se· dar aniân:i-iii,. os jornais londrinos,. 
pelo Grupo AzUl da•Pia União. lidera.dos pelo respeita.vel Times, pedl'rão ·a.o ,Rei para di_sàólver o ·Parla• 

C) . Harmonica - solo pela iiiento e convocar novaa elciçõs e o POYO trái:icês sairá á. ru~ gritando 
Srta. Cecilia Frizo: .. v'ive De. Gaulle". O povo inglês· terâ. se'n1pÍ-e. ó assim' ·chamá.do' "·!~Útil;,. d)· Harmonica - Dansa Hun- · , . . . . . . . , .. ,. . ... , . · .• 
gara ·-~ Poema pelas Srtas. · "figura de proa:'', "o elemento. meram_en_te d_ee?rat!V?''; "a Aónc~_ss~o. ájl 
Frizzo• · espirito tradicional do· povo", etc., o ·Rei, enfim,· para superar .ess.a.· cris~ 

e) éanto _ ·sr. Amadeu é:a- politica: A -forma: monarqu!ca permite. fa.pulta .ao povo, a .el~Jç5.o _de 
chido; Churchill ·para seu lider de guerra, e isto sem que. haja périgo' pata 

f) <0 Vira». - Bailado poi: um a democracia, em seu verdadeiro sentido. Ago'ra riós perguntamos: .o. 
grupo de• IJ1eninas da Pia Vnião, ·m·ovimento, degàullsta, a ,:l'rande· força politlca concentra.da· na pes!'oQ.: 

... d,o G'en: Dê Gaulle, sua atitude tnulto mais·· con<'equente é logi~a que a 
d'e tôâos ·os" partidos polltieos, lnç-_li.Jsive o :l>I. R. P.; n:1.o são · .. um:,. .am(::açci. 
s~r!a'"'parà o· regime .repr.e!'entatfro fi'anees?· .. .. ';_ 

D PARffl 

a} <Casa das Bonecas), pelas 
Cruzadinhas. . 

b) Harmonica,- Solo pela sr~:. , · 
Angelà FriZzo. , · . .· · '· 

c) Harmonica ·- Solo peÍa_ .srta,'~·. 
Angela Fnuo. ,, . . .•. 

e) Violão -"-e Irmãs Melillo., ... · . 
d) Valsa-Bailado, pelas ,menii'las 

da Cruzada, · 
e) Harmonica - Solo pela srta. 

Vera· ·Frizzo. . . · 
f) ~o ...:. Chopin~ Polonai~e 

- Valsa n.• li; pelo sr; Francico 
José cardoso. · 

Apoteose - alusiya á data de 
23. de:Outuorci, festa· do Bto. Cla
r~t, fundador- c1a: CoJ:'\gregação dos 
Missionários Filhos do Imaculado 
Coração de Maria. 

···Na·· l<'ra.nça ·a·c.ontece . um fen0meno se>melh'antl' ao Q',le se dá · r._qul_. 
no 13rasil: as constituições se !"UC'édem umá !t.s outras, e nenhuma · s.'l• 

tisíàz íi.íódos: Nós estamos com a terceirà constituição, a França está 
~orfi· a·· IV.-·Republica. O resultado ·está em que o povo se acostúm~ "à 
~sso.s ·constantes mudanças e fica desprovido des~e seri'timE>nto tri:t(ll
t>ioria] e· heted!tarlo de respeito 'e· amo·,. i\ autoridade e ·.â.s instltui~õ~s 
politlcas. (J.ue existem nfl>" paí"e" ne rE>g·'in.s m0nni:<i11í<'fl. Na . :fran~ã 
esse fenonieno· d desaponta.ni.enfo para com o regime. republicano se· 
agrava com o ·fato de Q\le o p~v·o 'francês altamente naci9naJi.st_a.; sa,be 
P<'tfeltaniente· ·que antes de 1792' era indlséutlv_elmente o p_rlíneiro aqui. 
na 'terra. Hoje· se discute quem· deve ser "à quarta potencia múndiá1; se· · ,_. 
a Franç:a ou ·a. China. · ·· . ·. · · ··· 

A guerra· pode vir à. quaJquéi- momento: o povo safrá. as ruas. que
rendo De Gaulle· este certamente: não se fará: de rogado; o q\1e fazer? 

' Os. -admiradores: os entusiasta~ das façanhas dos sans~culottes (os 
· marmiteiros françeses.) que destr~trani a Bastnha, que. re1jp9ndam. que 
reolvam a situação. Que resolvam ou que desesperem, ?,titude muito. 
mais consequente. e portanto multo mais razoavel. 

Paulina Maria Jarieot e 
Pontifica da·· Propagação 

a Obra 
da Fé 

As. Missões são atividaee es
sencial na vida da Igreja: Por 
meio das Missões a Igreja exe
cuta a ordem de J.esus Cristo: 
"Ide, e ensinai a todas as na
ções",. Elas são o campo· onde 
a Igreja afirma a sua unic.:ade 

· pela unidade da Fé,' e {,, nas Mis
sões que ela se mostra santa pe
lo heroísmo dos seus missiona• 
r_ios e de seus martires, e pelá 
transformação que opeJ,'a · na$ 
almas. 

Começou a historia · das Mis· 
sões no dia de Pentecostes. com 
a· dispersão dos Apostolos pelo 
mundo afóra. S. · Paulo é o 
grande modelo dos missiona
rias. 

Nem bem terminacla a con-
'- quista do Imperio Romano. já 

a Fé transborü.va, para . al~m 
das fronteiras, sobretudo pela 
Caldeia e Persia. A pouc,> e 
pouco encheram.:se· dê Igréjas a 
A;rábia, a Etiópia, a Armtinia, a 
Scyvia, as margens do Dànublo, 
do Reno e a Grâ-Bretariha. · 

tos espalham-se os missionari->s · 
pelas novas regiões. Francis· 
·canos, Dominicanos,. Jesuítas, 
evangelizam o Mexico, o Perú, o 
Chile, o Brasil, o Congo, Zambe
ie, Malabar, as Molucas, o Japão 
P. a Chma. Época fecurida em 
mârtires! 

Surgem então numerosas Con 
gregações Religiosas que se ae
dfoam inteiramente ás Missõ~s. 
exército consiCeravel embora· in 
suficiente para os grandes en
cargos· da . sublime obra evange• 
llzadora: E a Santa Igreja que 
governa ~ssas sociedades relio~ 
gas utiliza o potencial de força 

· interior que eles acumulam, ·se
gundo as nece$Sidades do rei• 
nado de Deus. · . ... . 

Em 1622. Gregorio =:v havia 
funda.do :. Sagrada Congr~ga· 
çào "de Propaganc a Fide'' e a: · 
ela confiara a direção C:a vas
tíssima ação dos missiona.rios. 
Lutava incessantemente a Pro
paganda Fide, para poder aten-· 

·, de·r-los em suas multiplas neces • 

se ordenara Sacerdote, . falece 
vitima do seu zelo aposto'1c:, em 
caminhõ oas MlSSÕçs. Paulina 
iamoem rea11Za seu sonho :tun
oanoo soo or.encáç.-o essa ubi·a 
maravilhosa entre toclà,s. · · · 

A jovem heroica começou o 
trabaino n:,cow.enC:o e~mola:3 
entre as· operarias da t':1brica, 
sendo eia e suas co1npanueir~ 
as primeiras contribumtes da 
obra. Era mínima a .con~rib\li• 
ção,: 30 centavos por mês d<! ca.· 
oa associado. -Reunid.os em ~ru• 
pos os associacios, ficaria · c~u 
g1·upo-sob a üireção,.de. ull;la ~e~ 
laàora. 

Assun, -,rganizou-se a obra 0n 
Propagação da Fé, ta.l comp <> 
co!Ulecenios hoje. 

Prospe1·01.1 a. úbra e se foi afir• 
manão çle uma ma.neir,t .ão 

· vasta e vigorosa que, ~be!lÇ-Ll~W 
e t•nrlq,iec,cla cvm inC:ulr;c:-;c:~ 
e graças· singularíssimas, pelo., 

E111bora o peso dessa obra mag
nifica e dos nove anos dé 1aborei,i. 
se faça sentir no corpo físico do' 

Com a' invasão dos bárbaros · 
surge uma nova · éra. Conver-,, 
terh::.se os godos. os lombardos e 
a _Borgonha. - S. · Gregorio o 

'·· ·a.r1,tn(le_·· pi-eoéúpà•se e.-.rrema•, 
mente 'cõm os Jfagãos da Ingla-:

animo e o seu amor á causa santa terra, e para lá erivia Agostinho 
elas missões . no · nosso cíntetjor : e seus monges. Convertiaa a ln-

. · · , .. , glaterra envia está, por sua vez,. 

bC'r.C'merito misssionario o seu 

sjdades. · · Entretanto faltava 
uma Obra especial, que assu
.x.1isse .. O. nobilissimo encargo de 

.. recolher o óbulo da caridade 'Cios . 
. fieies, coadjuvàn(o assim a gi

gantesca ação da Propaganda. 
.. Esta· obra. fundanwntal e in , 

_çlisperisavel para a vida· e o fu, 
hiro da Igreja Militante que se 
:vai . desenvolvendo nas r~giêí<>!'l 

p~gãs. é a Obra Pontifícia . d:.\ 
Prnpagação da Fé. 

· Sumos Pontífices, d~de . Pi-l 
nI até Pio :XI, foi por ni:e ulti
mo transferida de L:fr., 11am 
Roma e transformada i:-m Obra 
Pontifícia. E' de Roma que s, 
distribuem as ofertas cios :!'!tii 
a todas as Missões cit.óiic':ls. E 
determinou Pio XI um dia cspe· 
ciaJ, o penultimo do~1t11;0 elo 
Ot1tubro, Pm preparaçãc- -n festa 
de Cristo-Rei. para aer e "Dia drJ 
Missiona.rio'·, cuja tinali(ade oJ 
rl'cebe:r as esmolàs · do~ fieis pa
ra .a Obra da Propagnção ela 
.Fé, e incrementar as. ,ira;ões ert1 
favor dos infieis: 

mantêm-se fortes e dispostos e j' Bonif.ácio e seus companheir.q~·: 
prosseguirem na benemerit~ m~s~. .- á.. Alemapl}a, como a Irlanda . 
são que abraçou, desde a hova~e1rtt ·.i ;ha-via enviado . Sãó '~dlomba;_ 
que Ligressou na operosa Congre- no á Borgonha e ·ã Suissa: 
gnção uos l\íissionarios Filho,s d<> Difícil e morosa foi a e,·an-
ln.aeulado Coração de Maria, á. géiização e n t ré os germa-· 
qual tanto devem muneros·)s Es- · nos. Tiveram os eslavos. por 
,ados bra;,ileiros. Missionarias S. Cirilo'·ê. S . Me-

ITO:'\IE);AGE:'11 AO EX'.\10, E 
1n:Y,10. n. FP. . .\~;c1sco 

l'H.\D.\ C. F. .\1, 

O:,. ex-alunos elo Colegio do Co
ração de Maria ofereceram ao 
Exmo e Revmo. · Sr. D. Francis• 
co Prada, C, F. M., ,que ·ll.eaba de 
>'C'l' sagrado Bispo de São José do 
Tocantins. no Estado de Goiaz. 
uma significativa e ca:liihosa ho
mensagem, a qual constou de um 
festival na rua Imaculaàa Con
Geiçã.o s~., 

tódio. Por ultimo, tambem .• se 
converteram os --Escandina,·os ~ 
os Russos. · 

No sec. XIIjá se àch:wa Q\.l'.l.
se toC:a evangelizada. Vêm ·en
.;ão os Franciscanos· e os Dónii
nicanos. Esú:\s ultimos cuidam 
da Polonia, Armênill e Pérsia. 
Máis longe ainda .. vão os Fran
r.isca-nos á Tartária e a Chma, 
regando e fundando . Igrejas,, ~ 
custa de grandes sacrificios · e de 
seu proprio san:gue~ 

Com os ara.ndea Cilescobr1m.en• 

Nascru tão grandiosa obr'l dv 
coração de uma piedos1s~1ma 
jovrm. Paulina Maria de Jarioflt, 

· chjo processo (e bratifi~,\çã.o· 
vai em andam~nto. E.'ra fil~ll ce 
um rico industria! de . Liâv. r.:i 
França. 

Interessava-s" muito, es1a 
( familia verdadeiramente \!L'l.c;tã, 

· pelas obras missionarias Os 
dois filhos mais moços, FUéas e 

1 Paulina. nos seus sonhos c1f' 
i erianQas viam~sE' Tnissio:nariG,; e 

1 
recolhiam esmolas parn as ,\-1is-
sõPs. . 

Ingressa o irmão no Semin·a· 
rio, e incita a :irmã para a cari
dade mSsaiozmrJ.a. · :Porem, m~l 

O-raças á Obra. ê.a P :,;pagaç?ic. 
as almas de todo o orbe c,1tólicc 
se reunem fraternalmente , m 
torno da Séde de Pedro com 

. uma unica palpitação de :--arl· 
d ade. St- este orgão vital fôr pp, 
reneménte· alimentado pelas es 
molas generosas C:os fieis, 1.>s::a, 
rã . garantido o futuro das MiSl
sões. 

Para compreender · a impor- . 
t:mola dessa O.bra é : mlster co· 
nnecer e apreciar a' grand'ios~ 
emr,,J'rsa missionaria;'• 
_ Els ri . exemplo que noi di 
o cardial .Celso :constantini, di · • · tcon,:ii"• na a.J par,) 



t, 
.Noticiamos e.m. n'osso ultimo nu

\ mero ·o alastram·ento do movimento 
cwnunista dos "squatters"' da Eu
ropa para os Estados Unidos. 

Segundo no,;,sas previsões e re-
1 ceios, um =o identico ao dos 
: "squatters" se verificou no Rio, ele 
. Janeiro. onde. favorecidos pela 
:inercia da policia, agitadores e de
sordeiros ocuparam um vasto edl
fic!o abandonado do bairro do Rio 
Comprido. 

Entrementes, esse movimento 
continua veemente na França, on
de, na cidade de Lille, turmas de 
desordeiros ocuparam um predio, 
que estava sendo preparado pela 
Prefeitura para alojar vitimas c;ie 
guêrra. 

A genera.!ização de !atos como 
este. revela a debilidade do sen~o 
de propriedade em nossos .dias e, • 
'por uma ação reflexa, concorre 
para !a2er o jogo do comunismo. 

• * $ 

N'otfc!a-se que os processos dos 
11a.zlsta.~ na Alemanha vão tomar 
novo incremento depois dos Jul
gamentos de Nuremberg. 

Entre as varias categoria.ci cle 
pessoas a serem abrangidas pelas 
novas investigações, figuram espe
cialmente duas categorias de pes
soas, isto é, elementos graduados 
do exercito alemão e médicos em 
exerclcio nos campos de concen
tração. Pelos motivos já expos
tos, julgamos senão radicalmente 
injustos, pelo menos · perigosos e 
inopo.z:tunos os processos contra. 
ntempros do estado maior. 

Entretanto, julgamos não s6 nc
cess::i.rla, mas indispensaver a mn
::;:ima se-verid.ade no julgamento 
d;s : !l'lédlcos- l'quei 'aõüsâ:ram 71a 
ciencia para cometer as maior·cs 
atro.c!d.ades. nos campos üe .concen• 
tr~ç:io. 

••• 
Temos mostradq Insistentemente 

a nossos· leitores que a atitude· 
aparentemente anti-comunista do 
pà.rtldo. ,trabalhista brita.nico não 
dev.e j.1:1,splrar confiança.. Enquan
to o ·:.'*ablnete trabalhista desen
volve uma reação diplomati~a os
ten!lh•a contra o comunismo, 'ele 
1::itoJ a política social dos traba
lhistas combate de todos os modos 
a ·Iniciativa privada e prepara 
com isto ~ estatallzar;ão da Ingla-

(Continuá. na 2a: pag.) 
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Aprova~os . os novos estatutos ~a o colégio russQ de Roma 
A Pão Cató I ica ltalia na ~;*~~;:~ 1~7-~~ \I manamente falando, parecia não é totalmente russa. ~ ~ n~ 

Obediencia 
, 
a 

, 
a 

Hierarquia 
causa;~ da 

Devotamento 
Igreja 

O telegrafo· trouxe· ha poucos 
c'.ias a noticia de ·que o ·santo 
Padre Pio XII. aprovou· os· esta· 
tutos elaborados para a Ação 
Catolica Italiana, por uma co
missão de Bispos, sob ~ presi-

dencia de Sua Eminenci:;i, o Car·· 
dcal Adeodat-0 Piazza, Patriarca · 
d

0

e Veneza. 

Esta aprovação, const.:1- d~ ·um 
documento oficial e expr~sso· 'da 

santa S-é, no caso uma carta do 
Santo Padre Pio XII. · 

Publicamos hoje est~ impor
tante documento; 

·:senhor Car(eal. 
Sentimo-nos felizes porqu~, no 

iminente inicio da vigl'Sima se-

mana social dos catolicos c!a 
Italia convocada em vossa Séde 
Patriarcal, se nos tem oferecido 
oportunidade de dar Nossa apr'l
vação ao novo estatuto da A. C. 
italiana, preparado pela Comjs-

existir esperanças de mudança fa- me.s, quad.."02 e arqU1tetura mtei-
voravel para a religião Da Rus- ram.e.nte russa. Os estudantes têm. 
sia. «Entretanto, aci:escentou, que converter-se em russos para 

ina con nere.m seus opostolos. 
nossa Fé no ens a esperar - Na Universidàde Gregoriana es• 
tra toda esperan~ Reliaiosas tudam a teologia e filosofia e no 

Por essa época, as ... Colegio ~. on~e se. fala unica-
Carmelitas de Lisieux receberam, mente 

O 
russo, se dedicam á. 

grandes somas de dinheiro que aprendizagem dà lingua russa e 
' passavam bastante do necessario da liturgia do rito bizantino. 

para atender as suas necessidades. . QUa.l!i todos aprendCJ.D: tambem 
o que sobriu foi enviado ao Pa- wn oficio ou uma ~eira para 
pa como pedido que fizesse uso que, se a necessidade os ob~gar ~ 
daqueles fundos como julgasse issi, possam valer-se e sustentar-se 
mais conveniente. a si mesmos. Por· isso, alguns·· se 

o Papa o considerou como res- gra:duaram em medicina. · ·· 
posta a suas orações, a soma re- Até agora a maioria dos que in• 
cebida das Religiosas se empre- gréssaram no Colegio Russo, . nas-

biliar ceram e se educaram no rito lati .. 
gou para conS

truir e mo O no, de modo que a troca pelo rito 
Colegio Russo. bizantino é meramente juridico. 

Foi necessario vencer muitas Presupõe uma m.udànça psicologi-
ilificuldades e houve alguns atra- ca profunda, a qual é obra de 
zos porém, foi · tudo vencido ~ muitos anos. Porém, quem pre-
ta! modo que em 1929' poude ser 
aberto o novo Colegio. O Papa., severa, fortalecido pela gra.çi;t de 
como recorda mos alunos ordena~ Deus e sua bôa vontade, conaegue 
dos no Colegio, costumava rece~ . nova ,vida e uma jibllosa qevoção 
ber os estudantes coní,- particular á liturgia oriental.· 
benevolencia, tratando :sempre de Prepararam-se já uns 30 Sacer--
inspirar-lhes um sentimento de dotes. O primeiro Bispo do Cole• 
grande confiança no ~to de seu . gio é Mons. Jorge Romiza, que 
apostolado. Repetia-lhes sempre foi nomeado Auxiliar do Bispo 
que a exiguidade do J:lµmero de de ·Nunka~· em 1944. Agora sua 
estudàntes do Colegio não : devia. diocese acha-se incorporada á 
im:fundir-lhes desconfian~ algu- UniãQ Sovietica, e segundo infor• 
ma, ao contrario era '~ que maç~s não confirmadas oficiai--
Deus queria a obra isto era o su- mente caiu ·sobre ele e sobre tod-0.I 
ficiente. ' · os · demais. Bispos dà Ge.litsia a 

o Colegio Russo, ao' contrario ordem de encerramento. 
dos demais Colegios Roínanos, ad;. Um Sacerdote do Colegio mor• 
mite . estudantes de qúalqúer na• reu na Russia de tifo, outro no 
cionalidade, que sen~ a voz ·de campo de concentração de J3e.. 
Deus e s.e achem preplµ'ados par~ . chenwald, outros morreram ou 
entregar-se dentro do rito Bizan- ,!j.Chá.m- .se .em higare.s deconheci
tino Eslavo,. ao·. serviço dos 1'\1$~. dos,' dois estão lia Tchecoslova• 

. ses,~,<:'!e.~tr?. e_ fora.· da. :Russ_ill:-' ,.~; :•· ,. ·quia .e·•~ .~ . .finJandia .. ·• V~ ·· E: ~atutal.que _i;e: !)refiram : ·os exercem: ~tis apc,stolado ent.re 0$ 
· eslavo,s,_ e, sobretu<;to., o.s russos; · russos de .. Paris; Nova York e em 

porém, só cinc_o .rus~:Os foram or• outras partef; No·· Colegio ~ram 
denados Sacerdotes. tío Colegio. Os preparados.· 'Já·· uns · cem apostolos 
.outros proceéiiàm .. da. França, Ho- para o povo ~· · 

Duvidas 
_. .. 

exerc1c10 

sobr2 
da 

o, pJedoso 
Via Sacra 

RAGRADA PENITENCIARIA APOSTOLICA 
( Oficio das Indulgencias ). 

A' s a g r a d a Penitenciaria 
Ap~tolica foram propostas as 
seguintes duvidas para ser~ re
solvidas oportunamente: 

do-se e ajoelhanclo-.se ali me.~mo 
para cada · estação? 

--e. -------------

são Episcopal, nomeada por Nós 

para tal .fim, e nobremente pre

sidida por vós; e é-nos grato 
acentuar que o mencionado Es • 

tatuto, se ainc:a suscetível d, ·t)!· 

ti:riores modificações,, que o fu

turo poderá indicar como. op:or
tunas, abrange contudo, ,;m f.l:-
ma s!ntetica, e segundo norma~ 
comprovadas pela experiencia, 
uma longa tradição de t_ral)g,lh0, 
á qual o laicato catolico 'ita,liu
no de concerto com o Clero. con · 
sa~rou um imenso tesóuro d@ 
energia, exercendo funçõ~i\ co.da 
vez mais determinadas no cam
po do apostolado eclesiastico. e 
dando á sociedade, gradativa
mente separada dos princip;os 
cristãos o inapreciavcl benefitio 
de sua moderna ilustraçã0 na 
doutrina, e de. sua viva prof...ssãc, 
na pratica. 

I - Se a norma do decreto 
do dia 6 de Agosto. de 1757, pelo 
qual ficou determinado, que, pa
ra o exercício piedoso da Via Sa· 
cra, quando dai se possa origi
nar uma desordem, o sacerdote 
acompanhado' por 2 clérigos ou 
cantores passe pela ig:,:eja e de~ 
more em cada estação recitando 
ali as preces de costume, en
,:iuanto a.s pessoas do povo que 
assistem ficam no seu lugar res
pondendo alternadamente ao sa
cerdote, vale sómente para o 
exercicio publico da Via Sacra 
que se faz na igreja ou ta.m.bem 
quando o dito exercício é feito 
por religiosos nos seus o.rato
rios'? 

m - Se nas mesmas clJ.·~.,. 
tancias Já relatada.s com reap~~ 
to aos religiosos e pelo ~i: 
usado por estes, os fieis que -n-o 
vem em comunidade,' dos qua:ls 
fala o canon 929 ão Codigo do 
Direito canon1co, podem lu_crar 
as indulgencias ligadas c:c>m<o 
piedoso exereicio da \T~'i!.,~~ 
se um •homem ou ~va-
mente um:a mulher p~(pelas 
estações da Via sacra· e -t~r MERECIDA HOMENAGEM 

Tendo transcorrido no di,1 ::o pp, 
o :ü1i1·e-rsari9 ele ordcn:1,;ii,;o ~:1-

. c.erdotal elo Revmo. Sr. Conc;;·o 
Dr.· Antonio• de Castro l\fayer, os 
seus paroquianos se prevalecern m 
da. ·ucaeiü.o pa1·a lesteinünhá.r a 3. 
1:evma. sua estima e adrnirac;ã0. 

.Assim, foi rezada MisAa em· açü.o 
ele graças, na Matriz, ás 7,30 horas 
e ~e 20 horas se realizou uma lio
mena.~em oferecida no salão do 
r::rternato ~. S. A11xil!:Jdoi'a, p0In~ 
.as!"oc!ações rellgloRn.E;. 

o.·· programa dessa solonldade 
constou d0s_ seguintes numeros: 

PROGRA.:UA 

I - Saudação ao homenageetdo 
pelo 'Revmo. Cône:ro Benedito Mar
cos ·de F1·e!tas. 

II ·- Surpresa. Pia União ,la 
Paroqu!:i., 

tII - /hudaçio. Anoclações 
lI:u1cullnu. 

IV - Pol!l!ta. Por uma Cruzad!· 
!lha. 

y - Drama. a!egorloo em :: atos. 
'Pia Unlã.o do Externato X. s. Au
::dlladora. 1.0 quadro: Na prima• 
T.n.:.~ T14a.. · Saucfação. Ezt~ 

:,.;. S. Auxil!ado!'a. 2. 0 quadr·o: Xo 
abb1no. :J. 0 qLi:1dro: fl.c8surrelçâo. 

V 1 - Sc1utlaçü.o. Associações Fe• 
mininas, Joc e P.:iroquianos. 

,·rr - Comedia. Pel::i Joc. 
D.\DOS BIOGRAFICOS 

(l P.e,·mo. Sr. Con<'go An'tonio de 
Ca~Lro .i\Iayer fez seus estudos em 
l!on1a, na L·niversidade Gregoriana, 
0ncle se doutoroú em Sagrada Teo• 
1<.,gia. Em seguida, foi nomeado 
p1·0fessor <le Teologia Dogmatica do 
Seminario Central <lo T!liranga, 
cargo em q1Je g-rang-cou :1 no1neada .. 
de um dos maiores teólogos do 
Crasil. Ulteriormente S. Revma foi 
nomeado Assistente Geral da Ação 
Catolica, e mais tarde \'igario Ge
ral preposto á elireçii.o da Ação Ca
tolica e Associ::ições Auxiliares. Jpm 
1938 foi nomeado Conego Cà.tedra.• 
tiao e Tesoureiro do Cabido Metro• 
politano pelo Santo Pll.dt'e Pio XII. 
Em l 945, foi nomeado Viga.rio Eco~ 
nomo de Silo Josê do Belem, nesta 
c>!dade,· <?, â testa d~ta vasta, e 
populosa Paroquia, por suas altas 
qualidades de saber, zelo, operosi•. 
daéle, grangeou o. ·respeito e. esU.tQa.. 
4a to'4oa ~ P~~Ç\!,, ... --~_:_: 

Assim, ao dar como comp1~
tado aquele Nosso ato, confort.'a
Nos o pensamento dD que pode
remos dignamente reconhecer 
os longos e fatigantes esforços 
dos catolicos que, armados <'X· 

clusivamente de um vigoroso 
amor a Cristo e- á sua Igreja, de
ram nestes ultimos tempos uma 
valiosa contribuição para a glo
rificação do nome cristão, e co
roando de tal maneira a diutur· 
na e sabia obra de Nossos pre
decessores, os quais dedicaram 

:~_:_· ·_ ._.,Çontin1_~ ~~- ~·), · 

II - Se nas circunstancias 
das quais .falam os decretos do 
dia 27 de Fevereiro de 1901 _ e 
do dia 7 de Maio de 1902, quan
do nos oratorios dos religiosos 
por falta de espaço todos os 
religiosos não podem ir ao mes
mo . tempo dfl estação a estação, 
os ditos religiosos possam· ga~ 
nhar as indulgencias ligadas ao 
piedoso exercicio da Via sacra, 
~'? um só religioso ou, respect.i• 
vamente uma ·· s. _6 religiosa pas- 1 
sar pelo oratono fazendo em 
c~da estação às· preces de. cos- I 
tume enquanto os :estantes fi• 
~-nos.aeua1~~tu.-

···• 

as orações de costume? · 
E a sagrada Penitenciaria 

Apost.oliea, no <lia 25 de Janeiro 
do ano que C<ltte, decretou em 
resposia: . 

Para I - de manetrà. afirma .. 
tiva quanto á. prlmeirá parte; de 

maneira negativa quanto á s~ 
gunda parte. . 

Para II e m ;._ de màneir.i. 
afirmativa. 

sua Santidade, o .Santo Padr• 
Pio XII, depois de· ter ,rCC1i!bido 
a ' relàção . das premissas pelo 
a.baixo assinado Cardeal Pem • 
tenciario Mór na audiencia do 
dia 18 c:leste mês, aprovou a re .. 
solução da Sagrada Penitencia .. 
ria, confirmou-a. e mandou. pu .. 
blica-la. 

Dado em Roma· no Palaclo da 
Sagraclra Penitenciaria, no dia 2í» 
· de m~rço de 1946. 

N. Card. CANAL!, 
. ... , Penitenciar lo Mór 

-!!. í /;ló ~ • • · s. t.u.io, Beami. 
~- ~-·.,.•.t. -~-~--::::-- ·-

:_:/ 
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CASA CASTRO 
· santes de n0$$Q te~o. tÚna Yez que 
foi: em no,me da depiocracia que os 
povos se ergueram em luta uns 
contra. os out~. e, a.final, ningue1u 
sabe ao certo PQl'<lUe aO!reu tautQ. 
Entre tanto,. "'~ntldos da pala vr~ 
"dem<>cracia.", ca.da qua.1 se· prete;Q. 
dendo o unico e v~Nta~eiro, pi9Q,.l 
mos eontudo distinguir · dola plla. 
cipais: o moral e o rn.atmiallllta. Ai 
r~peit0 desta dintinc:ão fundllílen~ 
tal. lançam alguma 1uz as dectara
~ ões de ';rito, na visita que -0 insig 
ne chef:? de "bandoleiros fez a Tries 
te. _Pil.l'â este individuo "demccra
c:a ll-OJ>uJar Significa _pão e tra~ 
1ho para tod()l;I. A demccraeia oc1-
clenW é aps-nas uma express~o 
for,f!W.l e não p()(.i.e ~er conQ1derada 
com0 verdadeira. nos .Pt\Jz.es ein 
<iUe a gran<\e · massa do povc, n.i.o 
rar.tilha. a.os b~~ economic~ t> Qit 
i;ip 0$ opez'ariOl3 de-finh,,--im na. nli9<;-

~Q RiQ ...•...••• · · · · OFICIN " C? • • •, trw~ ~o.. ~ A.F A-rlt.:l ••• , I\VA 15 OE NOVEMBBO N.0 lt 
Numero a tra.<.ad.Q 
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_-,xxxxxxxxxxxxuxuz xxuxxmxx1xx1xx*:rn.11.xx1nxxx~x1.:rx:rxmn!-:tYYx'l'l1"'<'· ~ 4llO ........ · .... Cr$ 25,00 
'lxterior . . . . . . . . Cr$ 50,00 

Toda e qualquer eorrespon
lencia, inclusive :pagamentos, 
,iever-á ser enviada a LEGIO
NA.RIO S!A. - Caixa Po$tal, 
143-.A. - São Paul-o. 

A.mmcios 
r~ tabela. sem compromisso. 

pub&amos wlaboração 

O ROSARIO 
na Vida dos Grandes 

Homens 
Carlos V, em cujo reino nunca. 

baixou o :tQl, foi um devoto do 
Santo Ro~rio. Nunca deixou pr ,._ 
sar um dia. sem rezar o Rosá1·., 

: em sua ·capela particular coro o 
seu Capelão. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxr~ 
EXPRESSO · VIAÇÃO SÃO PAULO • ITU' 
AVENIDA IPIRANGA, N.0 1.120 TELEFONE 4-4240 

Serviço rapido de pas sageiros em confortaveis 
Limousines de luxo 

PARTIDAS DE SAO PAULO E ITú 
G,30 10,00 13,30 

PREÇOS: 
SAO PAULO A ITU ....... . 

17,00 

SAO PAULO A CABREU,VA . . . . . , . . . . . , 
SAO PAUi.O A PIRAPORA .•.•••••.... 

CrS 
Cr$ 
Cr$ 

40,00 
35,00 
25,00 ria e no de-st>mPrego. '' . 

CONTI

"NUAÇAO 

Tilly, o grande g-1.\erreiro da 
Baviera, dw-anto a s;uerra. dos 
trinta anos, nunca podia se se
parar de três coisas: da arma, da 
Cruz e do Rosário. 

14JXXXJXXXXXXXXIIXXIXXXXXXIXIXXXXJXXXXXIXXX.JDU7~ Ai tem~ um exemplo tipice do 

O príncipe Eugênio, o cavaleiro 
nobre, andou rezando o Terço nas 
vesperas das grandes batalhas. Is
to foi o sinal para os seus solda· 
àos que viram horas de batalhas 
decisivas. Mas a confiança. nas 
orações preparou o principe para 
prestar serviços eminentes em 
pról ela sua pátria. 

Rnolo Vl\ll&ANA 
A barnbaariSeilessioavietica <•u., se.· node chamar demoC'rar.ia. 

,- materialista. Para. esta cone<-'pc:ão. 
r.,~ problemas da e<>nvlvencia hu-

Os sovéiticos impuseram sua ie 1 mana ee cifram a uma quest-5-o cfr 

PAGINA 
r.as .i:onas ocupa.das por seus exer· metaboli.::mo, Páo e trabalho parn 
citos atrás da "cortin.n de ferro". teaos, eis a d·'mocracla.. Um reba-
Mila.grosamenié pa5sararn· por ela nho bem tratado, rom bcM -p~sta-

· te·ni,. 
Assim, no ultimo congresso 

anual das "Tra.dé Unions", reali• 
~~,do na semana. passada, enquan-

Radetzky, o grande bo.talhador, 
nunca perdeu wn só dia, sem re
zar o Terço. 

voz de caridade 
universal 

duas cartas que relatam empolgan- gens .e forte no ara.do realiza o ideal 
. temente a implantação da civiliza- .· de~ta demócrooln. E que mais nro-
ção comunista pelos so!dodos ele rurn, ou dev, procurar O hom:em pa 

. to 3. 557. 000 votantes aprovaram 
a. política internacional anti-russa 
õo Gabinete, 2.444.000 votantes 
"" manifestaram contra esta poli
tica. Isto equivale a afirmar que 
mim tr,tal de G.000.000 de votan
tei<. mais de 40 por ~nto dooejam 
•UE> a Inglaterra aprove o bandi
-.;ismo internacional,# financeiro e 
ltleologico da U. R. S. S. 

Foi, pois, com muita razão que 
11m felegrama da "Reutera" pôde 
a.nunclar que o fato polltico mais 
Importante daa HTrad.e Unions" foi 
o _recrudescimento da influencia 
Jovletica. . . ~ 

Quanto á campanha de cartas 
lr,Jurlosas · que estaria sendo movi
da contra o Santo Padre, cuja. 
correspondencla se teria avoluma• 
do ultimamente com nu~erosas 
<'artas anonlmas contra a atitude 

. do Vaticano no caso Iugoslavo, 
não temos um s0 comentarlo a 
t1u1er. A torpeza. deste processo 
de combate polit!co serve de pro• 
va exuberante da. baixa mentali· 
d.ade de seu8 autores. 

O'Connell, intré{)ido defensor 
do11 ca.tolicos da Irla.nda no parla
mento rezava varias vezes o Ro
sario pela vitoria da liberdade da 
Igrej.ll Catolica na. Irlanda. 

O médico francês Recamler re
zava' sempre o Rosário, quando 
era ehamado para um doente e 
um <livre pensador> e a sua épo:
ca lhe atribuiu a honra do melhor 
medico da Europa. 

:Mozart, o grande artista da 
Austl'.,ia, nunca lile separou <io seu 
Rosário. . 

José Haydn, o autor do hino na
cional da Austria., rezava publica
mente o tet"Ço na.s I~jas 1;le Vie-
na. 

o Santo Rosa.rio é o melhor 
companheiro para toda~ as cir• 
cunstancias da vida, especialmente 
para a hora mais amarga, a hora 
da morte; 

Os - exemplos ctos grandes 
atraem. Rezemos o Rosário. Im· 
pioremos por meio do Rosário as 
graças necessarias para o genero 
humano de hoje q1le se esqueceu 
entre muitas coi11as: da oração 
maria.na do santo Rosário. 

Tratamento Ideal 
· · · · Seu médico não hesitar&. em lhe aconselhar como o me

Uwr tratamento · de todas a.s consequencias da impureza do 
.sancu.e (Sifilis), tais como: Palpitações do coração, ruidos de 
sopro na earotida, zumbido nos ouvidos, dores c1tuciantes na 
ealleça, no peito, nas C011tas, principalmente nos braços; alta 

· plCí · -o iu-terial, dormenaia, membros esquecidos, deformações 
é..._ Dos cmos das mãos, pernas e pés, focos de supura~ãn. 
dJlninição da visão, e«l. 

"§afent!J.ae 
pod,,..,o •••ilia, no t,aian,ento da Sifili,, p•i, n,1, •••••· \

1 ~rua a defesa di> seu or,anismo, força,, eaer&ia:e a volta da 

A Igreja a partir do grande Pon
Ufice Pio XI tem sua radiodifusora. 
Percorrendo o campo das ondas cut·
tas se ouve as vozes um tlc-tac de 
relogio, depois umas badaladas e a. 
voz monacal de um locutor que diz: 
•· Laudetur Jesus Cbrlstus". 

E' a. radío Vaticana. Quando !oi 
instala.da era a melhor e a mais po
derosa do mundo; assim quiseram o 
Santo :Padre Pio XI e Guilherme 
Marconi. No clia 2 de fevereiro de 
l&U, âs _G 'horas e 16 minutos, o 
Santo Padre Pio XI, abençoou um:i. 
lapide que é todo um simbolo. "Pio 
XI, diz o ma.rmore, Pontiflce Ma• 
ximo, fundada já a. cidade do Vatl
ca.no conforme ao tratado de Latrão, 
para. que a voz ll,o Supremo Pastor, 
por melo das ondas etereas, se ou
visse nos confins do orbe terraqueo, 
pa.ra a gloria de Cristo Rei e ajull.a 

· das almas, erli;lu ' conveniente e 
magnificamente esta sêde sob a. di
reção do mesmo Marconi, autor de 
tão Importante descoberta, e a de• 
dlcou com sua pre1en1ia neate dia, 
no~o a.nlversario de sua coroaQão ''. 

Pouco depois a mão energica do 
Santo Padre estabeleceu a.os con
tactos das m~qulnas e inaugurou os 
t.elefonea que -lançam no espaço a 
HKU1nte traae: '"'Em aome de Deus, 
.A.mell", 

O Pontiflce se sentou numa ca.del
ra. de da.masco vermelho diante do 
microfone; e perante a espect-a.tlva 
do mundo se dispõe a falar; Ma;rco
JÜ mesmo faz a apresentação; com 
voz comovida anuncia: "Tenho a. 
altissima honra. de anun~a.r.- que 
dentro de poucos instantes ,o Sumo 
Pontitice Pio XI inaugura.rã a 13sta
ção ra.diotonica. da. Cidade do Va.ii· 
cano. As ondas eletrioas transpor· 
ta.rão a todo o mundo, atravêz dos 
espaçoa, i>alavra de paz e benção", 

O Santo Padre proferiu: "GlÓrl"
& l)eva naa &ltlU'u e paz na tern, 
11,011 bomena de boa vontade". lil:ra. 
um htno de pu que o mundo eitcu• 
wu comovido. 

A potencia. prlmlUva. era d.e 12 
kilowa.tta. lllm 1937 a CI&. Telefun· 
ken a. aumentou pa.ra. i.o kilowatts 
numa das emissoras ma.is potentes 
da Europa. 

Desde então a voz do Papa. foi o·u· 
Vida. com frequencla em todo o 
mundo. Nos grandes congressos in
ternaciona,is foi ouvld~ A Radio 
Vatlr.ana to! carita,tlva durante a 
guerra; sua voz de caridade univer
sal prestou Imensos serviços á hu• 
rnanidade sofredoru, ao transmitir 
diariamente oi, nomes d<:i"s reridos, 
dos· mortos e dos prisioneiros de 
arnboR os lados. Só uma· estação 
poderia fazer isso: a do Pontifice 
que esllí. acima de todas as propa
gand;i.s e de todas as pa.iicões dos 
homens. A União Tnternaclonal de 
Radio convidou a Radio Vatlcanó a 
ingressar "a titulo especial., para 
razer parte de sua organisação. 

nv, elo.es, \iel"tiri . bt'.ueficos eteitcls. (Ji. 112 EC) · · 
:.ull •odf', J>nncipie a usa~I• boje inesQlo; é, loro ás primei.. 1 

',_..,..... ________ _,......., ........ __ .. , 

Um dos momentos culmlnantfl!I 
ele sua historia foi da comunicação 
da eleição de Pio XII, no mesmo 
momento- em que as fumaças bran
cas que indicam a eleição do novo 
Soberano. se deaíazfam no ceu .da 
Cidade ·Eterna. Como exemplo da 
espectativa Que este ato suscitou em -
todo.o-mundo c:ibe .. assinala-r o 1':i.to 
de que muitas gr.andces emissoras de
todo· o mundo -esth'eram slnm-on!sa. 
da.s com a ·Radlo ·Vaticano; :pura. re~ 
~.!'!fll~ • ~1.1.!- a-rie, a.~!i!~ 

Stalin, , Ida social? E qu~ outra coisa é :;i, 

Reproduzimos â seguir, da "Or- Russia soviética? Para. o comunls-
<lem Cristiano", uma dessas cartas, rr.o. tud0 o que não signifl.que ~n-
escritas por um sacerdote, autor t;•f!l<:â"l rl.as exige-ncias do ventre é 
de muitos livros asce-ticºs e pároco r-onceJ1çlíi, merament, "forma)·• d::t 
na Silesia, . 1 6.c·mocracia. um esquema vazio e 
"Prezado amigo: Escrevo,lhe para ir,ut-11. A d«.>morra.cla "popnla-r" ,ú 
lhe enviar uma saudação de.sse no· c·onhecn dna., nuestõ,s: "Que ha-
vo. cárcere, que é a Si!e,ia, "e;moo de comer-? Que- havemos de 

Desde Fevereiro estamos separa· ,·r~tlr? porque r.s pagã-OS s~ pi-eocu-
dos do mundo e entregt1es· a toda, r::,m com ,todas estas· coisas" cs. 
sorú- de atrocidades. Despojados de ·Ma-t vr. 31-32). 
nOssos bens repetidas vezes, mu· Entretanto, h!l, nas declârà<;ões 
lheres mo,ltratadus, vitimas de la· ele Tito C('rtns cola!ls que nos'pod"m 
drões e assassinos, estamo numa indu;,lr e'Tl erro A• primeira: .vL,ta. 
situação desesperadora. O inverno. parecia nue -a concepção moral cl;i 
proximo acabará com nossas vidas; democracia é a proprla do Qc'.drnt~ 
estamos sem alimentos, sem vestes, -pertencE"ndo 110 Ori'nt'e a concep. 
sem calefação; com granjas e os c-.i\.o ma.t,al"inllsta. Infelizmente 1°t-0 
celeiros vazios, Den-tro em pouco a 1,1'.o se dã o nos~o Pobre nciclf'ti~ 
Silesia sérá um cem;terio. tn i:, . .;~ta." m11!'o corrotdo pelo m~~ 
AgOra chégam os polacos que vem tPr!nllsm~. Não é apenas Tito quein 
ocupar nossas terras· arhn. oue democrflcla con:,l<"t:> · em 
So[rer~O a mesma sorte que nós, nlim·ent-o ., e trabalho. sa6rlficnn;;lo 
logo que estejam esgotados as suas a troco cllst-O, a dignidade e a 11 .. 
provisõc,s Um· gramle · desán imo se bi'rdn-de humanas. 
a-pod~ra de todos, Dez e mais vezes 
por dia passam quadrilhas de la· Porem, o homem possue direi .. 
<lrões por nossas granjas, saque· tos· inalicnaveis, que nã.ó i!e . pod ,m 
~do, destruindo, roubando tudo, trC\Mr Mr nratos de lentil_ha.-. Sili 

Acrescento uma palavra péssoal- é verdade que o bern estar mate. 
Meus rr.:muscritos se acham enter· rinl deve ser procurado pela socic 
rados em . . . Saudo·te da Eterni· cladc. tombem é v ,rctade que não ê 
dade. Minha freguesia eatá mor· esta a finalidade preclpua. pela ('fl\lll 

rendo- de fome; minha morte virá n1-1 hom~n~ "tv~m em socledad"S,· 
dentro em pouco. Que Deus mé dê Acima do bem estar material pstâ; 
forças para dizer resignaclo e féli?.: a nartlc•lnnr:~o nos benq da cu1t11r~ 
Sim Pae I Que possa terminar mi· 1 f' do t>Sl'irit-o. está o a.perfel~eamra 
nha vida com es.s~ afirmação de to. moral. est!\ .. em stuna. !l di'l'Yl\c 
resignação, oferecida em· ação ,1,: clade éspi•·Hua.l elo homem. lc;l;o 
graças por todos os ~-enilficio-; re- c,ue i,ar:L '1.'it.o e seu,. semE"lhantes e 
cebidos l Saudo todos meus amigos, uma conc0 pc:ão · puramente 1'<>rm<; 1 
Teu, no Senhor, J. K-, parocQ," \ ,•azia de conteu'do é, no .. rntanto, 

[ o ma.iS importante. E' preciso' TI>• 

Medlcafâo ausillar 110 tnúi
mento ct,, sifllis 

o f abianismo socialista . 
no Brasil 

1 conhecer q\\e é "º isto' que !)l:)do 

\ ~v_ª.:...~ . c:vi1jzação_, ------

i 
',.: 

's·c11NTJFICAMIN-Ti 
. ~ . ~ -~ -- . ' 

AS SUAS nRmAS 
• 11umar1a .!~•·ath-·a Sàc; Sehae .. 
tlào comoate ~tentlttcaroi"ni, 
tona e qua!Quer ate'ri,:11.c, · rúta. 
nea_ r.omo sejam: ll'etlda!l .. em 
i:-era1 .. Ult'eraa. . Cban• a.nu~ 
irn~ . .B:~zema~. Erfalpeià. B'i'i'e!
.,-,.~- Ra<'hR!' ·. n0s oêe 'e · no• 
•P10~- Rt!'pinha~, : Hemorrold_ee. 
Quelmaduraa, Erupl)lleit.- Picá~ 
das de· moaqultcia e 1raectoa 
ven5nolioa. · .. · 



A questão da Espanha 
Pe. Arlindo Vieira, S. J= 

S_c,b o t,l.tt1lo, "Havemo,i de aju
'rda.r CI · ço~Uilismo a crucificar ;1, 

i~pf!,nª cristij.?", puÍ:>ll11ou o ";New 
'York Times", de 21 d·e. ma.rço p. 
:passago, q~ longo apelo doa "Ca• 
va.leiroa de Colombo". O apelo, que 
~cupa. q~e tJma pagfo,a da refe
i·ida. folha, traz como sub-titulo ~
,.:a. t,13rrivel apostrofe: .. Havemos 
;nós, o povo americ11no, de cruz .. u· 
•os braços, enquanto nosso Der,ar
t~ento de .Natado segue sun.11'.la· 
:mente as diretivas do quartel gene-
1raj do· ··fascismo vermelho? Have- , 
.nio.s nós, a maior nação da terra 
;de. voltar as costas para os ideal; 
e csper<l,nças pelos quais se bate
:ram galhardamente milhões de jo
;,.·ens •imerJcanos nos campos de ba-
, talha elo mundo? ~ed uzidos poi· 
mentiro.sl!- propaganda, havemos de 
desejar deliberadamente a volta (la 

. anarquia, dâ tortura, d9 mortici.nio 
· e destruir;ão de µni.a nação pac.:ifica 
·" temente a Deus? Que espécie de 
J>ClVo someis nõs?"'"A Bspanha ;;era 

·. <• segundo Soviet ", disse" Lenine. 
•· o terceiro será o Mexlco e o quar

. to serii,o os Estados Unidos da 
.America". 

Xes,;as- palavras de um dos imor
tais do comunh,mo, temo.s o pro
.;Tama doi, traglcos acontecimenlos 

· ·que se cJcesenrolaram nestes ui tiro os 
lustru;i e que hã.o de prosseguir S\Ja 
:ri1ar<:ha. se as naçõe.s cristãs nâ.o 

· ;i,bfirem ois' olhos a tempo. 
.Não são pala vra,\s a penas. Exa.

m inemos os fatos. 1~m 1936, rote· 
1·ia-se a foU1a "Le Matin" a uma 
:reui1ião no Co.miu tenj realizada ~ l 7 
-do mesmo mês, na q4<l,l fo1·a pla-
21e_iada, em suas minimas circuns-
1.anc:i11s. ,a sovlct\zaGâo àa Espanl'la. 
J3cla Kun, que havia presidido a 

. carnificina de crü,tãos na Hun;;ria, 
devia Partir imediatamente par;, 
J3arcelçma co.m imensos recurso11 
:fin,11nceiros â &U<j. disposiGão e C,om 

.estes no,·e obje~ivos em mil'a: l) 

O~ri;;ar Alc;i.lâ Zaroora a resignar 
a pre:c:idenciµ da Hcpublica; 2) E3· 
'tabE-lccer urna dita(juríl de opera· 
rios e camponeses; 3) Co11fjscar !l-5 
terras e nacionalizar os bn ncos, a8 
minas, as fabricas e ;i.s estradas ele 
:fe1·ro; 4) Examinar a clasi,_e media 
elo povo, bem como o clero e parte 

\ .,_. '., d:;i. aristocracia; õ) Estabelecer ,º 
·:: 1·eino elo terror durante o qual s·e 

jp1plantaria a ditadura mar;,;lsta· 
-~) Criar a millcia v~rmeÍha e o exe; 
cito vermelho espanhol; 7) Des
truir todas :;i.s igrejas e c.onventos; · 

. l>) Sup'rimir todos os· j;rnais, exce· 
to os da esquerda; 9) Provocar 
úmll, guerra contra Portugal, como 
:pretexto P.ll-l/a destruir o governo 

_qaquele país e subslitui-lu pelo go: 
"rer-no faspista .vermelho. 

Em :marGo de 10~6. Bela Kun e 
· ·muitos de sel)s _mais crueis sica1,1os 
-· Losovs·1c1, JansQn, Riedal, Pri· 
ina,koft', Berzine, Neuman, etc. -
cheg<l,ram a Barcelona, criaram 
uma j4nta !'evolucionaria e come
~aram a organização da milícia 
:Ve1"meÜ1a. Em ,julho tinham os 
fascistas rubrci11 lOO, 00 o soldados 
bem annadô~ e ?Útro13 150.ÓOO em 
i·eserva. 

~Q mei;n10 inês d~ 11111rço !l n;i.
Yio sovietico "Neva" cjescarregou 
grande Q1.Jantidade de armas e mu-
211\·ões em ªevllha, enquaino outro 
n;i.,·io r111>liCJ, o "Jerek". despejaYa 
enorme provisão de materiais beli
cos en1· Álgeclr;µ; pár11 serem distri
_bulclos entre Cac}j:i:; Sevilha, :i3àda
;oz, Cordova, Cace.r~i:i ~ Jaen, 

Foi a 17. ife JµlhÔ, após o frio 
assl}ssina~o :~e Caivo Sotilo, que os 
le;;a,listas, esl1anhois empunl1àram 
o.rinas pai-a·ff de en'conti-o ao reino 

;'~o, t~rrór .•le~e~~'a\:le;.úlo ,pelos comµ~·. 
-il\~tas e su.ll..cate1,va di:i \l!!,ndoleiros. 

; ~ra~; antes_ <Í\ie as fqrças legais 

tivessem dominado o movimento, 
20. 00Q igreja.a haviam sido destrui
da.s ou prot<!Jla~a.a: es~tu~ . de · 
Cristo toram "executadas" pelo8 
pelotões fascistas e a Cheka ver
melha havia trucidado onze bispoe, 
11. 000 sacerdotes e irmãs. Haviam 
pereeldo õoo·. 000 espanhois. · 

Para felicidade do mundo eivi
Jiiado, foram coroados de bom e,-:t· 
to os esforpos· dos legalistas espa
nhóis e a paz ·retornou ã Espanha. 
Isto, pore111, não se tez antes que 
Juan Negrin e outros espanhois 
ve,melho.s ·tivessem auxiliado o so
viet ,i. espQ!iar. o '.resouro espanhol 
de cerca de 800.000.000 de dola
res em ouro, enquanto fJ mesmo 
J\"egrin deixava a Espanha com 
uma imensa fortuna em joia11 rou-
badas. · · 

Uma propaganda intnterrµpt!J. 
iludiu não só o povo incauto, que 
jura pelo que diz o jornal mas 
ainda a m ultos estadistas e· ~atoli
cos ingenµos, esquecidos de que a 
conlvencia com os que odeiam a 
Cristo eliminaria de seus pl'Ol)l'[Os 
pulses os solldos fundamentos 13obft1 
que assenta a CivilizaGã.o Ocidental. 

Com efeito, se a Espanha fosse 
abandonada por seus amlgos"e ata
cada pelos inimigos da humanida
óe. convertendo-se assim em presa 
dos fascistas vermelhos, caída ·0 ul
timo reduto da clvllizaGão cristã ná. 
l'.,uropa e os povos livres do velho 
continente seriam envolvidos nos. 
glgante,;,cos tentaculos do polvo co
rn u nista. 

Atualmente os abutres infernais 
se juntam em P.ar!s, prontos p;lra 
desferir o golpe ao primeiro sinal. 
José Girai que, como primelro mi
nistro em U36, ordenou o saque da 
bela catedral de Toledo, lá. está. A 
seu lado se encontra a Infame Do
lores Ibarrurl, Que, nas portes, ex!
glu a morte de Calvo Sotelo e rp.11is 
tarde se Pôs á freJJte de um grupo 
çle mulheres perdidas i\ue desnuda
ram, mutilaram e assas_sinaram de
zenas de ,;;acerdotes prisioneiros. 
Pe1,tence-lhe a dubla honra de ser 
a secretaria ger;il do partido co
munista da Espanha. Com esses 
estão os membros do chamado go, 
,·crno espanh!>l no exlllo, que re
gros!'aram do Mexlco onde viviam 
nal:labescamente â custa do dinhei-1 
1·0 desviaé\o d;i, Jsspanha. Os mem
bros cleste governo e,-:llado silo os 
mesmos car;icter13s "demoçn.çicos" 1 
que serviram á causa <lo comunis
mo no gal>lnete vermel]lo fascista 
de 1936 e que, mais uma vpz, pro
curam tnwor $8U !Jrutal sistem\1- ele 
••aen1ocracia ., sem Deus a un1 poyo 
religioso e pacifico. "Sã.o os chefes 
clas preten~us "forças dcmocnlli· 
cas·• - afirmam os Cavaleiros dé 
Colombo -,- que pedem nosso apoio 
pa,·a '' libertar· a- Espanha". 

Concitam ·em· seu vibrante apelo 
o povo ame1•icano a "deix11r a _Es
panha aos espiinhois". "lcl,wiamos 
de tolerar a irlela de que µmii. na
qâo estrangeira· nos inipusesse um 
regime. "proteto_r", n'o quaf fosseri1 
ineluldo:, rep1•esentantes de todos 
os grupos sµbversivos?" Conclu~m 
o o:íi'~rtµ~Õ 'j-i;'q·~isitci;:io, lerr.brando 
ao ,pÕ~o ~meí:i'éano. que é tempo de 
agir. qqe nJc, se deve dei;ii.r arras
tar pela.s lrnrq&á de Stalin, qtJe não 
<)e,!e permanéíi~.r im passivei quan(]cy . 
cinicam e.n t~i. sii.ó: lancadas. as seme1i
tes .. , .de uma .terceira· .guerra mun:. 
@'at<.' Ped·~rn ;,~ toqo~~,~,t cristãos, 
católicos·- e·,RãÓ patolices;.>qu e fa9;1m 
pres$ã,o ju!',to' _das_ a~toridades do 
país e repilam, o propoi,lto iníquo · 
ele converter' oa·Estàdos.Unidos e·m · 
lnstrum(>nto de qualquer ·poder que 
pretenda.. s·ubiugar a .· E~P!lnha 

cristã.· · · 

4 morte através ~e ~ois prismas 
Pe. Adalberto de Pa.ula Nynes, S. D. S. 

O pt•oblema dl!- morte qiie ate· dos os laqo::;, ll que dele se avisinha 
.f ··~prlza tanto _o homem moderno, cada vez m;t.is. 
} «1em11siadamente preso aos bens Um minuto qµe passa, é um mi-

··transitórios deste mundo, pode ser nuto de vida a menos. Todo o 
; eMarl!-d9 por dois prismàs diame- munelo e9mpreende isto. Mas, o 
.. tralmer1te oposto;, entre . si. pecador Pl'OCl!rl!, !:!isfarçl!,F a reali· 
, · ·O pecador considera a morte cl<J.de de qlJe deii mlc!,is llffi pa13so li.O 
· como· 'alguma coisa de ·ter:rlvel. encontro da morte! Contll.n<Jo com 
G·~ralmente procura evitar até as mil eventualidades que a sua vl~ 
mesmo o simples pensamento de da possa ter neste n1undo, o. peca-
que ele é pobre mortlc!,I, Não pén- dor se prepara para tudo, menos 
:,a na morte e tem horror indizível ,

1 
para a morte, da qual se apr~xi· 

a tudo q-ganto lhe vem despertar ma de olhos vedados. 
• o -termino de sua existencia terre- · E' multo natural que o pecador 

na e o alvç,rec~r g.e uma nova vida, sinta esta aversão ao 9uc ele çha· 
.,,.;.;-:.!;Í~~-~!!~~LJ~l!z; .J>»~ ,.o.s J;ion.s .e ma (}e "p_s.),et.ro d.a morte". Ele 
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A Joalharia preferida pela ªlta sociedade ll.i .3 GERAÇõE$ ... ... 

Pregando 
e n1artelando 

A lgreJa catolica e um 
tnilagPe vivo na Historia. 
Nin~uem . pod·e encontra,r 
110s anais de qualquer soc.ie
daçle humana algo que se 
assemelhe ao triunfo e á vi
talidade do catolicismo nes- Invencível 

se pensa. A D'Alambert t:scrc• 
via o cínico Patriarca qi)- Fer• 
ncy em 1757: Não é precise 
mais que cinco ou seis filoso· 
:V"-J -...,~.:;:a. derrubar o Colosso. 
Foi profeta, não foi? Já disse 
e provei muitas vezes --- nu11• 
ca se viu tanto profeta des-tes vinte scculos de existen-

cia. Igroja imortal, Igreja 
invencível! Três seculos de 
perseguições sangrentas logo no 
!hões de martires vierilm provar 

b~rço, e mi
q\.jc "sanguis 

1narti1·um, scmen est cristianorum", o sangue 
dos martires é sementeira de cristãos no dizer 
de Tertuliano. Desde a,s catumbas, ;ité hoje, 
neste ano da graça de 104;6, não houve força 
humupa c.a·paz de abalar siguer o edificio pluri
secular da velha Igreja de Roma. Triunfa na. 
prosperidade, disse Lacordaire, porem,, mllitn 
mais ainda na perseguição. Isto se pode expli-,. 
car de modo humano e segundo. as leis comuns 
da Historia? E1 realmente um fenomenp qµe 
desafia á argucia de todos os sociologos e his
toriadores, e só pode e~plic!!-r o sobrer.atural, o 

. divino. O argµrnento do velho Gamaliel era de 
muitu senso: o cristianismo, C:izia o Judeu ao 
ver as perseguições contra a IgreJa. nascente'. 
ou é Divino, ou é U:µmano. Si ~ bumapo ha qe 
se acabar por si mesmo. Si é divino é inutil 
qucre1,mos. destrui-lo. 

Os perseguid9res da IgrejlJ. porem em vinto 
seculos não compreqde1;am ainda. Q atgu
mento de Gamiel? E tantos anos, mais de dois 
mil anos, ainda não os convenceram de que a 
Igreja Catolica e Apostolica Romana é in
vencível? 

Ul\I PROFETA! 

Sabrm que Voltaire o cm1co l\Ionsieur Arouê~ 
a tantas quaUdac'.es que lhe atribuem os ta'na~ 
ticos e adoradores· do seu sarcast!co· soniso · do 
livre-pensamento possue ainda o dom da 
profrcia? Pois foi bom profeta. O g~nio de 
Henl'iade e da Enciclopedia, profetizou ·e dei
xou na épo.ca todo mundo embasbacaço e con'-

' vene~o , do ,que disse. Deseje 176.l começou 
anunciar o fim ela Igreja de Roma. Chamava-a 
L'Infame - à infame. Terminava 'todas as 
cartas· com ·a ·ordém: Ecrasez L'infame , .. és
:maga,i a irifam_e. E' ao escrever a D' Alembert 
acrescentavjl: este é o melhor serviço flUe po
deis prestar á Humanidade. 

Em 1767 escrevia com um cinismo revoltan
te: ••o Inglez Woolston prolo1ura a qµr11,ção da. 
iJ\famc para duzentos anos. O edifício cairá por 
si ntesw,o. A q'-llda nf sei:' m.ai~ rapir'Ja 4~ -iue 

mentido e t a n ta profecia 
gorada, como profetas e pro· 

fecias do fim da Igreja. Renan deu cincoen~ 
:rnôs · para o fim eia vcltia Igi'eja. Cincocnta 
anos depois, nem Rcnan era vivo, e era a pro
fecia solenemente desmentida com triunf9s re
turi'!baptes da Igreja. 

Vín dos enGiclopedista~ todo enfatuad9 dizia.: 
estou ca~s,1du de ouvir esta ve.lba historia de 
pcdr.t e de Pedro. Pois havemos de provar den~ 
tr~,. ~Jll breve que Iiá de ser vencida a velha 
Ig-rej;\ de :ff,oma". Foi bom pro.fetal!! ... A Jgreja 
já sepultou toclos os profetas da sua n1,ina e 
cpntinua a sepultallos até o fim dos seculos. 

AINDA noJE ... 
Sim ainda hoje, há profetas e presunçosos 

convictos de que seja possível vencer a Igreja. 
Vinte seculos de fl'acassos dos inimigos de Ro· ma imortal não. os convenceri'l-m da inutilidade 
de tanto esforço e de tanto oq.io . 

São teimosos, obstinados, e ou nunca leram ll 

:f:Ii§toria, ou nunca meditaram seriamente na 
impressionante vitalidade da Igreja de Cristo. 
Pois nosso seculo vio combates tremendos a 
nossa Fé. Quando o Estado totalitario arrogan
te qtÍiz sulmieter a velha Igreja, viu-se impoten· 
te diante do Colô,sso plurise~ular. Hitler após 
um fingido respeito e uma Concordata, enche 
ele am::i,rgµras a alma de Pio XI e ;;i.tira a Igre-

-J a ~lemã numa tremenda . perseguição na qual 
s.~ via difam!l-dç,, vilipendiado na delicadeza da 
sua 1+onr11,, o ç:lero alemã, e os princípios e a 
moral catolicos sistematicamente combatidos. 
Pisse o F'uhrer u~ dia arrogante: "A Igreja, há 
1le se dobrar - ou se dobra ou eu a parto. Dq
brou,se a Igrejà? J>art{u-se? Que é feito de Bi
t.ler? Tremenda lição. da, Hist9ria! Rosenper; 

' prometeu extinguir na alemapha os restos ela 
crença do Judeu crucificado, e perguntava nu
ma blasfemia: àté quap.do suportaremos ·. as 
imagens e a influencia deste Judeu entre nós? 
Er·a uma blasfemia a moda dê Juliano Apósta
ta. Que é feito do filosofo e do gento !iq Ná~is
mo? lioje se levanta na Russia o tirano~do! 
"Sem Deus" e o Estaqo qite organizou o. ateis
mo. Stalin, Tito, . e satelites, esperem. . . ~~
rem só mais um pouquinho ... Não eu~ta esperar. 
A Igrejª é l3ter~a ... Veremos! 

* Mons. ASCANJO 
e os prazeres que o embrutecem e 
lhe tiraram todo o sentido de 
um mundo sobrenatural. .A.tem 
cleste horror instintivo, há ainda a · 
duvida erucill~ do mundo que o 
espe1·a e o desassos1:1ego de uma 
consciencia pecaminoli!a, que qeve
r;í. prestar sever<l,S contll.ll a um juiz 

_just_issimg e sapientissimo. 

O justo, P,orem, vê. com outro,fl 
olhos a aproximação da morte. 
Chega até mesmo a suspirar por 
ela! Não se horroriza ao ve-la bem 
pertinho de si, ao seu lado. Medi
ta, frequentemente sobre o fim de 
sua. peregrinação terrena. A morte 
lhe é algo de precioso. Nas horas 
de abatimento, .n'Os · di!!-S i;,terni!~ 

antonomll.i;ill- })em. comum na vicla 
doi; Santos, ~ caéja dia que passa, 
prepara "as malas" de suas Qbras 
e de suas virtudes para. o gran_de 
dia. 

E quando soar a hora da parti-

Academia 
ES~OLA TECNICA 

da, feeh:i,rá os olll~. pUJ,~ 1 h 
tranquilamente. Plâci!l,amenté, por" 
que seu t:iora,cij.o l].un~ .~ôra escv11,• 
vo (1~ tudo aCJ.1tilo qµe; ~ 1,ecadoJ 
busca com tanta avidez e mae ~ 

(Continua. nii, 4.ª pág.) 
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SOB INSPEÇAO PEDERAL 

CURSOS BA$ICO E '.l'Ec;NICO DE CONTABU,IDA,PE, 
DAÇTJ.LOQ!t~JP!A, ETC. 

r' ~~~i,g~nte ;!.nt.:i;,!f?í p~. 01;1 !!l<l-U8, bem Slc!-be q11e el~ vitá r!êllllJ')er os 
:?$"éÍfs?:'SP'l?t§'·{ef<',!os '?.!! prepl~mª'fl 1ª · vlncµ!,;,!l qJJEJ o wendem tfi · feHcl· 

~-. i-,id§.. ·e ufie efl!'rnece", veh,11'!tat'i11-· dada§ dei,te m1,1nqq; a g!Qri:,. e a.fi 
,·.;.;-~ei,te, de proP!em~ ~11-!!l ~aJ. J'!'lai$ '.aié'grias f>l.Jr11-mente nwnfJlc!-n~, ai} 

V:~ certo e rrui.is" decisivo lia Sl!a vlda rlq~e~as que o nij.Q· aco.mpap.h11,1·ii.C:1. 
' ~- ÍJ, morto que o espreita JlE>r to- para a via5em do alem do tumulo 

·. nos qe s4!>frlmento$, ·o pensamento 
'da. mç,rte lhe faz um gr~nElEl bem, 
é -gm allvjo e i,mii. co!'l!Jolai;:ão. 
Sauda·a cotno·· · ·a ·•;jr-rnij.", a "IJ, 
:bertadoni", pii,ra u:Hirmoi, dp u.roa 

MA T· RTC U L·A S ABERTAS 
f A,R.4 Q C)tJª~Q '' D.E @+\µ$MO . 
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VIGESIMO PRIMEIRO DO~llNGO DEPOIS DE PENTECOSTES , um m~ing' ePl._ q1:)c participa-

.. (S. · M t. l8, ~3S) < º"' ram cerca de cinco .llJil jovens ca -
a - - tolicos com a finalidade de protcs-

• Naquele tempo. disse Jesus aos seus disclpulos ~ paràbola.: tar cOntra as autoridades, que prO· 
O Beino dos céus se tornou semelhante a um homem Rei que curam eliminar o Crucifixo das es· 

· · colas 
desejou tom;u- contas aÓ$ se11s senos. · E ao come~ à.s contas, Nessa ocas.ião O profess0r .Erwin 
apresentou-se um que lhe devia dez mil talentos, E como não Hesse proclamou que a juV'Clltude 
tivesse com que solver, mandou e Senhor que o -,endessem e a. c&tolica não se dará por vencida e 

exigirá que 0s Crucifi:xos sejam 
sua mulher e ·aos- seus filhos e todo quanto possuia e pâgar. - novamente colocados nas salas de 
Prostra.nd~s· e-- então o servo em terra, rogava-o dizendo: "Te.tn. aula. 
paciencia comigo, e te pagarei tudo." - Teve, pois, compaixão 
o Senhor daquele servo, e o despediu . e perdoou a dividâ. _: 
Ora, saindo este servo encontrou-se coni um outro se_u colega 

que lhe devia cem dinheiros. E tomando-ó sufocava-o, diz~Íi<l~: 
"Pagas o que deves" • ..... E prostrando-se cste·--:rogava'-0 dizén·. 
do: "Tem paciencià eomigô e te pagarei tndó". _;_ Ele porem, 
n!io qµi___s, mas foi~ ~ o meteu no carcere até que-,pagasse todó. 
o debito. - Ora; ~en,do ~te faio os oíl~ --servos, ficaram. inni• •· -
t,o ~es, ··e vie~-.. ~-~tar ao Senhor tudo quanto sepassara; -
Então, êiíiimou. o Senllor, aguelc servo, ·e lhe disse: "Servo nían, .
perdoei-te toda·a (livida porque me rogaste~ Acaso não convinha. 
que tu. te compadecé~ de teu colega, como eú tive piedade ck 
ti?" - E U'ado, o ~or_ entregou-o- aos verdugos, até ,que pa· 
psse toda a divida~~{;r~ fará meu Pai Celeste se não per• 
elo~ ~inceramen~é~ nm de yõs ao seu irmão " 

. ',, ,,.::; 

COMENTARio ··-
u~ d~-~~ ~ais eonen-

1 :es _entre os homen:!I. -ii 'esta ou-·~-,, 
inelhante: "Eu sou -am homem 
que não ~ardo- -rancor. Sou supe
rior a_.essas mlserias". E com estas 
expressões deejam o homens ~
:iar .entre o povo como multo 
benlgnoe,. pacientes, Téalmente eu-
periores que perdoam de fato a:s 
ofensas recebidas. - No entanto, 
lá no· fundo. do coração nlnguem 
mais rancoroso e vingativo • sendo 
frequentes os _ C--dSOÍ:l em qué tais 
palavras, _. bem como atitudes apa
rentemente pa,cif~cas, longani~es ,e 
magnanimas --não .passam, d~ meios 
de mais facilmente .humilhar . o 
infeliz que teve a desdita' de não 
lhes ser agradavel; talvez ape-

nas· porque -realmente contava 
1ualidades s1iperlores. 

Depois de atitudes como essas, 
manhosamente estudadas não ha 
fiinguem que siquer desconfie do 
uma torpe vingança quando chegar 
o momento de pro1?trar o àdversa
;rio. 

A historia poUtlca de todos os 
povos, está cheia de tipos como 
esses e o retrato que nos d:1 Aris
toteles do _magnanjmo salienta 
n1u!tos traços desta atitude comum 
entre os homens privados da gra
ça de Deus Nosso Senhor. 

!",: 

das Sagra.da{,. 
court". <--,• 

Escrituras ' "tout 

Ora. o qu~'Santo ·Tomás diz na. 
citada questão 108 ê o Mguinte: 
"na vingança deve-se considerar o 
espirlto QUe anima a pesoa que se 
vinga. Se, pois, sua intenção se di· 
rigir de maneira prec!pua para o 
mal daquele do qual toma vingan· 
ça, _·e ai- termina, trata-se de cousa 
absolutamenté ilicita." E dá a ra-. 
zão: "porque-:gozar do mal de ou• 
trem pertenée ao odio que é con· 
trario a caridade pela qual devemos 
am_ar a todo°i os homens." E nes
te sentido nem· siquer pode o ho
mem intender o mal de seu inimi
go, ou deleitar-se com sua desgra
c,,-a, pois que o preceito do amor 
não exclue os proprios _inimigos. 

Certamente este sentido se en
contra na_ lição que nos dá hoJe o 
Divino Mestre com a sua parabola 
do servo mau. 

A 
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morte através de dois 
prismas 

(C-Onclusão da 3.ª pagina) ---
aman·a a este, mundo: glarla mun~ 
dana, prazeres pecaminosos e ri• 
«rucza sem Deus e sem virtudes. Jã. 
se · def!zera destes bens caducos, 
que manietam tantas almas !18ne
rosas; E. tranquilamente, porque 
sua con'sclencla não lhe acusa nada 
que possa receiar ou temer a pr~ 
scn<:a do sen .Juiz supremo que em 
terra .aclarara como seu·, Deus e 
seu Salvador. E agora ê o seu.Juiz. 
A contlánça desponta. na alma. com 
tod,a- a_ n,a.tural1dade, 

plácida e tranquilamente 'por
<JUe o justo espera encontrar a. 
suá verdadeira Patria. a Cidade de 
D<ê'us para qual fora criado pelo 
seu Criador e remido pelo sangue 
do ;Filho de Deus. 

Neste· mês de Novembro, consa
grado aos fieis defuntos, meditemos 
tambem sobre a morte. Lembremo- • 
nos do conselho da Sagrada Escri~ 
tura e procuremos po-lo em pra
tica: "Lembra-te de teus novisst
mos, e jamais pecarás"'. E dos qua• 
tro novissimos, a ·morte é o m~s 
salutar. O pensamento da morte 
tem reformado muitas existencias 
e ag:úçado multas conscienefas para 
os problemas eternos do homem. 

Habituemo~nos a viver em paz 
em boa harmonia com a senhora 
D 3 • Morte para que tenhamos a 
morte p!acida e tranquila dos justos: 
"BEATI QUI J:-,,r DQMINO MO· 
RIUNTUR" bema\·enturados os que 
morrem no Senhor," 

O- Divórcio 

l!! ~ rara, infelizmente, so
bretudo em noss0s dias, em que a 
q:ltaçã,o. mi , . blfiatisfações e as 
ambiçó~s desmedidas, multiplican~ 
cio as capitulações ínconfessá.veis, 
redundam num lugubre cortejo de 
injustiças. Com efeito, 0 quadro 
da sociedade atual parec, atestar 
que oo homens do século XX não 
ma.is Pensam com a cabeça, e sim 
com as próprias conveniencias. 
Cheios de orgulho, pretendem ser 
capa2les de tudo resolver, compre
ender e explicar ru>ena5 com os 
Próprios mlólos. E apczar de con
tínua.mente esbarrai:em com o des
conhecido; eQlll o impossível, e 
C3;irem em ri_dicula.s contradições, 
nao querem, em absoluto, subme
ter a própria razão ás Verdades 
imut.aveis da Fé católica., procu
rando, a todo custo, fazer da. li
berdade de pensamento o direito 
absurdo de pensar asneiras. E dis
so se gabam, com ênfase .•• En
tret.<\nto, nã0 c<>ntivésse o Decálogo 
alguns de seus mandamentos e ve
ri,amos desaparecerem, como 1>or 
enca.nto, as. dificuldades "cientifi
cas" para a aceitação da Fé, assim 
como n1nguem mats se preocupa
ria em atacar a Igreja, Isto é 
claro, 

"O homem diz notavel escritor 
francês Henri Bolo, decaiu: -
Era chefe porque era valoróso; 
êle não é mais valorôso. Era se
nhor porque era forte; êle não é 
mais forte. Era rei Porque tinha. 
um ideal; êle não tem_ mais ideal! 
Não é mas, nem chef-e, nem senhor, 
nem rei: - não Passa de mlsera. 
habllidad~s eSPortivae e a sua lns
abdlcou. seu lugar está · vago, F,'1.t 
vos grito: - Mulh?resl Mulhcrc.s 
cristãs, mulheres de cúração, mu. 
lherrs de bem! Essa vaga, pr.i
enchei-a ! .•. " Vêmos J)Ois a 
importancia da atuação' feminina 
:t:a Vidi!. social_ oontemporanet, .. Não 
basta qUe ela seja capaz d~ trnba-· 
Ih.oi, intelectuais, . nem de atlvlda. 
t'lt>S outróra reservadas· ao homem. 
Pou.;;o va.forão tambcm as f-Has 
rahi!idades es1>ortivag e a sua jns. 
trução cívica, se ela não tiver ~111<1, 
sôi1da formação de carater: - se 
m<iralmente tiver decr.i.1<1.1. c1>mo 
f'Ucedeu com aquele a quem cHto 
feminismo vêsgo pretend, iguala-la; 

A respeit.o da muU1el' · multo se 
tem dito, escrito, planejado e 
dispa.ra.ta,do. Ninguem ignora ter 
sido ela, já na antiguidade, fusti..' 
gada imPiedósamente pelas sâ.tiras 
da literatUrà pagã, pois que o Pa
ganismo, depois de ter •ido a.ut.ôr 

de Fabiola 
Por isso diz Jesus qu'e devemos 

perdoar sinceramente "de cordi
bus vestris". Pois que um perdão 
aparente é facil, é co~um mesmo 
entre os pagãos !ntellgentes; mas o 
perdão que nasce do fundo do co
ração que representa uma renun
cia ao amor proprio, que envolve a 
compreensão da mlserla humana 
fallvel em todos os lndividuos, e por 
tanto no proprlo sujeito ofendido, 
este perdão é característico do fiel 
servidor de Jesus Cristo, e eonvem 
ticamente com a Fé ou Batismo, 
quo se diga que não vem automa~ 
mas ó fruto do esforço voluntario -
em que o individuo auxillado pela 
graça consegue .dam!nar o Impulso 
veemente de. sua natureza no senti· 
do contrario_. 

m'·_ porem, uma outra vtni:;ánça 
que é natural, licita e boa. Pros
segue o Doutor Angelico: "Se, po· 
rem, a. intenção da pessoa que se 
vinga orientar-se principalmente 
para algum bem, ao qual se chega 
por meio da pena do que peca (p. 
eL, a. emenda do que peca, ou ao 
menos, sua coerção, a tranquilidade 
dos ma.is, a conservação da justiça 
e a. honra de Deus) pode a. vin
gança. ser licita, desde que se ob~ 
servem as outras circunstancla:f 
devidas." Neste sentido a. vingança. 
constltue mesmo uma virtude espe
cial que leva os homens a a!astar 
as cousa.9 que lhes são nocivas. Pe. Primo N. da Mota Vieira 

Este perdão das injurias não é 
facil;- e, ·por· isso não é frequente; 
mas ·é espécialmentc- consolador; 
sobre· dar ao homem o verdadeiro 
domlnlo sobre si mesmo, eonfere
~he a verdadeira grandeza. Pois 
1iue desse modo ele assemelha ao 
Pai Celeste, que se volta continua
mente· sobre -os homens para com
padecer-se -e perdoa-r. 

.. • * 

O Evangelho de hoje proscreve-, 
pois, a· vingança. No entanto, San
to Tomâs de -Aquino, na questão 
loglca trata da virtude da vingan-
108 da segunda parte ela Suma Teo
ça.· Como conciliar-a Escritura com 
a Suma? 

Não· pdecisamos dizei· que é-nos 
necessarió c<i'mpreender bem a San 
to Tomás de Aquino para penetrar 
melhor o sentido ao preceito evan
gelico. Não cremos, de fato, qu!' 
Santo ,Alberto Magno, e Santo 'l'o
n1~-- de Aquino tenham introduzi
do na Sagrada Teologia um ele
mento perigoso, hom para seu 
te~po mas hoje pernicioso, isto e 
a abstração. Pois cremos que San
to ,Tomás de Aquino será sempre 
o 'Ooutor comnm da Igreja, como 
a.ttA.s o~. 8.a..ntOft ·Padres nàó ~e can· 
Olatros e,,critoti°. 
~ · de repetir em eneiclicas e 
n.•-, pois. ir a. Sa.nto 'l'omá.S 

ot, ".,,._,~ euul.cc"r o :scuL1do 

Compreende-se com estas expli
cações á imprecação do profeta con 
tra Babilonia.: .. bemaventurado a
quele que te retribuir na. medida em 
que nos atormentas - beatus qui 
retribuet tibi retributionem tuam 
q uam retribuistis no bis." B mais 
ainda: "bemaventurado aquele que 
estourar teus filhos contra a pe
dra". - A justiça humana é um 
reflexo da Justiça Divina. E como 
esta. pede vingança contra o mal, 
para que se restaure a ordem, é 
licito ao homem desejar esta res
tauração pela pena infligida. con
tra aqueles que a violam. De ma
neira que o perdão da Injuria po
de multo bem coexistir com o dese
jo da vingança. E a· sensação do 
horror que sentimos diante de ·uma 
infamla está muito longo de set' 
uma imi:>crfelção. Tem sua ot·igem 
no zelo pela gloria de Deus, que 
devemos alimentar se não quizer
mos nos tornar impréstaveis pa1·a. 
as grandes empresas especiahnente 
no apostolado, pois que, para ven- -
cer, o entusiasmo é essencial ao 
soldado. 

A gratidão pontificia pa
ra com os catolicos 

eana.denses 

OTTA W A (N. C-) - Suo San
tidade o Papa XII enviou aos ca
tolicos canadenses uma mensagem 
ác g1:nt:dão J?Clo auxilio que pres
iaram á obra ele socorros do Vati
cano, scgumb notícia a Delegação 
_\fHSWlica. · · 

Oura n t,· · t':ote _ano o, ,·anad<"1H''S _ 

(mriaram nwis de 150.000 Jolarés-
para os 
Eu.tº4)~· 

na 

A «Revista da Semana», em seu 
nwuero de 24-8,46 estampou aen-1 
sacional entrevista de um reporter 
com o malogrado fundador da 
chamada «igreja brasileira». O 
néo-reformador depois de se de
cidir pelo divorcio em caso de 
adulterio, coisa que ele abusiva
mente denomina de ·divorcio den
tro do Evangelho, não se humilha 
de afirmar: « ••• _Fabiola repudiou 
seu · marido culpado p'or adulterio 
e convolou para segundas nupcias. 
Elo. tinha a seu favor aquelas pa
lavras: é melhor casar-se do que 
arder. E Fabiola vive com aureo-
la de santidade». 

Para justificar o divorcio em 
caso de adulterio quer buscar na 
tradição o exemplo de Fabiola, 
ilustre senhora da sociedade ro
mana do IV século, tão celebrada 
pelo romance de Wiseman. 

Imaginem só! E' justamente o 
episodio de Fabiola um dos argu
mentos mais solidos, de que se va
lem os teologos para provar in
concussamente que desde as ori
gens a Igreja repudiou o divorcio; 
até no caso de adulterio. 

No simplismo da afirmação cap
ciosa do heresiarca a historia 
de Fabiola vai mal contada. 

Vamos á veracidade dos fatos. 
Abrindo a «Enciclopedia» de 

Pianton, editada em Veneza no 
ano de 1857 lê-se á pagina 802 
do 3.• volume a biografia interes
sante e imparcial de Fabiola. 

Pertencia ela -a nobre sociedade' 
de Roma do IV seculo. Abraçan
do a fé cristã, de inicio não pau
tou os seus costumes pelas nor
mas do Evangelho. Casou-se na 
Igreja, e dado o adulterio do es
poso, -notório libertino,_ abandonou

. o para contn;iir segundas nupcias 
ú i:;omlJra das leis patrias, · mas 
cotn a dcs:.1provaçii.o e o a.natc-

. 11'13 da Igreja. Pesou -sobre .sua 
ft:onte :.1 pena de _excomunhão, que 
·,,._ nf:i.'i<tava dn corpo soeial ckl~ 
li.eis, 1iorc1uant~.a.t.cntara. cont.ca. o 

vinculo inãissoluvel do matrimo· .. 
nio. Até· que um dia morrem, wn 
após outro, os seus dois mari
dos, e ela cáe em si, tocada de 
arrependimento. Reproduz-se nela 
então a comovedora historia de 
Madalena. Ia, de continuo postar
se á entrada da basílica de La
trão, arrancando de. quantos a 
viam lagrimas de compab;âo. O 
Bispo que antes a excomungara 
em vista do fato, recebe-a de novo 
na comunhão dos fieis. 

· A grande arrependida distribuiu 
aos pobres os seus ber1s, fundou ás 
.suas expensas muitos· hospitais e 
demandou os Lugares i;\antos, onde 
teve a direção espiritual de S. Je
ronimo. De volta a Roma, sacrifi
ca o restante· de seus. dias num 
hospital, onde. trabal~a como en
fermeira. S. Jcronimo. poude ,dela 
fazer esse admiravcl elogio: <<an
gusta misericordiac cjus· Roma 
fuit». Roma tornou-se pequena à 
sua caridade! 
· Daí é mister concluir contra o. 

nosso adversario: si Fabiola vive 
com a aureola de santidade, não 
o é apezar do seu divorcio,_ mas 
porque, contra o seu divorcio ela 
deu uma reparação com o exem
plo posterior de uma vida peniten
te. 

Para melhor salientar a desleal
dade historica do heresiarca, cite
mos estas palavras insuspeitas de 

. Pianton escritas em 1857, muito 
antes pois de fundada a. igreJa 
brasileira: «Na vida desta ,famosa 
santa dama romana alem de haver 
uma prodjgiosa conversão- e um 
grande passo da maior corrupção 
ao esplendor de uma opero,sa san
tidade, os teologos católicos con
cluem (sic!) daí que desds.os. pn
meiros seculos da Igreja era opi
niào constante que o vinc_ulo rna
trtmonial nã.o se rompia neri1 me:;- . 
mo por cau.sa de. auultci'io, .pois de_, 
outro modo Santa l<'abiola não se~ _ 
ria julgada com cuipa e sujeita a 
i.ü.o s·rande pcnitcnc1a,,, _ 

da degra4a.çfio fomlÍ!ina· , ·JÍlivtirou~
se, cinicalnentc, em seu .:eafra.seo/ 
E .:se, o :Omtla.nismo, - "'Ccm:fonna· 
pretendem. alguns, a,· tratou · C0n\ 

dema.:siada eev-,ridade, - assim O -f~z; · 
P&,ra ree1·guc-la. ' da abjeçã.o eiri 
que a abismâ.ra a brutalidade do 
egoismo masculino, e - co1oca-1a,, 
num pedestal de respe1t.o. Sómente 
a êle deve a mulher o· reconheci• 
mento de seUs direitos mais ele• 
mentaree. Só êle, t>Ois. tem a,utori., 
da-de moral para oriénta-1a. 

A vista, porém, da situaQão no.; 
va cria.da pelo progre&30 e plas · 
e.rescentes dificuldades\ sociah, tn\t.., 
meros sã.o_ os falsos profetas, Oi/" 
lobos vestidos de 'i,éle .de ovilha, 
<!tÍe a vêm procurando "'baixar, e 
(!Ue oob o 1>retext.o · de "-?mancipa .. 
ção .. . visam apenas l!UbtmJ.:.1a· . á; 
il'!1'ltrencia. libertadora da ·U<>ral 
eat.óltca, que a. :defende e dfgnificl!<! 

E por !alar .nl55o, vale a - f>W.ai 
cxa.mJnarmos .- a -:eug-cstli.o · . .ne -nm 
c1'<>nista d~ "Estado de São -paulo". 
:Aceinselha êle qtt~ "-se . habit,.1e • 
mulher brasileira.. ·a '1)Cll:rar -coin 1>st 
N'óprlos ·mióI!nhos. Poueo -im1)ol't!I. 
que Penes certo ou ·eua.Jo. o es., 
~~ncial é que--p~ -eom·-a. ·-própria. 
~ e não com a. no -pe;po.1. ·do 
lmtrldo -011 Vtga.rto - . • • " Ora ~ 
-seria voltar aos temr-08 pagã,osd 
em que- se negava á mulher -as 
1,rerrogatlvas -de p•ssSa humana,, 
Slm, porque recomendar-lhe ouc, 
pense de qualouer man•ira., certo 
ou errado, ~ulyale a negar nela. 
as faculd:ct11e,,. de sêr int•lig~nte e 
uvr~. fMuidades ('~.9 que lhe 
impõem. de maneira absoluta. a. 
f1Ubmis"íi.o !,_ V<'rdaõ, i" ao B<'m, 

. F: smir!o rvid<'nt• ,.,,n '"""'ª 1'"'hmis
l"ão, longe de rebaixar !\ ·en.atura. ._ 
humana, conrl,itue a ~lia es. 
sencia de .fflla suveriorida:d• · -~brei _ 
os animais irrac!0n!l.l~. _ rod<'moS · 
:apontar em tal CôUSelho ,,.,, jm,-
1>1icit.o despre-z:0 pela P<'rS'>naEdade, 
:f•:mlnlna. 

Logo, o etisencial nã.<>. é- :que 1t 
mulher "Pense com os -proprlo.1 
miólinhoe", e sim que raciocine ·di· 
reito... Assim como ,seria QPOrtu~ 
no acons_?ihar ·eos bomons orgu
lha;ps dA ~-s._idéi~;g ',"indef)endcn
-f;es't que tcnh:tin mmos medo 'dos·'·· 
sa.crificlos CJUe a. Verdad~ e· o ·13cni 
impõem á fragilidade humana. vis• 
to que sua. "independencia." não 
passa,, em Via de regra, :,:h la.m~ .. 
tavel covardia ..• 

E, .graças a Dcu.s, a ·mulher cris-
tã., não obstante os violcntc:A!I ata. 
c.ues do ne<>-paganiemo, ainda . con. 
serva em sua natureza a tcnden. 
eia sublime ao sacriflclo, · ã · al>ne• 
gação e á dedicação. Deus a· fe:4 
generosa e intuitiva porque eia de
veria. ser mãe Dai a. facilidade 
'que encontra, 'em aceitar o sofri• 
mento, em se erguer nas asas da. 
Fé, em se devotar a.ós outros, roni-· 

-c.onstancia e sem ost.entação 
'Pretendendo ridicularlza.-:la, 3~ 

firmou o referido cronista, que "tt · 
Vigario pensa p0r ela,.. Ora.; a . 
mulher catolica, sendo verda.deu-a,.;, 
mente esclarecida., Pensa de acordo 
com os Santos Evangelhos e a. 
Jg-reja, assim o devendo tgualment~ 
fazer os catolicos em geral, e com 

, maior, razão O ar. Vigario, -: re .. 
presentante que é de Je~us Gristo., 
J;.: pensar de acordo com u1na. dou
trina imutaveI, porque divina. obe
tlr:cer ás diretrizes de uma Igreja. 
santa e universal. contra cujo po
<ier as forças · do Inferno jamais · 
prevalecerão, c0nstitui para a rim. 
lher cristã ·um motivo .d<'• gloria, 
porquanto nada prova -mellior -.a 
coer?ncia e superioridade de ·suas_ 
idéias. . . E ~ precisament<" o -que 
o.evemos lncutlt- nas vcntoinha10 li• 
berais de' nossos dias; -,- que -i.~~m 
coerentes, pensando certo e vivei,.!io _ 
o que p'nsam pelo cumprimento do 
ciever. Só então poderão preten
der sanca,r a sociedade. e ·au..,_ili.a• 
rão o ho'mem moderno a .se .e.le
var. contribuindo eficazment? --para. 
que com menor frequencla as J?!l:-

. xões pensem POr ele. 
Grand" verdade encerram as pa

lavras de -Pascal: - '!Quando -os: 
homens nã0 vivem o que ·nensam, 
acabam. pensando como ·vivem" •.. 

Não o comprova a · mesma e,•1• 
dencla dos fatos? 

Banto~,- outub,·o de l\Hf. 

DR.' DURVAt DO Ll= 
VRAMENT0 PRADO 

Çllni<;a d<• molé~liM dv~ oJh,,r;" ' 
• - .• cu·urgia ocular . -: pur.,.:; 
1 , .. :AV-,· , ipiranga a13 .. HIP--"ami,µ_) _ 

: li -:-_,-, "l'el.: '.4-".'4551· - :,Res.:,,,.,;.._, 
0-•,.Angél_ica · ,l,108 . -:- -I-e}.;, 5."9n!.. _ 
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a DE NOVEMBRO é'antldade, conferiu-lha ~ Oll'demt ) 
dOe:t'dOÚ!,e!i tJ ~ . ect11!igo, 

SANTO 
· ·com.o ~- na. aélm!~ dll. 

HUMB. ERTO BISPO dioc3U. 5, Lambert.o morreu em ; 
1 

• . I . . 'i09 e Utnberto foi eleito sueczsor .. 

IJ'ml>ert,o, · de no1:re faJnitia cla. 
Be-ltt:ã.o,' du_cw~ de Aquilania e a 
Prari_c:orµ;i., n8.6Ccu_ cm 6.36, O pae 
mãe HUgbe~ descendiam em linha 

,Teta do·ci!ebre -Tara.mundo, primei-
~ro rrf dos Fràncos. Umberto recc
l..eu uma.._ bOl} educação. e era o dc
s•jo dos· paé,.. que se dedicasse á 
-carreira militar. Para eetc fim lhe 
t:eram ·professores idoneos e habcis 
instrutor~s, que lhe enslnat"am as 
respectlva.s materias. De fato Um
berto correspondeu vivamente á 

',·ontade dos Prog 'nlto'l'e,;, galgo~ 
posições bem <'levadas. desempenhou 
Cll.?'gos hnportant.es na côrte do du
tiU? Pepino de LOthaiingia. o qu<Í'. 
.-m recompensa aos St'US ~randeS 
~tós., ea.sou-tt com Florlhana. 
filha, un!ca do conde Dagoberto de 

. r.ouva.Ina, · · 

Si bem (!U, solida fo,sse a educa-
. ~ão religiosa que recebera. a inft1,,. 
eneia quotidiana. duma côr-te or,u
]fflm fez com qu" 'Umberto ch<"

i;a.sse a abandonar as praticas -::a. 
religião e a.presentar o tipo do ea
tolico tibio. Pouco faltou para que 
lie precipitasse no abismo do vicio. 

Mas a. Divina Providencia velou 
IIC'bre ele e fez-lhe O coral:ão dirl
Clt"-S,, !lara. cousa~ mais dignas e o 
es,,irito etevar-ee-ths a, idéas maia 
nobres. Esta. muda.nr;a. na vida de 
Santo Umbcrto é atrlbulda a um 
aconteeimento extraordinarlo. qu, 
'llffl historiaclor relata. nos termos 
eeguintes: ~'Num dia de grande 
fe-sta, quando todos iam a 1~re,la 
<para ·assistirem á. Missa, Umbcrto 
foi á ·caça. Inesperadamente ee 1he 
at.pl'eS~ntou um veado. q1~ na testa 
trazia. o sina! do Cruel.ficado. Ao 
me.mio tempo Umbcrto 0 u7lu uma 
voz qtle lhe dizia: "Um.'!xrto. si 
não t:- eonvcrter~s a Deus com o 
'!)rõtlosito de viver mais cant.ament ~ 
2. i,a.,;s0g largos irá.s ~- P"r:'ilçiio ·•. 
Umberl.o caiu em si, largou da ca
~a. abandonou a vida f:o::,o1a "' pe
rigosa da, cõrtc e torn.oU-f':! cato!i- , 
co f{'rvoroeo. i 

Neste comenOS velu a falecet"-lh ~ } 
a. esposa, ao dar a. luz a Florib~rto, 

unlco filho de Umbcrto i, Flc.ribana. Cotno· Blst,o, Umbcrlõ t!leguitt l)Cr. 
i-·a Aquitania estava á. l"l·~r~e O pae feit.ament, ·:O .exemplo do .anteecs-
c umberto MS!st1u.1i1c> v.:, iJJtim.-is sc,r-mart1r. ·Envidou todo5 os e,sfor-
n,omcnt,1s o clUe'.\do, ,:,ue 'he ca- <;OS Para debelar os viei<>s. implan. 
bia p0r hera.ni;;a, ccaeu.0 ao ~rmão tat nos eoraçõe's: 8l!J ;,irtudes erlstâs 

· Eudo, a cujo" cuidados confiou e· erad1car Os restos. do paganismo.· 
l::.mbem O filhinho Floriberto. Trn- Grand~~ ·e n·umerosos foram c,,·mi-
clo f ,ito estai!! d!.sr>Os1·;õe,. renun- Jagres que· Deus se dignou fazer vor 
ciou a 0 mw1do, drn O resto dos 111t<"rmedio de ~ !e1"VO. 

bens a.o~ pobre5, deixando vara o Avisando em celssf.e visão da. 
filho ·só O necoosar!o ,. tornou-,e 1,roximldadc da morte, para ela se 
·eremita. Sete anos ~:.1m..1 a peni- preparou com multas orações, jc• 
tc:ncia. que fez. pelos crro5. ::,omi;ti- jt:n-~ e outras pi.'nitencias. Rod~ado 
c'os. Tinha por vest!lar!o uma cou- c,os seus sacerdotes, entr-cgou tran-
raça ele ferrO. qu~ llH\'u, eotore o onilamente a alma nag mã<>s d? 
corpo, traZPwio por .c'.ma um !ia- Deus. Santo Urrib<'rto morreu com 
bito de côr ·cinzenta. Frutas Jwrva.s 71 a,,os de idade, dos quais passa,. 
e rni:-.es c-,·am o allm •n!,.) do sar,to . ra 30 na administração da dioçes-e . 
eremita, agua a bebida, 0 chão o , As reliquias do Santo foram 
k'to. e, 'P°"'itadas em Liége e mais tarde 

Passad-0 (';;te tem,•o. procurnu o I nr. abadia de Anduin, na.s Ardcna.s . 
bispo e~? Maa.l:,r\':h,, e. Utmbert<J, I (1 porn catollCo daquela. região de
o <1u2l, conhecendo--~ havia m\\ito vota a san~ Umberlo muita. ve~ 
t,,mpo, acolheu." cüm muUa c-cr- , 1 1;eração, por causa doo · muitos mi-
progresso qtt~ fiz. ,ra na virtuct,1 e l~g,·es que por sua int~rceseão se 
f!lalidade e, venci.) e cxtraordjnari<, ,·calizaram c ainda >c realizam. 

7 DE NOVEMBRO 

Santo ~ 
-- ·------------
n ~ c l b e r to, Arcebispo 

Os pais de Santo Engelbcrto 
eram descendentes dos duques de 
Berg e Geldern. Cristãos fervoro
sos que eram, esmeraram-se na 
educação religiosa e civica do fi
lho. Este por sua vez revelou lo
go um espirito independente avido 
de glorias, honras e riquezas des
te mundo. Por uma proteção espe
cial divina, ficou alheio aos vicias 
costumeiros da mocidade, Acces
sivel aos influxos da divina graça, 
bem cedo compreendeu a 'vaidade 
dos bens deste mundo, De direitu 
cabiam-lhe diversos beneficios 
eclesiasticos, entre outros a mitra · 
do Bispado de Münster, á qual 
renuncioú espontaneamente. 

Quando, pela morte do Impera
dor Henrique VI, a Alemanha foi 
teatro de sérias perturbações, En
gelberto, para anuir a um dese
jo particular do Papa, aceitou o 

arcebispado de Colonia e foi sa
grado Bispo em 1215. Desde aque
le tempo, não havia para Engel
berto outros interesses, a não ser 
a gloria de Deus, a salvação das 
almas a disciplina e ordem nas igre 
jas e conventos. Os qireito.s da 
mitra- acharam em Engelberto um 
defensor . imperterrito até contra. 
os amigos e parentes. A todos .es
tava franqueado o acesso ao pala• 
cio do Arcebispo e os_ pedidos de 
todos, ouvia com paciencia atert
dend,,-l,s sempre que lhe era pos
sível. A retidão do seu carater não 
admitia que um sudito fosse tra
tado com injustiça pelos seus su
. balternos, fosse· quem fosse. Nas 
!lecisões, jurídicas decidia sempre 

. _o direito, não a posição das pes- 1 
soas ou· interesse. · 

Os pobres tinham no arcebisp,J 
um verdadeiro pai. Amigo do 

~palitúi . 
PU~INCO!HIDAS_'NÃO ENCOL.HEM MAJ!:f 

~l,itõ~:t!'R\.~~~~~' 
áo .,,,lhor qualidade·. M .. mo a.,;.,,, mo1hamr4 
longa.mente a casimira. os aviamentos. e qualqu,etj 
peça. ainda que s,ja ""' pequeno fundo de bol"'9 
R"'ult,, de tais cuidadM qu.,. .. noua, -~ 
~ão pré-cncolbidas·ofelffJendo pletta catentia <f•• 
r,enhuma deíotmabilidade futura. Queira. f~dl' 

\lm;f visita- 9 "ossa Se,;ã.o de :Roupas Ff.it.aa,:. 
concluirá que é uma inovação. poi, .a~ 

Clâo ~ ~pregou mataial de tão alt. q.,._, 
!idade• tta Confecção de &ou11,a• F.citQI. 

clero, dava a: sacerdotes_ ... pobres 
sustento e roupa. Grande• admi:'.'l'.·· 
dor da vida monastica, ,não nd- , 
mitia que religiosos e sacerdotes .-
pobres sofressem um desacato. 
Uma vez por semana jeju,ava em .. 
honra a SS Virgem e qu.9tidiana-
me11te se dirigia á . Mãe celcs- .. 
tia! pedindo-lhe fosse se'l\ .. amparo 
na vida e na morte. 

Quanto era estimado nâ;C:Atema- · 

• Em 10 P090QI.OO~:~l, 

s. 

,'nha, prova-o o ,fato do ImpeTa'd01" 
Frederico II, por ocasião de uma 

. viagem .á Italia, ter-lhe confiado, 
i1ão ~ó a ~utoridacle sobre o filho, 
como a . administração do Imperio, 
cargo que çles.emp_enhou com intei-

. ra satisfação· .. do Imperador e da 
nação tódl;i. Umà morte violenta 

_ pôz termo a. umá vida tão util e 
abenç_oàdá, _quando Engelberto en· 

_(Conclue pa 6;" pagina) 
---·- ~---·---·--··""""' ______________ _ --------------------- ----------------...:.-------------·----------H A, nos tempos que correm, 

uma. certa tendencia em 
aceitar os fatos em seu as

pecto -meramente epldérmlco. As 
coisas sã.o porque são, os homens 
a.sem. de certa e determir.adn. ma
neira., movidos sl.mplesmente por 
auas cabeças ou arrastados por um 
conjunto de circunstancias mera
mente casual. Dir-se-ia que até os 
eatolicos passaram a raci,Jcinar co
mo o mais b.ronco Infiel 1,wssu J -
mano ... 

Entre'tantd, nos proprlos acontc
t-imentos dlarlos, · na..s .. co!ncidcn
clas"·.qJe . nos envolvem, (?Uanto 
material para· 'uma analise mais 
profunda. E é para ilustrar esta 
nossa. tese, que estamos nos ocu
pando da influencia da propagan
da d!rigldà. em torno da tomada da 
Bastllha, valendo-nos da documen
tação·· apresentada por Funck-Br,m. 
tano, em seus "Segredos da Ba~-
tilha "· · 

.. * .• 
., 

"As,slstl il. tomada da. Bastilha, 
escreve o Chanceler Pasquier; aqui
lo a que se chamou o "·combate" 
não teve vlolencla, a reslstencia. !oi 
completamente nula. Deram-se al
guns tiros de espingarda que nã,J 
tiv~ram resposta, e quatro ou cinco 
tiros de peça. Conhecem-se as con
sequencias desta pretensa vlton,i 
que tanto cumulou de fa\'ores os 
tambem pretensos vencedores; a 

· verdade, porem, é que o grande 
com.bate nem · po!' um momento 
assustou os nun1erosos espectadores 
que acorreram a vê-lo". 

'N'o dia seguinte, porem, tudo 
mudou. A Bastilha tinha sido "to
mada de assalto num quarto de 
11ora", de uma· forma hProi<-a e 
fori:nidave!. Os canhões dos assal
tantes tinham-lhe aberto larga bre· 
cha. As muralhas, era Yerdade, 
conservavam-se ainda de pé, intac
tas; mas Isto nada significava, pois 
os canhões tinham feito a brecha, 
apesar de ninguem a ver ... Fala
va-se dos instrumentos de tortu1·:t 
que tinham sido encontrados: 
"um corpete de feno,_.inventado pa
ra prender todas as articulac;ões 
do homem. \nantendo-o numa imo
bilidade ·eterna": era uma arma
dura da Úlade media. tirada da co
leção de armas antigas que <>xisti'1 
na Bastilha Descobriram tan1bem 
uma fr7aquina "não· menos ctestru

t-/r,:-?~, .rf-;ye ./1'7.J /?u#?/eJ.rnente exp0..!-'/;7, 
sem que pessoa alguma adl\·lnhas~<' 
o seu nome e o fim a que se desti
nava'': era uma, maquina ·de i111-
:pressâo clandestina, encontrada· em 
1786," em casa de Francisco Lenor-: 
,nand. _Enfim, cavand~ ~ga ,~, 

INOVA E·T VETE R A 

Os testas 
do bastião, encontraram-se as o·s
:,adas dos protestantes que otúrora 
ai! tinham _sido enterrados, porque 
as ideias ela, epoca não per;mlt!am 
o seu enterro na terra benta dos 
cemiterios, O espetaculo das exe
cu,;ões secretas, no fundo das mas-. 
morras da Bastilha, surgiu em to
das as imaginn,c;ões e fez Mirabeau 
dizer, num lance demagogico mui
to de seu feitio: - "Os ministros 
não foram previdentes, esquece
ram-se de comer os ossos!" 

. . .. 
Foi !aborloiia a organizac;ão das 

listas dos vencedores ela Bastillrn. 
Um grande numero dos que tinhum 

tomado_ parte na ac;ão, já cÍi~sémos, 
não desejavam ser conhecidos: -
podiam-se ver pender das forcas as 
suas cabeças coroadas de louros. 
Verdad(" seja que estes desertor"s 
da gloria foram rapidamente subs
tituídos por uma multidão de bra
vos que - desde que se admitiu 
que os \'C:ncedores eram herois com 
<1i1·eito a honrarias, pensões e me
dalhas - se convenceram de que 
t?mbem tinham tomado parte no 
as,;;alto e que foram os primeit·os. 
A lista dc(initi,·a compreendia oito
centos e sessenta c tr&s nome,;. 

Vitor Fournel conta em um livro 
encantador a epopeia burlesca e la• 
mentavel dos homens do 14 de 
Julho. E1' preciso )ê-lo. Ha nele 
nm:i multlilão ile ,c,pisoilios delicio
sos que ~ impossível resumir. Kão 
brilharam. de futuro, nem pelos 
serviços que prestaram á Republi
ca, nem pela sua Odeiidade aos 
"imortais princípios'', estes funda· 
dores da liberdade. Os Hulin -
este, no entanto, portou-se nobre
mente tentando sah·ar de Launey, 
o cornanclante ela Bastilha, - os 
Palloy, os Fournier, o Americano, 
os Latucle e quantos outrosl lorna
ran1-~e do8 1nais Ccr,·oroso~ se<:lrl

rios do imperador e, destes, _os que 
,-,obreviYeram, dedicados servidores 
<la Re;:tauração. Sob o Imperio, os 
vencedo1·es da Bastilha procuraram 
,·er se conseguiam que a todos cor\-

171."'C/Jl'LHtH'lrJ com a Legiüo rle Hon-

de ferro 
pensões aos ,·encedores d<t Ba..sti• 
lha - de 1780 a. 1874: -:- oitenta 
e cincu anos. .. • -~ 

J,; é este o ponto de vista alegre 
de sua hfstorla, Teve -tambe1n um 
outro doloroso: --, as suas rivali
dades com os guardas franceses, a 
quem acusavam de lhes terem rou• 
bado a gloria, e com os "volunta
rlos da Bastilha". Conheceram en
tão o oprobrio e a calunia e surgi
i-an1 no seu meio as mais sangren
tas dissenções, Havia entre eles ver
dadeiros vencedores e outros, que 
sendo tambem verdadeiros, não 
eram, no entanto, verdadeiros; ha 
sempre espiões entre os vencedores 
o os "patriotas". No dia- 1.0 de ju
lho de 1790 mataram dois ,vence-
dores á pancada,. perto do jardim 
Beaumarchals; em frente ao local 
das sua-:1 façanhas. iXo dia seguint,; 

trava-se violenta rixa entre quatro 
vencedores e àlguns soldados. Em 
dezembro assassinaram ·dois, perto 

do Campo de l\Iarte. Nos primelt·os 
dias de 1791, são feridos mais dois 
e apa1·ece num !osso, proximo da 
Es<..:o!a n1ilit~u·, um outro, estrangu
lado. . . . 

I:esta apenas explicar esta ina
creditavel mudança de opinião, e,;ta 
inesperada lenda que transfo,·muu 
em gTar.des homens os salteadore,i 
de abril, junho e julho de 1789. 

A razão principal encontra.-se 
explicada. na pa.ssag·cm, tão realista, 
da comedia. "Rabagas" de V. Sar
dou: -

- 1Ia..s então e1n que é que se 
di,;tin.,;ue um motim de uma revo
lL1,;ão '! - Motim, diz-se quando o 
po,·o é vencido e, neste caso, é tudu 
canalha; 1·evoluçâo quando o povo 
\·ence, e, então, são todos herois. 

:'\a noite ele 14 para lõ de julho, 
· u du4ue de La Hochefoucauld-Lian
court t'oi acordar Luiz XV[ para. 
lhe anunciar a. tomada da Bastilha. 
"T<'mo,; então umH. i·evolta '', _<lisse 

r;l, Vcmo-lPs requerer pcnsõe~ au:: n r('i. ~"\tto\ Scnh-ur, rc~pondeu o 
j s:~3. e --· nesta (·lata, ftuarénta e duque, é un1a. re\'ulu(.;à.O." 
quatro anos depois - o seu nume-
ro era ainda de quatrocentos e um. ~ • ~ 

. Reaparecem depois em 1848. No 1 
'41'~'1l/illílQ.IN 4il.~ l.U4 !ala-se aind,~ em .. -:,... IJ,i.~ s, vilcn·ia. ,d()ll ~i~ or.i...: _ 

. . 

I 
anelantes, ·circulam correios espa
lhando a terrível nova. A ga.lop<>, 

, um desconne.qi_do cavalefro passa, 
l 'lançando o alarme: __: 

1789 ! j . 
entados por um bando de conspi
radores, numa , cidade_ desarmaua .Í 
como era Paris em 1789, do resto > 

se incumbiu a propaganda dirigida 1 
pelas forças secretas. E assim sur· l 
giu a versão· revolucionaria da to- ! 
mada da Bastilha, que não pasRa i 
de um cínico acervo de mentiras e 
de de.sturpaç;ão dos !atos. 

Mas. i,àssemos a um aspecto m"\L5 
importante. dessa propaganda d!ri
g-lda. 

. . . 
. Já. citamos o estranho episoclio 

da COll\'Crgencia de ,'agabundos· e 
bandidos em Paris. a partir -do ini
cio elo ano de l7S~. Pl'ovincloR niio 
somente das varias partes da Fran· 
c;a, mas tambem de pais_es esu·an· 
geiros, notaclamente da Alemanha. 
Essa con verg-encia e as tropelias 
cometidas em Paris fazem supo1· 
que e$Sa popula<:a na aparencia 
de~organizada e em estado caotico 
era dirig-ida por alguem. Vimos o 
pa1)el de Camilo Dci,inoulins e de 
out\'OS demagogos revolucionarios 
nessa orienac;ão. · Posteriormente. 
em outras atrocidacles, corno no as
sassinato da princesa de Lamballe, 
vemos que aqueles grupos amotina
dos e entregufs até. aos horrores do 
canibalismo eram dlrig·idos por ho· 
mens calculistas e frios. que pre
viam a marcha dos aconteciinentos 
e atl' o itiner;i.rio que os assa,,~ino>< 
devia111 seguir. ::i.o le-var a cabe<;,;a· 
de sua ,·itima na ponta ele uma 
lan<:a, 

Ora. cumo se houvesse um pro
gran-la pre-orguniz:ado, vemos o que 
aconteceu. por toda a Fl'anc;a em 
!:>Cg-uiU.a. ao 1notin1 que eau::3ou a to
mada ela Bastilha. 

\"itor Fournel escre\'e: - "Deu· 
se irnE\S1,iatamente um panico esu·a
nho, extl'aordinario, fantastico, que 1 
atra,·essou a maior pat·te da Fran· 1 
,;a, como um vento de loucura '' I 
que n1uito.s ele nós ou\'imos con~ar 
aos nossos u ,·üs con1 o non1e d,~ 
Dia do!-- :Safteador·e.s. Panicu qu1. 
~u rg·i u cn, todos os lugares, na ~(>

guntla quin-,cna de julho de 17~\J. 

De n·r,cnte. sem se saber de ond•. 
u uoato amedrontante c.:ai sobre ei· 
cladcs e al(leias: - -os salteadorb 
estão a}i; ás nossa.s portas;. avan
çam em_ multidão, queim:+ndo casa~, 

' de§trµi.nc~o tudo.. CobeJ:tos de p(i', 

- Alerta, ás armasi Ei-los! 
Acorrem os habitantes. ".'\ada 

, mais vercladeiro, os ban.didos fo_1:am 
vistos. dei·em estai· a uma ou duas 
legua:a:, no maximo. O, sino toca a 

rebate, 0c-do o mundo ;e arma, fe
cham-se as portas d·os baluartes, 
cada casa se transforma em barri 
ca.da: os mais atrevidos partem eni 
re_conhecimento. Finalmente, nada 
se produz e nada se vê chegar. 
Mal! o alanne 1·enasce. Os salteauu
res mudaram de direção, vão che
gar, mantenham-se vigilantes!•, 

Quem não vê · nos fatos assim 
descrlto's a ação de uma. guerra de 
ne1·~os 7 Como seria possível o alas
tramento gera.!- de um boato tão 
in\'erosimil po1· toda. a l<'ranc:a? 
QuailJo sa.bemos da influenciá pre
pon.dei-... ute_ da.s força.s. secretas na 
origem e desenvolvimento da. revo
ltlí;ào ft·aneesa, quando nos damus 
c·onta que já naquela epoca lia via. 
J)or toda. a l<'ranc;a uma grande !'e• 
de ·c1e lojas, quando nos lembramos 
do modo de agi1· das sociedades se
cretas, então esse fenómeno q.ue· 
tamLem ficou conhecido pelo nome 
<le "O grande medo'' perde toda sua 
auni. t'e mistel'io, passando a ser 
urna. simples questão d·e· )H·o1la
ganda clirigida. li'ic:a-se então sa.• 
uendo de onde partiam os boatos. 
quem havia enviado esses "cor
reios'' e esses cavaleirus que passa• 
n,m lanc;ando o alarme. 

• • • 

Dá-se .então, nas provin.cias, t 
mesmo que já havia acontecido·. e,., 
Paris: - o povo, tangido pelo me
do, invade os quarteis e toma a.,, 

armas que encontravam afim de se 
defender contra os bandidos. E n: 
meio elo povo, qua.ntos emissarjo,, 
das lojas não existiriam para ori· 
enlar seus "espontaneos'' n1ovin1en~ 
ros '? Ao lado dessru! . cenas de pa
n iuo _çQn1eça1n a surgir os assalto~ 
assassinatos, pilhagens, incendios 
que, então, numa tre1nenda recru
'dcsce:tcia. deolaram a . J?rança . 
G usta.vo Bord dá-nos desses aco11-
tecimentos um quadro empolgant'2. 
T11,·adem-se os palacios, soltamcse 
c,s presos e condenados, a desorga -
niza,;ão impera por toda a parte, 

F: quem teria a lucrar com tuJ., 
i,;10 ·: Quem em seguida estab_elcce" 
u terrot· para dominar uma silu;;· 
tJ10 que o dit'igisn1.o to1·nara cau· 
tic-a ': As forças secretas, tendo á 
Crente, como testas de ferro os 
homefü! dQs •· im.ortais princip.los" 
d,: 1,,s~~, 



' 
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ns missões ~o Ver~o Divino Santo Eng~lberto, f I fer11 aurora de. ulDà lação 
Transcrevemos do ultimo mi- nho apenas de meios para. conser- A r e e b I s p o C t , 

1
• . fxt O :, ·t 

fuei::i~!?:~:~1~;~~ ;~ur:1:~;1~::s:; ConchefdO & S-~ a o 1ca no remo . nen e 
estado das missões da Congrega.- pagãos:,,. (Pe. P.) 
ção do Padre Arna,ldo Janssen: 

.PBEFEJXURA. A,.POSTOLICA DE 
SINING 

Grande golpe l!Ofreu nosl!& Mis
.são pelo fechamento das nossas 
escolas, até então reconhecidas 
pelo Estado, e pela proibição da 
educação religiosa dos jove!l$. O ' 
pleno isolamento durante a guer
ra foi outra prova dura para os 
:missionarios. Achavam-se eles in
comunicaveis mesmo com os pro
'.l:')rios superiores religiosos. 

Os missionarios aqui tem uma 
vida realmente de grandes sacri
fícios. o progresso é muito lento: 
as · conquistas apenas de indiví
duos. Queira Deus que venham 
quanto antes novos ~orços de 
missionarios moço"" fortes, cora
,josos e piedosos, (Pe. M.) 

~ .AFOS'l'OL!OA 
Dg NA.GQYA. 

Não poderiamos a.gradeçer bas• 
tante a Deus a grande mudança. 
que sé operou no Japão pel~ vito
ria dos americanos. A religião 
cristã foi oficialniente Ubertada 
de uma vez de todo1:1 Ol:! obstaculos: 
ii. crença na . dívindàde imperial, a 
~ça nos deuses da Nação, a 
grande influ.en,cia do Budismo e 
não em . ultimo lug.i.r a educação 
:unilateral, quasi ·· exclusivamente 
intelectual; tudo ruia como que 
numa só noite. Se não nos enga
:oamos, o Cristianismo no Japão 
:Iniciou uma era. do florescimen
:to; e é com o · coração éheio de 
es~ça que ençar~os o flltu
w. 

FILIPlNAS 

<O trabalho missionario não se 
poderá llOrm.alizar tão logo devido 
ás enormes destruiçõ~s dos bom
bardeios e dos incendios. Eu esta
ria. precümndo no minimo de 3 ca
tequistas indispensaveis para a 
~nguistà dos pagãos mas dispo-

Aqui milhares dé pessoas su
cumbiram. á fome. Diariamente se 
removiam ·os cadaveres das ruas. 
A Igreja do Espírito Santo é wna. 
àas poucas que não so(reram em 
Manilla. Pertencem-lhe 60.000 al-. 
mas. A vida, paroquial é inten
:3iBsima. 

VJCARIATO ,\l'OSTOLICO DE 
SlNYANGCHOW (CIDNA) 

«Por esforços d.o nosso bispo, do 
Cardeal de· Nova York e do Dele· 
gado Apostolico os nossos missio
narios, após essa longa reclusão 
de 3 anos e 7 meses, obtiveram a 
permissão de retornar a seus pos
tos. Vencendo inumeros perigos 
cheguei á minha missão, onde fui 
recebido de braços abertos pelos 
fieis cristãos que sempre rezaram 
pela volta dos missionarios. 

Nosso Vicariato goza agora de 
paz. Se a guerra roubou a fé a 
uns poucos e torturou a muitos 
cristãos, é, no entanto, palpável a 
Providencia divina que não permi
tiu a morte de nenhum missiona.
rio. Por todos esses beneficies os 
missionarios celebraram no dia 19 
de marco uma solene missa de 
ação de- graças incluindo tambem 
os confrades e benfeitores da 
América, cujos auxílios nos sus
tentaram durante a guerra». (Pe. 
Afonso B. SVD.) 

QUEDA DOS CABELOS 

Hà cinqüentd dnos 

MERCEARIA AVENIDA 
A.V. BRIG. LUIZ ANTONIO, 2098 <Em frente à Igreja 
· · imaculada Conceição) - Fone: 7-5453 

UNICOS DISTRIBUIDORES DA 

MANTEIGA " B A N D E I R A N T E " 

mwa; no decimo ano de episcopa.. 
do. 

Em Essen existia mn Cónvento 
de freiras, que sofria as maiores 
opressões e injustiças ela. parte de 
Frederico, duque de Ysenburgo. · 
Apesar dos _protestos das freiras, 
das admoestações do Papa. Ho
norio e ameaças do Imperador, o 
duque continuou a injusta campa
nha. Em vista disto o Papa. e o 
Imperador incumbiram a Engel• 
berto de proteger as religiosas, 
contra o opressor. O Santo, por es
crito ,e oralmente, insistiu com o 
duque, para que modificasse o 
procedimento para com as freiras. 
Em vão. Frederico, com receio de 
Engelberto recorrer ã força arma
da, resolveu livrar-se deste ad
moestador ilJ.comodo. O arcebispo 
recebeu um convite para consa
grar uma igreja fóra da cidade. Já 
estava o dia da partida marca.do. 
O impio duque aproveitou-se des
ta ocasião para executar o plano 
tenebroso. Na vespera da partida 
recebeu Engelberto uma carta 
anonima informando-o dos inten
tos do inimigo. O arcebispo, após 
a leitura da carta sinistra, atirou
ª ao fogo. Parecia-lhe impossível 
que homem crista.o fosse capaz de 
praticar tal crime. Achou, po
rem, prudente tomar providencias 
e preparar-se para qualquer even
tualidade. Neste sentido fez uma 
confissão geral, preparando-se 
para a m,orte. Feita a çonfissão, 
disse resoluto: «I<,aça-se o que 
Deus quer». A's pessoas que· qui
zeram dissuadi-lo da viagem, res
pondeu: «A' Divina Providencia 
recomendo meu corpo e minl1a al· 
ma!». 

Engelberto, acompanhado da co
mitiva, pôz-se a caminho. O duque 
tinha-lhe mandado dois soldado.s 
ao encontro. Deus permitiu qµe os 
planos inimigos se realizassem. 
Em determinado ponto, achando
se o arcebispo um tanto afastado 
dos companheiros, foi assaltado 
horrivelmente maltratado e mort.::' 
por quarenta e sete punhaladas. 
As ultimas palavras do Santo fo
ram: «Pai perdoae-lhes, porque 
não sabem o que fazem». Assim 
morreu o arcebispo Santo En
gelberto, martir pela justiça; pois 
por questões de direito foi perse
o-uido e morto. O tumulo de En
gelberto, na igreja dos Aposto
les, foi por Deus glorificado por 
numerosos e visivcis milagres. 

i 
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Indicador Profissional 
ADVOGADOS MÉDICOS 

Dr. Vicente Melillo 
~ da Sé, 23 - 2.0 andar 

Sala 215. 

J)r. Plinlo Corrêa 
de Oliveira 

Rua Qnintino Boca.iuva, 176, 3. 0 

ADdar ..,... ·Sala 322 ..,,. 'fel.: i-7276 

Dr. Francisco P. Reimão 
· Hellmeister 

-#;:11a S. Bento, 224 - Lº andar -
Jala 3 - 'rei.: 2-1543 - S. Paulo 

Dr. Carloi; Morais 
·· de Andrade 

B:aa Benjamim Constant, 23 -
J.º and. - Sj 18 - 'rei.: 3-1886 

Amador Cintra do Prado 
ENGENHEIRO ARQUITETO 1 

kqutte~ religÍosa, colegios, 
resldencias coletivas 

-,,, lib. Badaró, 6il - -~~ ~o 

Dr. Vicente de Paulo 
Melillo 

CLINICA GERAL 
Consultorio:_ Rua Aureliano 

Coutinho n.0 ~09 
Das 13 ás 11 h01"$& 

Dr. Camargo Andrade 
DOENÇAS DE SENHORAS 

PARTOS - OPERAÇÕES 

Da Benef. Portuguesa, da Mater
nidade de S. Paulo 

Cons.: R. Scn. Feijó n.0 205 -
Tel.: 2-2741 - Das 14 ás 18 hs. 

Sabado: Das 10 ás 12 bol'l!L_S, 
Res.: R. Rafael de Barros, 457 -

Tel.: 7-4563 

Dr. Celestino Bourroul 
Res.: Lgo. S. Paulo, 8 - Tel.: 
2-2622 - Cons.: Rua 7 de Abril 

n.0 235 Das 2 ás 5 horas 

Dr. Reynaldo Neves 
Figueiredo de 

DO HOSPITAL DAS. CLINICAS' 
E SANATORIO STA. CATARINA 
CIRURGIA DAS VIAS BILIARES 

Cons.: R. Marconi, 84 - 3.0 and. 
- Tel.: 4-8717 - Das 14 ás 16 bs 
Resid.: 

ras 
Av • .Pacaembú, 1.044 

pelo telefone: 2-0839. 
TeL: 5-2625 

HOMEOPATIA 
Dr. Artur Rezende Filho 

!\1édico homeopata da e. A. f 
da Sorocabana. Diretor clinico 
do Ambulatorio J:lomeopatico c:Io 
Carmo - Cons.: R. Sen. Feijó, 

. 205 - TeL: 2-0839 - Rés.: 8-6471 
- l\'Jarcar hora, das 3 ás 6 ho

ras :nelo tclefone; .2-0839. 

Pe. Luiz Salamero, C~ M. F. 
J!1o1 no di;i. 'l do JUiho do cor, f grande poteneµi. no:rte-;µxi.«11rf~ 

rente ano que entre grandes :ma.nt- -resolveu concoéler-_lhé!i à ~--~J-
fe~ões de jubilo ao troveja?" dos rada independenc~, ~ P9J' l~ o 
canhões e badalar alegre do11 sinos Arceplspo · de Zeb11, D. Qa~riel 
e apõs cincoenta anos de esperan- . Reyes, e:rprimiu nessii. oeasffi-1, o 
ças surgiu pela primelr<1, vez entre jubilo do povo flllpino, di~e~4e: 
o consorcio das nações indepen- "Com os corações asradcc;itios re· 
dentes o arquipela,so filipino. conhecemos esta lndependenéia co• 

Havia. trel!entos e oitenta. anos mb sinal de uma 4a.diva àivJJia.. ~s-
®e a, sombra do ~vilháo hispani- ta é uma reii.lização das esperança.s 
eo, içado pelo conquistador e liber- aca_rlclada.s pelo povo filipino. E' 
tador Legazpi nas ilhas do extremo o sublime premio pelos ~r!fipioai 
Oriente ao sul da China começa- dos nossos·martires e pelos esforços 
ram os seus habitant.eJJ. ·o Ingresso dos nossos --patriotas. E' o· sim bolo 
na civilização latina ocidental, for- majestoso da liberdade americana 
mad11, pelo ·catolicismo" ao longo e da altruística polltica da-Amerip 
correr das centuria_s :medievais. ca, compartindo (!!lares II estorc•n1) 

Era um libertador o cóman(Jante com o· povo fillr>ino". 
das legtõ~s lberlcas pois '1>ouco ha- o Arcebispo Invoca a· divina (li• 
via, perdendo ·a ;u~ ··iÍic!'ependcncta reçio para. a naç/j.ó para -~ se"us 
as tribus malaias, ltavlam caido sob gula.>i, amigos e penfeitorl!B de toda 
o jugo mussulmano de estranhos a parte, 8 paga um selene trl.bute1 
conquistii.dores Que após breves de louvor a ••todos os car,npon~ei 
combates tiveram de ceder o Posto que nas suas lutas e com Ufl'l te1·-
de comando e direção nacional aos vente amor pela nó88a. liber-ji!l,li~ 
e111lssar!os do grande rei li'ellpe II. tem ido na frente p;:i.ra o !del!-l ,ISO~ 

I~oram livracJos, pois, c;le um j4go nhaclo d& µmil paz Vtlnt1,1ro151!-"• 
estrangeiro, opressor e cruel, e re
ceberam de J:,oa. vontade os esp<!,
nhois recem che.;aqoll, os militareto 
armacJos e protetores e os · primei
ros m1ss10narios, os rellgiosps de 
Santo Agostinllo, os Urdanetas, o:i 
Martinhos de Rada, sabios astrono, 
mos e cosmogrii.fos, muito nece15sa
rios naquele tempo para atravessar 
com seguFança, os mares vastíssi
mos do Oceano Pacifico entre os 
portos de Mexico e as longinqua,s 
terras que iam ocupar. 

F'oram os numerosos missiona
rios dessa Ordem e posteriormente 
os jesultas, os dominicanos e fran
ciscanos, vindos da Espanha qµe 
com sua catequese constante e ab
negada e com o ensino clas letras 
e ciências, civilizaram para a lgFe• 
ja e para a humanidade os milhões 
elos seus moradores de linguas e 
costumes multo diferentes, jazencJo 
ainda muitos deles na completa 
ignorancia e desmazel_o · da vida 
selvagem. 
, Agora, corridos dez l~stros de 

submissão aos Estados Unidos, a 

S. Excia. fazia votos "p!êllO vi
gor, pela unidade e nJutuo. entencli
mento, peio melhor acatàn:iento 
aos direitos divinos sobre a h11má.~ 
nidade e para manter digi:m-m_eptt 
o nosso Íugar entre as nações e ot_ 
vovos puc~ficos cJo munâo: Cotn.a 
as estrel!is e as bandas colprlda~ 
(dos Estados Unidos) são arriada", 
e a bandeira filipina é finalmênte 
icada sobre este país soberano, de
zoito milhões de fili!)inos hão chc
gaclo politícamc11te li. mal,;>r id'}cle. 

··oitenta e qol~ por c:;en~o 4e~e 
:povo, cuja lealda.de ·aos E,stiido.:5 
Unidos ganhou · a admiração {'lo 
mundo, são tambem filhos leais Qll 
Igreja Cutolica". 

Por i:,;so a solenldacle da ina11gu
ração foi apq.drinhaclt!- pela Jgrfj~ 
com uma Vlgilla noturna do Sm,;, • 
Sacramento, seguindo uma missa 
pu1itifical do Delegado Apostol!eo; 
e S, S. Pio XII <leu ii. sua benção 
a;Jostolicii, e ·ma,ndou mensagem d~ 

· felid~ação ao presidente, sr." Roja:, 
e ao povo fj!ip!no. 

Salve Rail1ha 
O Santo R,osario, na munifi-

co1te beleza das orações de sua re. 
citação - . o Padre No.sso à Ave 
Maria e o Gloria. irmana' rodos oo 
hcmens de Fé n 0 IUàsmo grau de 
eleyação espiritual e· os congrega em 
um Unico objetivo cristão _ Che
gar a Jesus P!)r Maria • 

O Padre-Nosso é oração do pro
Prio :Oeus, divina por excelencia 
porque do Filho Unigénito a seu· 
eterno Pai; a AVe-Maria é prece 
angélica porqu3 de labioe angéli
cc,s nasceu para marcar o destino 
sublime de Maria em sua giori<>sa 
maternidade; o Gloria honra a 
Santíssima Trindade, ., entrelaçan
do o Padre ·No.sso e as Ave-Maria.a 
das contas de cada, aezena do Santo 
Rosario; 

Mas, se o Siµ1to Rosarjo já é 
preciosa corôa, ela. ainda mais reT 
fulge com a recitação, cm ,oou com~ 
pls-ment-0. da Salve Rainha, suplica 
humana porque de santos labios 
humanas ela brotou. 

* * * 
Ha, na Salve-Rainha, o reconhe

cimento do reino de Mari!l. no céu 
e na terra e de sua. poderosa mi
sericordia que é viela, que é doçu
ra, que é esperança, ha o ciamor 
do gener0 hwna.no acorrfnta,clo tj.s 
miserla, do l'Pllnélo 4e l~brtnu!-ii, 

1+~ l!Pl 't>raqo 4~ sÓÇÇ>rfo par~ QlJC 
volv~d<>-nos seus Qlhos comPl!,$!!f
vos, de nós lembre e nos ampare, 
ha finalmente o apelo de n013 le
var a Jesus - seu filho e noss,o 
Salvaqor. 

E' a Salve-Rainha pira ardente 
de graças, onde se queimam e se 
sublimam os anceios da humanlda. 
de dante da piedosa, doce e sem
pr~ Virgem Maria, confiante na sua 
JX)derosa proteção. 

.. $ • 

A origem da Salve-Rainha. re
m<>nta ao X seculo e, na. ouvida 
quanto ao seu autor, por.que a va_
rios é atribuída, preferimos ll tn
bui-la a São Pedro, bispo de Com
:postella, baseando-nos na cat:egórl-

ca afirmação de Durando da Ir• 
landa - Petl't.ls véro eoinr.,~trlla.
nus epiecopus· fecit illa: salve Re• 
zipa. Mas é de notar-s, que i,(v,> d~$. 
Bernardo as invocações - ó clemcn 
o nia ó dwcis" Virgo Mária. 

Úniram~AC, · Pois · dois $,n~o~ va. 
rôes na coníposiçãó da forn,o<;a 

. Antifonia que, ·oriunda da E!Wanha 
cRtólica. espal_hoU-§e pelo mundo 

· para soco1,r0 doo· que eonfia,m em 
Nossa Rainha é Mãi, Maria santís
sima. 

FOI a Salve Rninha- intr-O<lttZidl!
r.a liturgia pelo Papa Greg.'.)tl0 I:.lÇ 
e · tem os relig!o.sos carmelitas car
tuxos, -cistercienses · dominicano;;. 
liturgia esp 0 cial sobre a wT,eniõa
dc çje canta-la O Sto. Pe. L,l'j.o ~III 
<:let..erminou sua recitaçãe aPós as 
Aves Marias reead<1,s.- E 6nnt0 AfÔn 
so de Llgorlo tscr:vell à mal<i in
teressante e a mais bela exp•foacão 
da Salve Rainha. 

conta . uma !enda qi;e São B ·-r. 
nardo. encontranc!o-se no convento 
ctrt.esciencee do JJijvn. ouviu, celta. 
r.i:;ite um coro dP. anjos {'antando l!
E-'alve Rl!-inha; e ce:i:-to de que cn,m 
os monges que tinham .canta.ao, (")o ... · 
g!ou-os· pe~ cxo,.lencia de seu· coro. 

Nõ.s, np Bra.sH, ouvim.os .sempre, 
cantad.!, em coro pe~ r,iwo., ~ 
prece de protetão e de cOnl!Olo nue 
tã,o. popular se toro.ou 'entre ~ bra 
sfleiros. E ouvh110-l~ mais como
vidamente quando ressôa em ~osaàf 
mata~. E-ntoa<la, junt0 4s humlld~ 
caPelinhas. pelos n°"1SOS caboclo! 
que não dispensMI nas "resa" trl! 
dicionais de seus maiores, até hoje 
felizment~ conservadas com car1. 
nho, pois bom é sincero na isUa sim 
plicldaih ·rustica o nosso <>ah<)eh'I 
tem 11Ór M11,ria Satissin1a, ve:qera . 
çã0 especial 0 xplendente com ma~ 
·fervor e com mais un(}ão quandf! 
ele canta. entre melancolico e ju
bilo,;a. a oraçã0 d~ Sã0 Pedro 411 
Mezouzo, bispo de Composte)la. 

Ir. Vicente iJ.c 'fa~Io, 

. ~~~~~~-

Q 41nresent?.Çãf) em Porto Ale'lre -- R. G. Sul 
4.cba .. ~e a rel\retsellff.Çâg li~~ .. ef_lle.'1• , 11- !51-!'P do s,. 

H~thttphlJQ coiitn, Rqa fiopç~ves . t.~_go 11,º · inJ. · ri,.mut,D, 
para tobl3cl3 e reforma c}e 3ss{nat-gJ.~!i e. vcn(la 3vutsa, 

~- ~ 
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. '11.PROV ADOS OS N0° 
.vos· ESTATUTOS DA 

:AÇÃO CATOLI~ 
ITALIANA 

(Ço.::cl.u.são da 1-a pag.) 
sempre á A. e. uma solicitude 
paterna, dela fazendo um forte 
e fiel instrumento para a defe
aa da Igreja, e d1fUsão de seus 
@Ilsinamentos. 

Agrada-Nos alem disso a espe~ 
rança de que, assim agindo 
abrirmos para a A. e., na ob-1 
setvancia das disposições ~,:m
cordatarias que lhe dizem res- · 
peito, um novo periodo de opo- 1 
rosidade: chamados os Bispos a 
compartilhar conosco o governo 
destas crescentes fileiras de 
fieis, desejosos de aperfeiÇ'lV.· 
mento espiritual e de ativi :lade 
social; novamente entregues a 

. dirigentes leigos, oportunamente 
escolhidos, verdadeiros e resp011~ 
saveis funções executivas; em
penhado o Clero em missões de 
assistencia espiritual e moral 
::.:~torizadas e bem distribuidas; 
iaperfeiçoados os orgãos direto
res dos vario's graus da organi
zação interna; aberta a possibi· 
lidade de expansão com a cria
ção de novas obras e a adesão 
de novas instituições; afirmada 
a existe11cia legitima de outras 
diferentes associações catolicas 
e promovida entre todos uma 
'SOlida colaboração fraterna, Con
fiamos que sejam estabelecidos 
aquele equilíbrio e vitalidade que 
devem ser proprios aos movi
mentos nascidos da caridade de 
Cristo, e sempre ativos em sua 
Igreja, cuja fecundida.àe ~ 
hoje demonstram. 

Instale o seu lar 
~oLre Lons lap~les 

Dóte-o de um conf ôrto mais amplo! i 

Estabeleça-lhe, através das várias 
dependências em que se divide, uma 
atmosfera de f r i s a n te bele1.a ej 
~esto bom-gôsto 1 

'Qualquer que seja o estilo ~ sua casa ou ~ tamanho do seu aparta,mento, a nossa atual 
· Porem, mais do que a letra 

das normas estatutarias, com
plexas e delicadas, volve-se ago
ra a Nossa atenção para o sig
n~icad; que assume a sanção 
pontlficia dada a tais normaq, 
ao novo reconhecimento e ao en
corajamento da colabora<:ão dos 
leigos ao apostolado hierarqui
~. e com isto á ad.vertencla e ao 
convite que se dirige a todos os 
bons ca.tollcos, verdadeiramente ... 
conscientes das necessidades dos 
tempos, de dar á profissão da 
sua fé um espirito operante e 
militante. Veja por isso o Cle
ro na Ação. Catollca que seja 
afirmad~ a necessidade, torna
da iniperiosa pelas condições da 
·vida· moderna e da escassez ~e 
Sl'.l:cerdotes, i;ie se ériar para só 

QUINZENA de TAPETES 

entre os leigos colaboradores 
generosos, e oferecido o metodo 
bem pr<>vado ·para proceder á 
sua formação e á sua organiza· 
ç~o; e vejam os leigos na Ação 
CatoJica um estimulo para ser
vir a lireJa livremente, mas 
c:gm dilclpima é uma alta COD

lklérá9ió da obtt ,ue todo sim• 
pléa ti,l pod~ dar á. causa de 
Ciiáto. Que~ por outro la• 
do qáe iodo povo Viesse a ver na 
Ação Catollcà, não só um cir
~ulo fechado de pessoas inicia
das ein ideais que lhe são exclu
sivos, ou um Instrumento de lu
ta·· esteril ou de conquista ambi· 
c1osa.· mas sobretudo um grupo 
unJgo de cidadãos que torna
~àm propria a materna intenção 
dá Igreja de tudo redimir e ga
rantir á. sociedade a insubstltul
vel e lndispensavel fermento da 
verdadeira civilidade. 

Com estas exortações e votos, 
Nós vos abençoamos, Senhor 
Carcleaj, como tambem aos com
ponentes da Comissão Episco
Pal. · os Assistentes Eclesiastlcos. 
os dirigentes e membros da Ação 
ca~llca Italiana e para ela. fa
zemos ·NO&%L a invocação do 
PsaJmkta. ao Senhor: "Resp:ice 
del caelo et vide, et visita vitem 
hanc. · Et protege e eam, quam 
pla»úJ'Pit de.rter.z tua" (.Ps. 

79 - 15 - 16). l 
_Da Nossa · residenc~ dci Castel . · 

Gw:uiolfo, 11 de out®:ro de 1946. 
PlOil" ~- XII . 

permite-lhe realizar, em condições singularmente econômicas, .êste ambicionadQ 

objetivo I Oferecendo · à sua escolha, neste· momento, o maior e melhor estoque da 

cidade, estamos certos de que V. S. encontrará os exemplares que em todos · 08. 

Preços Excepcionalmente .Reduzidos 1 

"SISAL" 

lle fibra resistente, eôr unida de marfim, ou com 
desenhos em côres, ideais p:Ú:a terraço. 

0,60 x 1,05 de Cr$ 78,00 p~r • . . • . • 58,00 
1,20 X 1,80 de Cr$ 265,00 por 225,00 
UO ~ 2,00 de Cr$ 350,00 por 295,00 
1,60 x 2,30 de Cr$ 450,00 por 380,00 
2,QQ .x 2,50 de Cr$ G25,0B por 530,00 
2,00 x 3,00 de Cl:$ ~0,00 por 640,00 

f l :: 
l 

l 

· de lã, a veludad-Os, com franja., desenhos ~ 
de belo efeito decorativo. 

0,50 x 1,15 de Cr$ 
1.,35 X 2,00 de Cr$ 

175,00 por ••• ~ 

740,00 por •••• 

1,65 x 2,40 de Cr$ 1.100,00 por .... 

2,00 x 3,00 de Cr$ 1. 650,00 por •• : • 
2,30 x 3,40 de Cr$ 2 .150,00 por •••• 

2,90 X 4,00 de Q:$ 3.2(1~ por • • • • 

150.,00. 
.630,ó0 
950,00 

1.450,00. 
1.900,00 
2.SO0:t~ 

· TAPETE A ME'J:&O para. forração geral de a.posen.tos ou co~ão de tapetes em ·medidas especiais. 

CASA ANGLO .BRASILEIRA 
.S~dL 
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l Um principio ~om ~e ser Jem~ra~o 
Nús. catolicos, lemos olirig·a(::to Ut.' procm·armos ver sempre Olltle 

residem os maiores interesses ~ lg-rcja e deseja-10$ como o sumo 

aqui na terra. Para isso é necessario, antes de tudo, um'.\ fria t, 

objetiva visão do panorama politico mundial e uma constante oba 

servaçâo dos acontecimentos que se desenrolam na. E~ropa, ;'. is" 

tendo sempre presente no espirito as seguintes _perg1pit.as:· _"esse 

J>olitico está ag·indo ~m?", "esse regimen não será fruto de uma. 

ideologia anti-cristã?": e ''nessa Juta, de que '1ado es'tâo os maiort!I 
interes.ses da Igreja?". Essa imparcialidade torna-se ,ainda maia. 

necessaria em vista do fato de que quase todos nós, brasileiros, e.'l

tamos ligados por laços de sangue, de simpatia r de ~mi~ade, a. 

determinados paises europeus, laços esses que tendenr;. sempre a. 
nos apresentar a realidade fora de suas proporções e valores ver-. 

ANO XIX li\ . São Panlc, ! de :S-ovembro d~ 1946 r·~'m<m~· 
o f abianismo socialista no BrasilJ , ________ _ 

. • . . . -·· .. ...,-f,. . ";'li' . - r 

curi~sos ·t indicios· \.i da tendencia 
------ certa pseudo-legislação 

f ascio ..:. comunista 
social 

O LEGTOXARIO jú :w'n· J 
tuou por mais de uma vez a , 
cegueira. daqueles que se i m
pressionam apenas com as ma
nifestações a.ia.mancadas e Úo· 
lentas· do totalitarismo · socia
lista. Cóm eff'ito, o proprio 
eomunismo, segundo já em seu 

, .. tempo aconselhava Len:ne .Je
~fa procurar mudar de ta~ica, 
ia.ndo preferencia ús ma.nobras 
de infiltração sorrateirà, em 
vez <le.· se impôr pe,ia ação dí-
1'€t3, sobretúdo· nos Jogares on
de. e~a. ·aç,ão 'direta possa cor
rei· o riseo de se transformar 
em mn soco em pont.a de faca. 

Foi o que inspirou o socialis
. m-o J'abiano, de que nos temos 

{;)CUpado Ultimam~nte. 

A· 'l'ATlCA. FABTA~.\. 
BRASILEIRA 

Xão nôs tranquilize a falsa 
e~prrança de que no· Brasil 
11iio haja clima propirio para 
o <'omnnismo ou para outras 
fo!'lnnlas totalitar'.as de gorer-
110. .J ú estamos com o ca ralo 
de Troia dent,ro ele nossas por
tns. E, como nossos le'tures, 
l1:1i1 tle estar· lemhr:ados. pm ,·a· 
l'ias 0C:lSIOeS noi; ()('IIJ)UmOfi 

di>ssas t<>ntatiras de- infiltra
<;,'ío tot"::ilitaria e soci:ilista tlrn
tro rlf' nossa legislar,:ão soc·a1. 

~o setor· da 'previ-dencia so
ríal, por exemplo, denunciamos 
o plano conhecido como de au· 
to ria do sr. ,João Carlos Yi tal 
e que, si fosse posto em exe
cução, equivaleria a fazer o 
Brasil começar justamente por 
onde a Ilussia bolchevista estú 
terminando sua obra coletiris
ta: - isto é, começariamos.pe
lo socialismo do consumo, 
quan<lo o marxismo classico 
não chega a tanto, e se sa tis: 
faz com o socialismo da pro
dução, .. 

A Ji:COXO}IIA CA XA \'TETR.\ 

Outra medida colet.ivist,t e 
a.tentatorin do direito de pro
pried.tde para a qual a seu 
tempo d1amamos a atenção tle 
nossos Jeitor·es, foi o deneto 
lei sobi·e u., lavoura eanavieirll 
que, entre outras medidas ar 
bitrarias, transformou discri
eionariamente o "colono., em 
"fo1•uecedor", is1·o .é, a prorlu· 
çào agrícola não tn::J is perten
ceria. ao .. -dono das terr-as, mas 
ao cÓl~o que as cultiva. 

Para aqueles qúe'i:ios julgam 
ex:q:rr,,a.dos e-m nosMs comen 
ünios e poutos de vista, pas 
samo,- a citar sob.re este mes 
Jllo ,1 ... ,-il11to ,l opi11ião attamen 
te n,,<J1•neiuda rio atu::il 8ecrf'· 
1;; 1·;v da Ag-t·i,tultura do .Estado 
àe SJo Paulo.-' · . 

llEQUETIUIEXTO 
J~FOR~TAÇ'<>~ 

DE 

Em i) de agosto ultimo o 
deputnrlo por São Panlo, Cam 
poB Yergal, npresento\t ú. m~ 
fn d.1 Assembléia Constituinte 
11m requeriJµent.o i,olicitanrll) 
do Interventor Federal uo Es
iado de São Paulo as seguintes 
iimformaçõefl: 

· LªJ ~ ~ ;;ov~:ua ti, ~ 

Pal,\Io da. modifieação ou da 
rrrnga<;ào do dec1·eto-lei G.969, 
11e J 9 de outubro .de 1944 '? Em 
easo positiro. em que situação 
ficariam os lavradores de 
cana? 

2."J foram on têm sido aien· 
di!foo os representantes da 
classe dos lavra-dores de ca.na 
daquele Estado? 

3.•) .caso delibere o exmo. 
:-<r. Interventor Fecleral em S. 
Panlo r<'vogar o eitado · de('J'<'· 

to-lei, apresentará. ao povo o 
projeto para receber ;;;1ges1ões , 
dos interessados?'' 

O requerimento em . arreço 
foi en~minhaclo ao Interven
tor Macedo Soares, que o dc~
Jlnchou_ á Secretaria da Agri
cultura para se manifestar. 

PATIEC'ER no sn. :u.U.'L\ 
CARDOSO 

O titular da Pasta, sr. Fran
cisco Malta Cardoso, est~dan· 
do o assunto, aduziu as seguin
tes considera<:ões: 

"Responde-se ao 1.º quesito 
informando que a reforma 
erentual e imprescíndirel do 
deerMo-lri 6.96U, de rn-10--14 
é de competencia fedrral. Yi-
rú atender ao c-riterio da es
pecialização legislativa, sem o 
qual toda e qmtlquer legisla
(ão soe-ia! torn::i-~e atrahíliaría 
e contraproducente, baseada 
em artificio juridico e não mi. 

realidade. Xão ba identidade 
de situa<;ão entre a generaliza
('ão das Fsinas do 'Xorte e as 
fa:r.endas de São Paulo, · que 
rnmbem cultivam c-ana, e mes
mo as L"sinas desse .Estado, 
grandes, médias ou pequenas 
.:__ assim a transforma<:ào do 
eolono r~raJ caua\•ieiro paulis-

raJ que constituem a propria. dadeiros. o curioso é que sempre que observamos um ~~t.enninadt11 
mat~ria do Direit-0 .Hu1·al - acontecimento politico com excesso ,de simpatia 01_1, a~Upatia par:.\. 
que não pode continuar sujeita com um determinado povo, é sempr~ a JgreJá.que. sai p:er.dendo 011. 

ao imperio de normas sociais. é um inimigo dela o.,ue sai vencendo; ,o t:ue dá no :mesino. Consi• 
inadequadas, de indole" "urba- deremos, para exemplificar, 0 nazismo.. Quantos e_ quantos caw• 
na" e sentido acentuadamente licos não odeiam O nazismo, como seria. seu dever,_.pelo_ simples fato 
_fascistaAtaliano, do gene1·0 <la de gostarem imoderadamente da Al_ema11ha? E quan~~ ~s anti• 
"carta del la roro" como ocorre patizantes do povo germanico, ~o lerem a_,s atrocidades dos nazistas~ 
entre nós no momento.· Haja dizem: "eu logo vi; quando os. bo.ches fazem a guerra sã.o verda• 
prova a ·inepta extensãó pura deiros selvagens", ou então: "Hitler e seus sequazes e_ o nazismo sãc» 
e simples do direito de .feria -s a mais alta e pura expressão da. raça alemã; é unia r_aça maldita, 
tal como se encontra na Couso- a solucão é elimina-Ia", qurm sai g·anhndo? O nazismo, eviden~ 
lidação. aos "trabalhadores ru· trmente. ·o corolario desse ultimo ponto de vista é que,. se ~ pov~ 
r-ais'\ confundi~os nissa classe, inglês ou O brasileiro fosse nazista, nunc_a, el_ll hipo.tese .. algúma, se .. 
todas as suas maLs diversas ca- i·iam cometidas essas atrocidades. 
tegorias, des-de o peão até o ad- ·· · · 

Três fatos ocorridos nesses ultimos 10 dias vêm demotistrar 
ciuão falsa e perigosa é a segunda posição acima tlescrita.. Um de" 
les é O foto do. Governo Trabalh'ista Inglês, um governo socialistrt., 
se bem tiue nacional, estar se utilizando de milhares de prisioneiroSi 
alemães, não na reconstrução do pais, mas pura e simplesmente em 
varios serviços dr colheita, plantação, etc. Um jornal consrrvadoi. 
compai·ou esse fato ao dos trabalhadores forçados que Hitler recru• 
tou em toda a Europa e á escravatura do tem1>0 de Roma. O se• 

minisfrÜ.dor, o colono, o parcei
l'O, O empreiteiro, O t~refeiro, 
o -operar-io agrícola, etc. O re
~ultado liá de ser for<;osamPnte 

·. -a desobed iene ia, a desmor•al iza
<;ào da lei e do cúos econornic:o
social. Enquanto o üabalhador 
rul'al, submetido a disciplina e 
dependencia economica, como 
empregado típico oferece a cir
cunstancialidade ~ocial peculiar 
ao direito a ferias renumeradas 
outro tanto não acontece com 
inumeras categorias de colonos 
e empreiteiros, cujos trabalhos 
autonomos. contem o nncleo e
mancipati rn da propr:edade ru-

. ral sendo seus titn.lares, não 
1·aro, empregadores!" 

"Em relação ao sPgundo item 
1·esponda-se que de um modo 
geral os lavrado1·es de cana têm 
sido aten<lidos em suas preten
sões, pelas Usinas, mediante en· 
tendimentos pessoais e diretos 
que evidenciam por si mesmo a 
superioridade de um sistema 
jurídico contido na ordem clas
sica da democracia e qne se ma-

( Cont ,nua :ia 2-a pag) 

, gundo fato é que centenas de membros do Exercito alemão serã«1 
julgados, não por terem infringido uma lei moral, m,a~ sim ·pot 
terem clesobcdcc1do as leis de guerra, os leis elaboradas pela Côrtt 
de Haya. Se a Côrte de Haya fez essas leis, por que os .julgamenq 
tos de seus infratores não cabem a ela? Desde qu_ando entre. doi!I 
contendores, o vencedor se'rve de juiz para o vencido? E por que 
só os membros da Reichswehr são chamados ás barr~s de um tri,
bunal e não os membros culposos d~s exercito,. vencedores? O~ 

1 assirios, e em geral todos os povos antes elo advento de Nosso Se~ 

l. nhor, quando venciam uma guerra matavam ou faziam escravos 
seus vencidos. Os ang·Io - norte-americanos, .-;-raças a Deus, ~stã.o 

/ lÓnge de fazerem isto, mas o precedente está aberto. Quem diria 
! que se· os russos fossem os· unicos vencedores, não chegariam a taA 
1 extremo? 
/ o terceiro fato, mais proximo de nós, é a rrportagem de Davicl· 

1 

Nasser no penultimo numero do "Cruzeil·o". A serem veridicos os · 
fatos narrados pelo notavel jornalista, os nossos brasileiros "senti• ' 

1 

mentais e de bom cora~ão", não ficaram longe dos 1rietodos do 
Himmler e seus éolrgas dai Gestapo. 

1 bessas considerações guardemos esse p1•incii>io: "Os homens 6 

j os povos são bons na medida que obedcrem á lei de Deus e pos 0 

suem regimes cristãos e são. maus na meclida que se afastà.m d:o 
J Igreja e das tradições da C1·istanda.cle". A. L. 

ta. em "fornecedor'' constitui 
11m Utentado ao regime do tra.
balho, local, e bem assim, aos 
direitos dos proprietarios ru
r·ais comunizadaS1 pelo' cpneei· 1 · 
to peculiar da "quota de for
necimento" elevada ú categoria. 

Os mortos dormem ••• 
ne "direito real", restritivo· 
portanto· da propr·iedade •. De
remos sE>r Rparta ou Athenas. 
O que não é po;:sirel é ser uma 

· e outra coisa ao mesmo tempo. 
f', por enquanto, mercê de ,Deus, 
o Brasil nfto adotou qualquer 
pr·atica marxi;:t::i, e muito me
nos. o sistema c-olPtidsta, em 
suas multipla~ .tentativas ou 
sutilezas" .. 
· "A Constituição brasileira, 
l'Ontinua a repous::it sobr-e o co
ceito classico do direito de pro
priedade prirnda do respeito e 
ti b'C'rdu de da iniciativa privada 
e que nfto colide, pelo contrario, 
rnhlíma .o bem estar coletivo na· 
forma- da legislação. geral do 
pâis, uotadamente do Codigo 
Círil e ila Consolidação das 
Leis do Trabalho. ·-Pena é que 
,l 1w;;a t· das solicitações d,l :-10-
detlade Rural B1·asileira e do 

· ::inte-projeto ofereci<lo pelo sen 
e:i::-consultor juridico, abaixo ,::li.· 
sinndo, aprovado em 1943 pelo. 
Congr·esso .Jurídico Xncional, 
não se tenha promnlgaclo um Co 
digo Rural Bra.~ileiro,. con~ndo . 
parte< dedicada á especi~lizll,· ·. 
~iQ AA~ ~rm.u de :ti'&~ n·. 

~.f.PULTURA REAL POLONESA El\1 WA WEL - A piedade cristã representava na Idade l\Iédia og · 

mortos em placido sono, nn espera confiante da ressurreição. Este · cosh .. me se interrompeu no!fi 
tempos modernos sob a influencia. pagã da renascença, tomando os monurnen¼os funerarios aspecta 

· ,menos sacral. Dai derivaram para o sentimentalismo espetacular do romantismo elo seculo XIX. 
ne· 'fato, porem·, os·. mortos dormem apenas, .e ressuscitar.ão. ;E'. o pensam_ento que deve estimnJar nos• 

. , ·• peoea .iw mia "• :Denm'bro, oouapado ao sub q1o daa almas,· qáe OOZUJtihl~ a Irr•ia padeeeute. 
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ANO XIX Diretor: 
Plínio Corrêa de Oliveira . 

Diretor - Gerente : 
FrancisM Monteiro Machado 1 NU.1\1. 744' 

I' Segundo wn telegrama publi
cado nesta capital, 22 Sacerdotes 
catolicos da Colombia rompe-ram 
com a Santa Igreja, decic!:ndo 
constituir uma seita nacional in
dependente de Roma. Nâo sabe
mos se o fato é verdadeiro. Mas 
infelizmente o tom do tel('gt"'l1llU. 
JJão é nada tranquilisador. 

Sta. Gertru~es, o arauto ~o amor ~ivino 1 
Concentração , Mariana na. 

Diocese d~ Piracicaba 
Por dei.erminaçã.o de S. Exeia. 

Revma. D. Ernesto de Paula, Bispo 
Diocesano de Piracicaba, a l!i do. 
corrente se realizara na. cidade dlf 
Piracicaba, uma grande concentra· 
<::ão das Congregações Marianas dt 
diocese, obedecendo ao segulnt1 
programa: 

''Quero que teus escritos sejam para os ultimos tempos mn tes
temunho . da ternura do meu Coração, e por eles, farei bem a muit0s" Às 10 horas, 1,rissri. campal na. 

Praça da Catedral, celebrada. pelo 
Sr. Bispo Diocesano; âs 12 horas, 
almoço; .i.s 14 horas e meia, assem
bleia gera.! no teatro Santo Estevão, 
quando farâ uma conferencia o dr. 
Pllnio Correia de Oliveira.; âs 16 
horas, desfile pel~ ruas da cidade. 

Não ousamos, pois, desmenti-lo. 
Admitindo que seja real, com que 
palavras o comentar? 

Ha certos fatos tão nef:i.nclos 
c_:ue. segundo diz a imaginac;a•J po
pula1·, quando chega ao C1c,n o co
nhecimento . deles, os An.1os de 
Deus velam suas faces. Façamos 
o mes~o. 

• • • 
Deixlindo de comentar o fato 

em si mesmo, não podemos entre
tanto Íí;bstrair de um pon,1enor 
importàrltis~imo, mencionado pe
lo telegrama em questão: esses 
infelizes apostatas pensam ligar 
E.Ua igreja nacional, á seita aqui 
f·.mdada pelo uesgraçad') ex·B'.spo 
ele Maura, e «enriquecida.., r.elos 
Bis:!)os que ele aq :.ti sagrou. 

A' primeira vista, a noticia p'.1.: 
rece contraditoria. Como podP.m 
estar unidas duas ie-reias e10trita
rnente nacionais, Se cada UM8 tem 
um ambito que não excede <.> das 
fronteiras patrias? 

O prc;>blema está longe de Sf·r 
. insoluvel. Tambem as igrejas t'is
maticas do Oriente constituem um 
só todo, mas do ponto de vista de 
seu governo interno são l'strita
nent e nacionais. Seria esta a 
formula? 

Neste caso, caberia outra per
f!Unta . .Já vimos que as igreias 
;nacionais cisrr>aticas estão sen
r.o imo!i.vlas pela URSS ativam"n· 
te. Que lucro para elas. se pudes
sem incorporar a si essas ig-rP-jo-

. ·tas nacionais·· da· -:America -latina.. 
1.foscou tem a ganhar co:n o 

cttrso que as coisas estão t, man
<lo. 'E isto justifica outra per
gunta: não estará Moscou n1·t1c11-
Jando isto com que tanto :Jod~ lu
crar? 

• • • 
Nunca será superfluo !h'r,ntnar 

(Continua na 2a. pag.) ---- ····--·· ..,.:.. • .-,..n.,,. ....... ...-

Núl\lERO AVULSO 
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De Santa Gertrudes, cuja festa a 
Igreja celebra no proximo dia 15, 
disse "osso Senhor: "Vós me en• 
contra reis no SS. Sacramento e no 
coraçilo de Gertrudes··. 

Esla granue fiiha <.le São Dento 
e de São Bernardo foi a primeira 
g1·ande reveladora da. devoção ao 
Sagrado Coração de .Jesus, Um dia, 
S, João, o Apostolo dileto do Co
rac:ão de Jesus, foi mostrado a 
Sünta Gertrudes no fulgor duma 
gloria incomparavel: "~leu amabl
Jisslmo Senhor, diz a Santa a Jesus 
Cristo, donde Yém que m.e apresen
teis, a mhu, indigna crentura, o 
,·osso disclpulo :mais caro? 

_ Quero, respondeu Jesus, estn
beleeer entre ele " ti uma amizade 
intima: ele ser•á teu ,Apostolo pnra 
te lnstrúlr e. dirigir". 

Dirigindo-se então a Gertrudes, 
João lhe dh:ia: "E.,posa de meu 
l\lestre, ,·inde: juntos repousaremos 
a <·nbN:a no ciuldssimo peito do 
Seuhot·; nele oestão encerrados to
dos os tesom·os do c.-éu". Ora, como 
a ca.l>eça tle Gertrudes estivesse in
clinada á direita e a cabeça de 
João á esquerda do peito de Jesus, 
o discípulo dileto proRseguiu: "E' 
aqui o Santo dos Santos; todos os 
hens da terra .e do céu ><ão atraido:s' 
pn1•a ele ~,orno para o seu centro". 

Entretanto, as pulsacões do ·co
raçào de Jesus arrebatavam a 
alma. de Genrudes: "Ben1~nmndo 

·~diJ"-$enJfor; · perguntou · ela a ·São 
João, estas pulsações harmoniosas, 
qua me rejubilam a alma, rejubl
la1•nm a yossa quando repousastes, 
durante a Cela, no peito do Sal• 
ntdor? 

- Sim, ou\"1-as, e a sua,·ldade 
delas penetrou-me a alma até á 
nH·<Jula. - Donde ,·ém pols que no 
uos~u E,·a11gclho, apc11as tenhais 
deixado entreYer os seg1•edos anio• 
rosos do Coração de J'1sus C1isto 'l 

- O meu mlnbtcrio, naqueles 
primeiros ten,pos da Jgrejn, res
pondeu o Apostolo dileto, devia cin
gi1•-sc a cllzm• sobre o ,Verbo dh·i
no, Filho eterno do Pai, algwuas 
palan·as fcc.-nndas que a •inteJlgen• 
ela dos homens :pudc»se sen11n•c nie
dlmr, sem lhes esgotnr jamais ns 
1•iquczus; mas, aos ultimos tem.pos 
estava reser,·ada a graça de ,ouvir 
a ,·oz eloquente do Cor~ão de Je• 

Nomea~n o Bispo auxiliar fie Ja~otica~al 
• Foi recc!iida com vivo ii:grado a fendendo brilhantemente uma tese / 
nmicia. de f'l\te o Sumo Fontifice s00re a Imaculada Conceição de 
Pi..: XII nomeou Bispo Auxiliar de Nossa Senhora segundo a doutrina 
Jaboticil.ba, e Exmo. e Rcvmo. do insigne tcologo medieval Car·-
Mons. Frei Gabriel Bueno Cou- melita.no Baeor: Thorp. Concluido:õ , 
to, ilustre sace, dote brasileiro da eiises impr,1tan1:es estudos o Rev-
Ordem Car;nelita. mo. Frei Gabrie' Bueno Couto foi 

Para auxiliai o venerando Ar- desde logo aproveitado para o 
cefüspo de .Jaboticabal o. Santo Pa- Serviço da Cur,,.. Generali..!ia Car-
dre Pio X!l escolheu um dos or- meiitana o-ide trabalhou até ago-
namentos mais assinalados da ra no Cole1tic !nternacional suces-
familia Caanelitana, que se e.lesta- sivan1ente como pl'o-prefeit.o dos 
ca por suai altas qualidades d.:, estudantes e Prior do mesmo Cole-
:rn;o, inteligencia e cultu1-a. g10. T•!ssa ullirnB função exerceu-a 

Sua Excia. Revma. nasceu em o ilustre .. ~ligioso durante os di-
ltú aos 2~' de Junho de 1910, e ticPis anos ela guerra. Foi o Rev. 
iniciou seu, estudos no Seminario Frei Gabri ... Couto o primeiro bra-
:Menot de Pirapora, continuando- sileiro a oc•1par na Curia. Genera-
cs depois na F.l .. cola Apostoli<'a cte !teia o alto cargo de Assistente 
Nossa Senhora do Carmo dos RR. Geral e ali o surpreendeu a honrosa 
l'P. Carmelitas, tendo sido um dos confiança ,fo Santo Padre desig-
pnmelros alunoi. a frequentar es- nando-o para Bispo Auxiliar de 
ta escola.- Jaboticabal. 

Seu noviciado foi feito no 'Rio .A Ordem Co·.·melitana, que tem 
4~ Janeiro, nos anos de 1927 e desempenhado em toda a Igreja 
1928 e, em 30 ,;e Dezembro deste Universal ~ particularmente no 
:a.no fez sua profissão religiosa. Braiiil 1.11n papel do maior realce. 

Seu curso de filosofia foi real!- t" que já tc.rneceu numerosos ele-
.tado no SPminario Maior da Pro- mi>ntos pa,·a cnmpor o quadro de 
vincia Carmelitana Fluminense. e nossa hieri>.rquia eclesiastica, só 
tendo seguido para Roma em 1930, pO$SUia <1gora, no Episcopado 
ali fez seus estudos de teologia no Brasileiro, ,tm membro, o Exmo e 
Colegio Internacional Carmelita de Revmo. Sr. D. Fr. Eliseu van der 
Roma. Sua Ordenação Sacerdotal Weijer, Bispo Prelado de Pa-
ocorreu a 9 de Julho de 1933, e co- racatú, e tem pois, justo moti-
mo as relt:vantes qualidades do vo para se alegrar pela nomeação 
novo Presbítero haviam atraido a de mais uin de seus filhos para 
atenção de 8·,ms Superiores to! exercer a plenitude do sacerdocio 
desde logo encaminhado para a 
Universidade Gregoriana, onde se e · o principado el!piritUUl na lll!'e· l 
do~rou etll sagrada teolo,lia <!e• 3.r.. o.e :Pe~ , 

Ka Praça da Catedral havera. so• 
Iene apoteose em homenagem a. 
Nossa. Senhora, Patrona. das Con
gregacões Mariana,s. As instruçõea 
determinam que todos os congre
ga.elos estarão ornados com suas fi< 
taa e distintivos e .munidos de ma· 
nua.is, e a.s Congregações formarão 
com suas bandeiras e com os pavi
lhões nacional e da Santa Sê. 

Carta de um 
• • • pr1s1one1ro 

' Transcrevemos a. seguir, de (01'4 
dem Cristiano>, uma carta de um 
prisioneiro dos comunistas na .Ale-
manha. ' 

«Prezado Engelberto, 
Sou um dos poucos sobreviveii• 

tes do bloqueio e da completa. deit
truição de Glogau. Fui primeira• 
mente prisioneiro russo e polonêa 
em seguida; atua.bnente vivo àC 

· co1dnha cor.aum, que nos fornece, 
três ·Vezes por dia, uma sopa de 
batatas. Qµarenta: por cento doa 
presos sofrem de desinteria, ~
ttls- dos .. q~. não se levantaul. 
mais, são conwmidoa lentamente 
pelo · tifo exantemátfco. Em Bzea. 
lau, motten!. diariahiente treaentu 
pessoa.a, ViUma~ da fome. Perdi 20 
qunoa, sou um esqueletc) amJ:R.den-
te. . 

Fui saqueado .completamente,, 
D!l roupa possuo somente o traje· 
que visto, dois calções e um. pu 
de : meias. Conservo um brev.13,-, 
riu, meu rosa.rio e' uns poucos li

' ,Tos. Refogio não possuo, uma v~ 
º"'" que todos os relogios e maquinai 
·:,fr de . costura e ce escrever foram 

,.,,, li 1- -enviados á Russia. 
.}: .. ffe.i)f . Durante o assalto, por duas ve 
!fü ·1:·· ":'::,:f/ .. 1 zes tentars.m m~ liquidar. Umo 
f/ :· ·'~1/:; ocasião em q11e pretendiam as, ·X·· . -..-.: ... 

Ji#hh .. ., ........ · ,. t.8 s~ss!nar ~l~as religiosas, inter• 

-

·tt&?%~W1,/:, . .- .. ::.% 1 vnn e fm fendo a socos, que ~ 
·· · ""=· ~m=:m~~~swNf@ cegaram. 
......... , ... ..,. ..... , ~.~ Minha morte não tardará. Mo!.' 

Santa Gertrudes - detalhe do relicario da Santa, conservado rerei longe da Patria, com pessoal 
na colegiata de Nivelles. Obra de Colars de Donai e Jaqucmon de desconhecidas. Não tenho batina 
Nivelles, na segunda metade do seculo XIII. minha roupa será minha morta• 

lha.. .. Espero que o meu Pai São 
~cisco esteja satisfeito comi-< 

go, seu um cpoverello>. 
Consegut preparar-me pela con• 

fissão geral. Meu passeio favoritf 

sus, A essa. .,·oz, o mundo cuvelhe
cil.lo reju nme:scel'ú; sairá. do seu 

,iu,·1,or, e " caJ.01•. do a.m.or •dlviuu 
iufJan1á-lo-ú. aJnda ( 1)" 

'l'rn,nscrevemos <lo opusculo do 
Padre A.n<.lré Prévot, S, e. J , , 
•· .i:\..n1or, !--';.).z e Ale;;Tiu. ··, u~ seti;ulu-
tes .. ltefle:\.Ue.:s·· ::;ul>l'i·· :.l gT;.uHie ~an
ta e seu inspirado livro: 

'"Santa Gertru,les fui de alguma 
surte a. l::vangelista do Sagrado Co
ração, e seu livro revela-nos u co
ra'..:ào hun1a.no <.le Jesus, con10 o 
Evangelho de S. Joãu f:.1.z-nr,s ~·O-

nhecer nele o \'erbo éli,·ino. 

g-redo rest±t·vado a estt·8 uJLi1nos ~e
culos <lo mundo, em que, upús tan
tas ruínas e desolações, as almas 
entraquecit.las e entristecidas ainda 
3-t.~Ual·dau1 no entanto um supremo 
tJ·iunro da lgrtj,l,, uuut t.:,.ra de co,1-
solação em que se ver-.l a fé re·nas
ce.r, a. piedade reflorir, a caridade 
reacender-se. 

Sta., Gertrudes, retida pela sua 
humildade, hesitava em publicar 
as revelações do ::;agrado Coração 
de Jesus. Decidiu-a porem o Sal
vador, <.lizendo-Ihe: "Quero que t<'l1s 
csc1•ltos sejan1 para os nlt.ihnos ten1-
pos Ulll tcste1uunho da ternura elo 
meu Cora!.'ão, e por eles farei licm 
a muitos (L. 11, .c. 10). - En
quanto escreveres, conservarei teu 
coração ijunto ao meu coração, e 
distilarei nele gota a gota o que 
deverás dizer'\· 

Ela ouviu o proprio .Jf'sus fnzer 
este pedido: "0' Pai santo, q,,ey,o, 
para vossa gloria eterna, que o co·· 
ração de Gertrv.de§ 4es-rame l!lObl.'O 

os homens os tesouros encerracioa 
no meu coração humano". · 

Quando o llvro foi concluldo, Je
sus mostrou-se a. Sta. Gertru'des di• 
zonclo·lhe: •·Este livro é meu; eu 
o i.rn,p1·imi no fundo do coração; ai 
eada uma elas ·suas letras embebeu
se da drn:ura do meu amo,.·; de en• 
da umn das palavrn.s deste livro 
exala-se o perfume. da minha mt
scricordla ·•. 

.,.., ... 
Sta. Gertrudes é a Mensageira, o 

An .. uLo uo umordl\.ino (2), encarz·e
gu.clo ue fa:.<er conhecer o amor na 
sua manifestação no tocante que ê 
o Coração de Jesus incttmbido de 
trazer a este divino' Coração todos 
Oti cora.çiles <.los homens., E' a M..Ls
são que I::;. João lhe anunciava, a. 
missão que o Coração de Jesus lhe 
deu, a missão pa.ra qual escreveu 
ela o seu livro. Ela jlí. vê essa ta.• 
ref::i. realizada em parte, de mn• 
neira exterior e oficial, peht bem· 
:1-"enturuda ~fn.rgarida-Maria, fllha 
de S. Francisco de Sales, que foi 
filho espiritual de Gertrudes e se 
nutriu das obras desta; e agora pa· 
rece que a deva realizar de ma
neira mais in'tima, mais completa 
( 3) ,"' pelos seus novos filhos espi
rituais que lhe propagam por toda 
parte a doutrina. 

E' sobretudo na escola. de Sta. 
Gci·trudes que a devoção ao Sagra-

do Coração mostra-se facil e ao 
alcance d e todos nos· ensinaznentos, 

é feito pelo eemiterio. Sempre em 
minhas orações faço um «memen• 
to» por ti e pelo· professor s.s .. 
Sauda-o por mim. 

Vivemos doze anos sol> a loucu. 
ra do nazismo e agora vingam-so 
de nós pelos dc:.mandos cometidos. 
E' a sabedoria do «grande mun• 
do~. 

Contudo, os ultimo:. sete mes-ei 
são espiritualmente os mais feli
zes de minha vida e de joelhm 
agradeço 11 Deus este lento m.&r· 
tirio. . 
, Do teu velbQ, o. lt.>. 

Nossa Senhora ele Fátima 
no Transval 

Na. presença de altas autorida
des, entre as quais o sr. Arcebispo 
de Lourenço Marques, foi lançada 
CODl muita. solenidade, em Bret• 
wood Park. na Transval, a. prhnOl• 
ra pedra de uma. capei.a. que Tal 
ser edificada em honra de Nossa 
Senhora de Fátima. 

O terreno foi adquirido por subs-
criçã.o publica eoà'e os operanos 
portu~eses que trabalham. JUWJGe-t 
laa minas. 

A nova capela. será a prim&!ra. de 
um grupo de ediffclos, como escola 
e hospital, destinados; a facilitar a 
vida. dos ope.rarios portupeaea aa-
Cl,""11lu paracem.. . . 
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que as almas fracas não sc> dev,~m' 
abalar com desgraças dest,1s. Um 
Bispo, que apostata, um Sace-r.;. 
dote que rompe com a i:ianta. 
lg-reja, é como uma c;otuna do 
firmamento que se porte, o,: un:a 
estrela que se apaga no Céu. 

Cl].oremos, pois, aos pés do altar 
ncontecimentos como e,;tes, l\fas , 
não permitamos que eles oos aba
lem á Fé. Nada seria mais eHu
picto. 

A santidad·e da Igreja não cor:
siste em que jamais se verifiquem 
em suas filejzÍas· fatos como estes. 
Senii.o, a santidade dil Itireja teria 
morrido com a !!,postasia · de Ju. 
das. A historia de no,ssa Reli
li,Pl!-O contem numerosos f13-tos 
ainda mais tristes do qu<l est.es. 
©numeremos apenas alguns. 

Qµando do cisma elo Oriente, na
'ões inteiras, tendo á testa seus 
Biilpos e seus Sace.cdot;::s, apos-
t ati;i ram mise1avelnrn,1te da uni. 
(ade roma,na. Quando do protes
tantismo, Bispos, Sacerqotes secu
lares, ás vezes conventos quase 
inteiros se deixarani contaminar 
pelo erro, Quando ,la P,.evoluc;ij.o 
Francesa, as apostasias atingiram 
todos 08 grl!.US da, Hierarquia, e 1. 

grande massa de fieis. Nem por 
isto a Igreja ele Deu11 deixou de ser 
~anta por sua _doutriui inalterl!,
,,el, qu contem. o ,nais aito Fh."!ci.l 
moral que a mente possa excogi
tii,r, ideal que por suas proprias 
forças os homens deca.idos velo 
pe·cado original e prejudicados 
pelos outros pecados posteriores, 
nào poderiain sequer coni,c:c'ec e , 
amar. A santidade ela Jgr~ !a se 
manifesta pelo fl!.to de que ela, e 
só ela é capaz de produzir e inin
terrqptAmente produz estes mo
delos supremos de perfçjri'w nio
ral, que são os Santos. l•'ora da 
Igreja, não existe a verdadeira 
perfeição moral, que é fruto ex
clusivo do solo ei,piritul!-1 do Ca• 
to!icismo. Só a Igreja, pois, é ver-
dà.deiramente santa.. · .... 

E, para fechar de uma vez por 
todas a boca dos srs. comunistas 
e protestantes, como de costl.\me 
cheia de chacotas a respeito de 
ratoa tão tristes, lembramos que 
i-sta.s apostasias de modo algum 
podem induzir a que se descon,si
(1ere o Clero que permanece fiel. 

lia, houve, haverá ainda Sacer
dotes e até Bispos apostatas. Pa
n. um catolico, do ponto de vista 
de sua perseverança na Ig-reja :i.s• 
to não tem absolutamente nada dei 
:inais. O primeiro dos apostata.s 
toi Judas, como dissemos, e nem 
por isto se ha de pretender que 
os seus ,irmãos de colegio aposto• 
Uco não fossem verdadeiramente 
t.-Omens de Deus. 

O que provam tais apo:;;tasia~? 
Qu.,,nto mais frequentes forem, 
tanto mais demonstrando como é 
t,rdua a perseverança nos deveres 
q\le. a. Igreja impõe "-º seu Sacer
dote. E tanto ma,is devem inspi
rar a<;lmiração pe\os que suportam 
c,om heroísmo sobrenatural o peso 
·jesses deveres. 
. Imagine-se uma batalha terri
·,e1, em que muito:;; soldados de
,ertam, tornando ainda mais pe
i:iosa a situação de um grupo que 
continua a lutar, Este irupo po
rem. não desanima, e a1i.tes re
dobra de intrepidez. 

Perguntamos: porqúe alguns 
·tugiram desse exercito, (;levemos 
desprezar Qs numerqso1;1 herols 
1111,1e eontir.n11,1,m a. c;:ombli!<ter? O\l . 
4iH~:nos adml.ra-~ a-,1.ui,\a Jn&-VI· ~-,i- .. ' 

l 
1 Ainda as ·capelanias militares 

[ 

Interrompemos em nossa edição anterior, as 
considerações qµ,e :vi,nhamos fazendo sobre as 
c11,pelanias militar~s., Assim, não será su1>erfJuo 
que, no inicio deste artig·o, resumamos o qt1e já 
ficou dito sobre o a.ssunt1,1. 

A lgT<'ja proibe aos Clerig·os e Religiosos.
con.sa1p•ad.1,1:s J>or su;,1. vocação ao serviço de 
Deus - que acritem o misté1· das armas. Só 
Hits é licito (lerraniar sa11gue em cas<> de leç·i
tima defesª. l~sta regra n-ão comporta nanhu
ina es1rncie de uçeçã1;1, nem mesmo n<> ci\SQ de 
uma g·uen-a santa, de u·ma cruzada por t>:<,::em
pl1;1, frita .).>l!.ra ddender a Cristancl;ule, uu J)ara 
assegurar a livre t"Xpansão missionaria nos pai
ses hereticos ou infieis. 

A Constituição de ÍS91. obrigava todos os 
brasileiros ª s11rviç11 .militar, não l'XCetuando 
deste ença,rg·q UC!lll •• 1esmo os Clrrigos ou Re

ligiosos. A deserção comum constitu1a ci-ime. 
Quando, porem, tra J)rovocada por motivos rn
lig·i9111,1s .,;,. srri.1, o caso dos Clerigos ou nwm
brns de Cong-reg·açces. que se eximissem do ser
viç~ militar ;ilegando seu estado relig·ioso -
aç\l.f.'l't>hlva simplesmente- a pe1·da dlls dh-Pitos 
tle cidadania bi·aslleira. .Qado u e,:;trito laicis,
mo da O1;111stitlliçlio de 9l, niio tivPmos na l Re
P'1bliç;1 çapelanias mHitii.res. Assim, a missão 
dg Ole1·h·I) ou ReUg-ioso alistado nas fílj;,iras <lo 
ExercitQ era a d~ nualqurr out1 p solclado. Mis
sjo incompatível, pois, relo nwnos em tempo 
de ;·u.erra; com 1;1s drver,-s de cQnsciencia dos 
j1;1veni, c1rndidatoi, ao estado sacerdotril ou re- · 
Íig-ic:iso.' Em tf'mpo (le paz, se esta mis!lão não 
obrirava o jovem seminarista a efundir sangue 

.. p.Pm,uw, sujeitavJ-Q entretnnto a deveres ab
:,~orvenít>,S,.\ inteinun11nte alheios au ministerio 
espiritÍlal 'para qqfÍ se preparav;i, e no cumpri
ménto elo~ quais sua V(lcação fiçava exposta a 
risco manif11sh>, 'l'lldq isto pnsto, torna-se bem 
patente Qite a Constituição cle 91 feria de fren
te os d.irritoi. e inter41ss1•i. da Santa 111-i-eja. E, 
(leste crmflito entrr as lris canonicas e civi~, i;1 
suri;·ind9 in!!vitav11_lrmmte, uma situação injus~ 
ta e perii;-1>sa. Como a gt•ande maioria elos se
minarii.tas ou reliJiQsos deélinava de p1•e,,t;u· 
serviçus no :f:~e,réito, corríamos o ri9Ct> de ter, 
em fuhJr0 n;ii:, muito remoto, nnmer1l!;;os d'gna
ta1·ios ec}esiasticos, \!tamente qt1a!ificaclos no 
govci•no diocesano º"' na {lit•eção de Ordens e 
Cong·1•e"·ações . . • 1n·ivaclos de ciclndania l.rasi
loira. 

Vivemos em uma época de nacionalismo ar· 
dente. As leis restrmgem ca(la vez ma,is o 
aces11ó dos e(iitr;ing.-eiros a certas situações. o 
docunwnto de quitação d, snviço mil,t,,r s.e 
exife para um 1111me1•1,1 sem1>1·e crescente e:,, 
atos da vhla (livil. Ttulo isto, que .! excelt•n,c 
na esfera puran1e11te tl'n11wral, iria c1•hu nara 
a Igreja e paru o ·Estado uma situaçãv didcll, 
-em vlrtudé ele ficar a tl,reçào e1n1iriiual do 11aís 
confiada em tioa pilrte a pt•ssoas privad.is 1le 
oldadunhi pela lei, 

E, de> 11\iiFo 13dO, ~sta sHiiaçifo N'a alta.m,.111.
te delioducativa, Com l!feito, apontav!l á des
consideração publitJ;l. Sacenloces e HrJ:g·iosps 
enlinente», pall'iot:is entre os que !,li-\iíl o se
jam, que se tinham subtraido á au&iera vida 
da ç::-.erna, nã<> para 1i-ozar as comod "d'ld<'i. da 
vld:;i. civil, mas nara a$liCl1tar praça t>r1 out-ro 
e:,::ercito, em cuja militança, ninguem ,i 1>odc 
,wrar, 1r saorificio e a austeridade de virl,i t,ão 
tão pesados quanto possa suportar a 1:ondiçfi.11 
humana. .,. . ,. * 

... .,. 
Consid1mlndq tudo isto, ·<>i. constih1;nfe~ tfo 

1034, q1,1e ro11n>et·arn ~n'i parte com o h:cL;m,1 
· crH ,;,i seus ant,ce11sor,s de 91, establc'l •ni>qm 
3,s ç~11elanias militares, tornando pos ivol a 
prestação do serviço militar, lJot· 11a1·tc· de Cln
rig·os e Rdig·iosos, sob a forma de instrucão ~s
pecializada para - assisteneia es1)iriti;a1 do:; 
~nilit:u•es 1111, paz e na guerra. 

Salta aos olhos que estas clis1>0sições r1•1>rc
scntavr.\m ronsicleFavel vantagem, se compara
das j; ~, 91, ,\ssi111, pois, to.do o Brasil catoli
co, sl'm e:J:ceçii.o, bateu palmas a tais m1>dldas. 
Estava preparadi peta leg-islação o tllrreno 1,a
ra q,1e, na primeira guerra em que o Brasil se 
fl>mpenhasse, - ~ essa :uerra veiu muito mais 
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depressa do que se imaginava em 3-1 - uossps 
::.ou.lados 1>uàessem ter o confono suprem<> (l.a 
;ls:;;isiencia espil'JLIWI, ~- rwssoi, l!iace1'<1otes ti
vc.sJcm a ventura e a g-Ioria de servir ig-ualmen
i1; a Oeus e á .l'atria, no campo da })..;nra. 

Não se pense, porem, que esta siiuaç:w é a 
i(l.e;,1.I. A .tg·rt-ja e imens;,uneute _019sa .;te sua 
prnpria t1,g·ni,1ade, · 1>ois que, renu1ui1andq _ís 
u1,11u·as e 1>rerrot-ativ~s que lhl· ve,n uq lato ue 
ser a unica veruadeit·;l. .1.1p·ejl\ (le oeus, 1!:la pa
receria duvid~r de seu cürater ,tliviI11,1; ou, 11c,o 
menPS, parece1•i.i, teg·,~unar ais úuviuas q1c1e ter
ueiros pu·uessem ier a est.t l'Clipeho, Assim, 
pois, tudó quanto s1g·111fiq"e um n,velamento 
cnt.re ela e as sPitas he1·eticas, cismaticas oÚ 
.pagãs, em qualqut•r terreno, ou sol,) qualquer 
ponto !le vista, (011sut.ui para Ela mot,vo d.t} 
constrangimento e vexame, A Jg·1·eja poue t()
lnar situações destas, nQ inte1·esse espiri~ual 
tle r,eus filhoi,, sob ó\ pres1>~Q de alg-Qma c.03ç39 
tisica ou mor;il. Mas !!;la se sente; ombl'o a <>m~ 
bro com as outtas seitas, .n.a s1tuaçíi.o m,;>r:i.l 
penosa da mãe de familia que, por qµ;tlquer 
cit•cunstancia impt·evista,, tosse cQnst.ra11g-:c;fo a 
se s1•11tar ao lado de mçssalinas. A s.tl13ç~o é 
al>sQly.tamentc esta, e n:lo t·ecuo diante da e11e1·-
g·ia d;.i comparaçãQ. . · · · ·· 

Assim pt>is, ::.e a situação criada pelos co11s
tituintes de 1934 já melhorava bem as conui
ções em que se encontrava a Ig-rej:t, tinha 1;on

·t1-1do um lado humilµante e nocivo, cQns~q1.1en• 
eia f;ltal do laiciSlJ!O do Estado. Os capc-ràes 
catoUcos eram absolutamente equiparados aos 
de outras seitas e postos em uma promiscui,:la,
de deprimente, com esses verdacleiros cavalhei-
1•os cle aventura, que são os hirsutos p;u:Jres cis
maticus, no· untuoso convivi<;> de oastor11s e ra· 
biqo$, esfregando-se diariamente i:m' 11u11yiduos 
que Jll'ocuram fazer o tristl! papel de sub-1,ro
crntos do Catolicismo, cQnw os srs. Varlqs Dua1•·' 
te ela Costa e S.ilomão Ferrnz. St> "lll vénta, 
deit•o catolieo sofre e 11âo })Ode deix;li- de so
frer, vendo os verdaclí'i1:is Sa,c('l'dO(l;s tio St-
nhor assim conl'undicl(,)s e niv<'lados com · fi. 
iniras em ·que o »aC'ertloc: __ e.-dste, 011 em éSL:t· 
1111 fle caricatura, ou de falsificnção, 11,1:;tnto 
n1ais ha de sofrt\r corn isto o p,·o) ,·jo ;:, .. e<'n 

\IClott> ! E, a fo1•tioi-i, come, na de süfrer com is(() 
o Sagrado Cor.1çâo de J1·sus! 

Eu não cheg·o a afirmar <me, 1>e;o mé11os 
nas 1u•esenies coudi.;ões, t,m E;;t:1do ('a,loliro 
deve, si' nf'gar aos solrlados :..ca: ollcos ;1 ~s;s ,eu -
c.l;i, espiritirnl de s<'u c11lto. l\las, ,-.nauant.0 a 
assistencia espiritunl citol.oa exisfsse d~ m..,,d(Í 
1111blico, ~íficialmente íns'.atada na o g-·.tn :t.:H;,,<> 
<lo E,;erc1to C'ont to elas as honras de d 'reito, a 
:1.s,bt1•ncia rspirilual :icatollca deve1·ia ,~x:s:ir 
anrnas como coisa tolerada, jn~c·1·an1e1.(t a 
nuu-g·etn da organização of:cial do Exrl'cito, e1:1 
c tarlQ se não semi-clandestino,· int1•iram,mte 
'pl'ivi:ulo, , 

Ora. se os constltni11tes de 31' fiirn1m mulio 
<'1!1 um _sentido, em out1·0 f'.zeran1 J)l>ll!Hl, Por
Cfllf', se e verdade qur a situação 1>or ele, rr:acla 
foi mnito'melhor que a anterior é <',;rto t:un
l:,1·m qne muito ainda re~tn,·a a fa'.ilt·1-. 

i\J;.1,;: <'omo l)J'imeiro 11as,,o. não ha duvida 
q11e estava bem. 

Em 1937. perdrmos t :i1-reno. A Cax•ta cops
titncional silenciava sobrf• as 1>a"<''a»i:1s ne 
fat(), porem, foram elas a1lmifida!! durante · .i. 
~·urrra. 

Em 1946. não perdt>mos terreno, nem ~anh" ~ 
mos. ;\s c;ipelanias for(lm noyampn I' 'n~'an
n1das Jwla Constituição. lias ni'io ~·:1nh::m10s 
tcrr_en~ t.amhrm. poif:; f!'ll' o lalri ,mo çontintq a 
nre •11chcar o assJmtq. 

Não vai nisto oensura. Náo est:11nos dizen
<~o que tives, 11 sidn prudenti, 11e1lir mais 110 l)Ut 
o íl 11e se co11s1•g,u:11. 

Çirc1111.9tnnchls nunw,·osas ·1·1éis1 t>tn. .-m 1ú1s-
1 a atmosfera civica e moral. qne imnedii-':i.m a 
11,:_struiç~-º complet;t (j(' hfiSS() lai~isrno, O' mal 
uno Mt:i.. e~ qU!l te11h11,mos ag'd1) lrva11c}o l'-Jll 
conta tais c1rc11J1st11ncins. O m;il e;;/ i f\Jll q11é 
tais cit-cnnstancias t>xlstam .. , · 

E porqn!" llXistem, no,i,p 7.l!'lo não rJev11 rsl.:ir 
<'onte11t.e. s,infi'l qu.:rndo as tivé1·mo;; ,.1iml11:ulo 

<le todo em tc><lo. 

DE OLIVE,IHA * ·-----.:::::::::::::------------------= .... ·-------- ·;-• !IW"i ....... @' ., ........... 

,"U'ffllYcun,-,:p:nxrnxmr:;n~ntttffTJUtnnUffnl'I~ 

ã .. a1olicos .~ 
ij C<V!lprem e;sd~aivam•nte suas jóias e ·sou, presentes n;. conlwcido· .E 
,; J O A L H A R I A 't~ 

CASA· C .. i\.STRO f 
•1 

RlJA JS 1)( NOVE~ao N.• N OFICINAS : : : Uuic·o. conCM&lonátlBt, ,1u •. &f,\.• ~ 
IE.,quin,a d~ füia Ancwei.) • • , PRóPRIAS : ! ! Mf\U(.)S rel4t:10~ ··~-Jl.1-~rn,-\'" E 

~UX;1;n;:J.JP';:tn;-%~ ~l'.:Jnrr.fX'Q'.J::D:1'.X'l: :rxn· xX'.tl'.'l"X:U.'Y'r.["1'%1:°X°";XX:S:J°n r;nx U l'.,. ~ t;,;'(°f,:1\' 

MISSA DE OURO DO PA= Ar;;·cntina, r1u:1nd0 a guerra amea- vi,·itnr :u: 'de:;, \r.~J'letoriug. ipie lhe 
çaya separar ele centro. vital da 1'01am con1··a \nc · t · · DRE Jo.s. "'. REYNERI, S. S. · ·1 eu ' mspe ·or1lts que ,.:. Cc-ng1·egac;ãc a,; inspetoria11 das representa:n urno áreá das mais 
America:;. :~nt"\o o :Padre Rical<lo· prometedor:~ do .. mun<.lo Sn\eslu.no. 

(Conclusão da. ultim,l. p"'~·.) ,,., 
dre. A 1.9 <;le novembro celeh1·ou 
sua primei,·~ l\-ii1?sa. Pol,lCos ano~ 
depoi::, foi eleit::,. diretor, sendo· em 
S<1,!·1.iida n.;,me&J;lo insp~tor 4as ca
saia:, ,Salesilmas d(I. :America. Cen
tr:l,.). IA os SIJ.l.lerlor@~ iMaiom to• 
ram. b.ll~·lo paij lhe · e~regl,!,• 
r~m •: iJtspetQfla de Buenos Airai, · 
mra tJ.lllil& ~w • Mfil • · 

IH'. neitor· .,f<i.ior elos Salesianos, f;ua Rev~n 1'1>cebeu "inumerus 
co)n .i. la1·i.>·,1,.~a de vista,s que o homenager:~ früt;, . ela ri hnegitr,Q.o 
caracterizam. i>1Y1 19·12 nomeou re- l.l~ seus irn:àos ,. <)a gener1)Ridarle 
presentante, <·om plenos pociere'.s. dos coopet·eclore< e sobretudo viu-. 
Te,das as in~petorias do· Sul da se acon,panhadc <.le fervor-os,;~ 
América M.,;rid10na,. ·incl:füiv~ o or:.cções, ;.;entiu ac rccl01 de · · ,1~u 
Brasil, foram entre;n1es · ir.o ! Pe. coração d(' pai imu'r:eros córaçô<.>s 
Reyneri o . mais a.ntlgo·-'~e to• ~!~ fill].o~ <i llw çfüwrem p;lavrp.2 
llois os lnsp!--tore" çla ~ongregaçívo. ue ri:i.ra,J,,,.ns F · at'etti11 ··c1e·- ~-rati-· 
, aa ~' GQl"llft\lQ\1 .Nl,1,i~ à, '1io, por IDQ_tiVGI t1e _.!il:tl _jl.ll,)i1~1,1, J, 

.. :- . -.,;: .". '; ., . :- . . -.... :'" . .. ~ ... _ 

EXP~TE DA CUirlj 
METROPOLITANA 

AVISO 
i',,J.í;~.:\JSA. OPER.\.Ill.\. 

(_\:;~-~-iler, w> rcvn,.). c:o:.ro o 
!'ié,·i3 do Ar~bi•PíidÓ ,1,,e, ,a F'aj.>. 
ni.-.;:~ ~~ Ol!'Çuloo O,)~rarivs ilo 
F.;t-açlq ',lc 's.;.o Pau.to, í·cai/_1i .:, 'üs> 
10 a 17 cJ., novembro, à, Ssll11~ 
Opcr:i.r1a. O o}>j.ei-ivçi ue.,t~ 6 .:;1SÍ.• 
mar li- at11n-;i9 1,ú·d;eip.,d,ll.:llf<à 
to:>.i ineiOó> c;O.-t,oliço~. r,oí,r, v i,1'\:>-
1;1 :m1,1, Op.,rttl"iq ~ a l)çCcSEÍÇl_~U,; <,te 
anegu,h-1lt-~-<;ii.o d,,s ov,,1·.;u·,I)_~ , .. 
sombr:i. da lgrejª, pi,;/.' µ. . .., ..t\\ 
um:l. orgànill?,ÇÃ,I;> f0rLe e afidi/t, 
c11,1e lhes venha n~ só l'.!,l •. _..,;:Iih,li'Q.< 
r,.a.,s µçc~sl>J?ó -~ c;~pil•!t~. mil.o;; 
tl?-lllQ ·m :,;Qçjp.is e ma-t~ri!\~- o -m-. 
nw. ~1mnoi- Carçle11,l Arc111,Jlsp0 '!- •
sej::i, ql,le os revm:,s, P;í,rgcos. Vi• 
rtád()(;I ~ Réitor s Q.\? l.Tr~Jas, :Wl~
ni:,,em, qu11nt9 ~iv1;1, i:~t.a. --~e-
mªn!J,"', nã9 ~ pvomc,v~nl;!o c::mt14 

rénci\ls -r pr~gaç;Q~!' ,j~ C"-'l áte:- .\IÔ
c.lal, m~ l-11,m~m 1m:ani1~nüç. 
nas respçc~iv~ ParóqW,?--s, fesUval)s 
CJl,I{' pt·oporcionem li- Q~r~ dos çir
é-ulos óPer,âlO<a, rn,lhor4s -IWi~~ (#e 
J~v;tr avante Slll'-& ai~~ fin;iiitl~!!i~s, 

Com é<~se 9l~jetiv.o; f\9 çlÇ>nJ~ 
17 c\e, .. novembro; 1)111, ~ .-encHr11,
men!A;I çlea&a semílnP. 4.i: cc..-.n0mo .. 
raçi).o, dev -rão .fazer ,µma ci;l;l;~ 
.em· toa~ a-s Mf,l,tr1;1:~s -e· · 1gr;;Js.s. 
cujo rqsult.190,.· p. /illl,Í ·. tecmpo, · s :';íd 
enc~q1inhaçJo. p;i,rp, a· -Pracuruc!ol'i,lt 
çla .-Ou1•1a MetFopolitana. 

Reccmencl.o; de ·modr;> · <·Snrri?.l~ 
11oa revm:os_. Pároços, e VigúriÓ-íill 
inccnt,ivc,m nas Pii!--róqiµas lj. fútl- · 
c.1,içtio Q.e ÇJrç1,1lo§ ! ,N~icM:J~ G>1ie
r:1rloo., · fil!UQ.O~ ~ Il'gler;i.,,i\n ci.1~ 
Urc\119.~ · Op~r::n·lç,, !,19 É~i.:iJ li 'ü.~I 
~'.âçi paqlp_ 

pe onJi,m ,1ç lihlíl 
fl · vrrrr,CJil;'~jrpa. 

fito P,HJ]Ó. 5 çl~ 119Vf.rrj1;Jrq d.f 1f·!'1 
1 <Ar ~Ionsenl10r P:t.\'llo :~ . .) •n 

L< nrri!"o ('l1'lllPr1,,,,. elo' ,4,rc,.,1_,i..~ .. h. 

1 
CONVJD,mos . A COl\JP,\J:~:cp;, 

A pnnu :\11:fTIOllOLJ'P'.'<.~ 

l T?.s!i:.o srndo convidndCÍ.c i;t· cor.1i1l-

1·'.'Cf'r it Cl1:>.nC'cl,,ri:1 dn: Curia Le-~ 
l1·üpOHtuna, d.1,, 13 ·ás Í q hçirw. p.b 
r,i as·sunto~ ele $:!li. int ,,t·,~sr, :l/l 
$<''.[U!n'.·'.'" ·prsrnas: Albrrrolo An•.()
nio. ·ponwni!Jü e Jose /:,t:\fano. 

Comunh~!> :Hral n<> Serviçp 
Soc'~l de Men.oJ·~s -

f'.Jaiizr.!'·f.e-:", 1:0 di;1 :t !í cto C'"> 
rente a Coriu1nh:'..o Gcri;l.i doi: r.: 3• 
1:011ei;, no «Abrigo ele ~t~nores~ é 
no dn;d:it.t1to t:oCe!o». f'ltor á.. :i. ,.,. 
Oclso q.,.rcjil,, z;,3p ~ 21~3. O r,te-1• 
mo, C!lpe\üo P;ii.lp I 1éçr10Iclo V'1tl 
T.,iempt, MSC, p~t'.e :a todo& 
e:; r:e\'L10íl, a cr.r:(ade :de n.jtH~tt.• 
Jo 1,,.,11 co1.fi;;c-,)e.,i, n9 cl~,J !Hic,,rior, 
:i '. cie ncycrnln·o, t'.esde , 01~0 hor:>.$ 
lia m:;inhi'.. 

~---·-~· -·---·-/·: ,..... ----
SANTA GERTRUDES, 

ARAUTO DO AMOR 
DlVJNO: 

lv1 ••• ~. lUC::..tf,lc .:-1~ll1n ~' in·~: .. iRt.,·.:-1, 
nos ~q ,,i,ll h·11R, l:í 1-'r~111_~ n~S tfiv;:i. -·+t 

,, en1 Lw,_.;.t J):t.)'1~ V :llJl•·l CúlH ~ ; .. 

:,_,1·,;1. i::,1,'l.lfil 

1,·111 (1.::,,. 

. ~ .. 

t.( ,.ic- Ili~ . . "7Ú•.• ··• 

l~sf:ot~rno.~, p_o1.s, cún,_;çi)h(i_:;in,~.l ,!, 
çlc,clll<J:t<le u· ).JP.r,si,.g-~j11;i <jo ;11110r 
UÍ\"illO, e. iit'at'f'mOR das 8Ull~ P,,ti:<• 
vraJ a gruç:,,. que o Cur~çJci ·ai j •• 
Fll~ se ..;_ignvu !ig-Ol'•l)JE-~; ,t ~-mi;~ ,Ú, 
;.1 l)l(~J', .J.>ropOl_i hàíÍ10-Tt?f$ ~ inl~~HL C:·t: l''"

trll,;lt~ oc,1n f1,;i1?1lcl~,;Je n9 ·gue 1.>.c 
1,1e,9 i':ór11, ;.\ô ue ,litia1~s, ;!)'-!li> 'éJ~ rc• 
p,?1e n11.1lti$.~in1;1?1 \·e::--:~~ '·g·~~ á1r·1l!1 ... 

ÇlJl'emo~ cll:'!~ p~,r ~,;se n!~i_y c-:ic 11,, ~· 

n,Qs r;,1oroé~ q11.- e_l;i. '"fi:'FitH c,;,.1.,i; 

I'L.;.Çf.tlrl P1t1$fl.. · i 

< i) · fleyelÍ!cií~!i · M · : ~!\ ~,fo: r:~ ... 
u•ucJi:• ( 1 i,·1·,;, 1 \',·e, ~ l. 

. (2l Ltg.i1i,J~ ~hlJ11J~' ui~Hllb. l,~·
o tilulo que o proprio ::--:-n~R·o·'s~nh,,L· 
~\ú au 1i~T0 ·ue 81,i-. Gertrn,;le1<, 

(::) Parece 1.,uJ a .n1issã9 ·<le ~,:;., 
!-.ia,·gurlcl::t-;\1,.rlç. ,.em :,,.ines p:or, :,. 
jef"<f 9 1 <;1.Ht«;i I ê:ueript· ~- utn:'.'-t. , .... , 

Sagr;ic.lo Ci;,raGii<;>, e t:P~, {I r,le BL,. 
Gt-rtrucle~ tem pnr ol~/~to_ o' c>1H,11 
intimo e mlstico. S,inq1 Gert)'U _,,,.,, 
f~1z~p,-1:-: ve-1 .en1 aqão to~ç,8 osi: rn. ~·-
1erio8· do 8::igrado Cora!::Eto \le rn,;,
d9 ~n;,t~ cnn11il~toi (l:,. l!Hnbé111 ~ 
t.levçH.;:ln no· ~qgTÇlf~o C~9r;:1.ç~y' · un1:à 
forma n11tis árraenti, e m;tifi a.,:,iin'.Í.• 
c1'ara. -pgrn, o n,;isso sccuÍ9 1ã,1 fraC'f· 
\C'f. Prt'f. elos HenediC't., P. xxh: 

S!l 1108 per1l']i\!'m !Jcrefcenrur a,-,i,ir 
n nosso propriq r,ensamenrg, clir,·· 
mos·· ,;iue. ih, ponto ,Je vistp lia 1·í(Ll 

de umnr e ,.le <al'.'rlficlo stt,l~ (,léya 
s~i ~ vi,Ja ,1~ tmln t1mli;1·0 o)e,Jicad-• 
<ln Ct1i•:1tifiO °il'f' .l~Pll8. ,i~; lua~ 1:)~ni:,,. 
C'üJlCOl'ilO!H r,·.''. r, .. i,~J)lf-n~f:': OÚ(~, ~~ 

· n, Su;n::i \r·arg·nri<la-:-Sta~\~ pr,,dr ,,,.. 
~ifi~r meJ.hor o ,S\l.f'f!ffcJr,>, Súi/ Gfl'~ 
1 rudF.R '"-Podia>· (!omunir.n_r. mel~i.,r· 1 
1.i:n~_l' '11.le o.. f11:1:,ar.e!1.al·"!. / 

·•.·· . ~·,. ;~ _,,::·-::.: .. ··.;_":":·~~-.:.-.·· ..... ; .. : .... i_~ • .,.;:~:.,::.~ ,/ 
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O CULTO DOS MORTOS 
Pe. Arlindo Vieira, S. J. 

O doem& eo!\zolador da eotn u
'11hà.u dos santos, ou da uuiii.o cx.is
íente 8.11Lrc oi; fieis da l;.rejà mi

; utri.rtta e Os, d11, !,.i·eja pade1.:ênt0 e 
lriunfa.ntc·, · e magnHtcJ.mcnte en

··<larécido pel<LS duas grandes come
: nioraçôes do caléndá.rio liturgico: 

'.rodos os Santos e Fieis defuntos 
.q lle não sem hu:à.u, a parecem uma 
;~pôs outra llus dui:3 JJJ'in1cil•os dias 
: <fte ~ V\" Q.fil b J"O. .Ai n <J a l'CSo-Rnl \JS 

:ultitnos ecos dos binus fosti,·os dó 
ófrcio dos Santos, quando tem 

· jni~o o& salmos J.)l .. ngentcs do Ofi 
cf<.> dos ~',lono~. 

~ !>;i.t·<íce-1)ós OJ)urtu1;,, lembrar, 
,..tri tii.Q Sol~ties e!l·.,,un:stanci>ts, o 

• e.,ipiJ:iló cuni tiue os fieis déYem ~o· 
rnémorar ~tus cal'i,s mot:tos, cnn-

1.soante u8. ensinan1c11Ll)S Ü.ª rnaí~ 
11·eüH1ta t1·a6i,.:íi_o cristã. Crit1ll'l b,.; 

prü;rietroli cristãos. como ~ren,us, 
11.u/;, qut 11. União ~rn vida <!iistent« 
enll"é ot "i1·!\:ii.O$'' não ~ rompi\la 
}l<;,U, h)Ottê, Cc•JllÍllllH n1<· .. <'!lCJ'lll<!'a-

c_h~. . . . : 

, ·Dl!;tii;s,uiarn dua..s dasso::i de ír
f"rtà/Jf;: 01;. 4ut:. supunham élés (ss,h 
: :,.1,. ~'O seio u.a vénia,·cnturau~a e 

, '-'l!. que ;i,inda qâo 1,anidpaxani d,i 
tà.o !;l'atJde HflLura. J•ara CBL<>s e-ri<. f Jieilú désdiJ.l' o bett1 ~uprcn1v, JJ<c:

\•"Jr a Dé;JI! lhes concedes~<.: essa f;nL 
><;a e réc()J'l'br a GSL() íirn a toda cs
pedé de Pl'allcas rclit'iusas. Silo a 

·msté respéitó, e.i,:tremamenLe elv

/c:u.éntes_ ~S Íllú~Umcn~os c1·i:,tãos du~ 
.: ~,11mcl1 os séculos. Ha .defunto~ cuja 
a!J'na é cbns!Oera.da já estar de 

• _pussé da bcalit-ude. Exprimem t-s-

1.a cte11t;;a numcrosas r.__:présenta\;Õ,.>s 

/de pé8sOa$ em é,t·a,;âv -·- sós ou tcn 
.\(.i.o a~ laàu á.r\·01·es, v,ed1as, sai:
·.J.vs, et{.' - rcpr:?seuta,,;ôes quf! ::;::e 
, -e1~c 1_:1~ln1.n1 de::i:U"t? os lJJ·ün~in ... ~ a,11,)s 
',do-11 S('l:UlO 11.0.! af1·0:scvs, J..'e}e\vS, ,e t 

)n~cd,;v<i!ô <las caLutilqas. '.IC:' 01,i
/·:nião .Sét'alnién-te adt'l'litidu pc,vs 
·'l'-rq:.i(!óhJ,S:ós que estll.s fi/l·uras ,;à.o 
jnw.gen,i d~ al'nrns tlos ueJuntus, 
.;it.li411.ilás já nu gv¼v Ja !elkidaJ e 
<<=h~·e. <iue or ... m µeluô svl.Jr",i·,c:11-
1,:s :i.fiti1 cte que e,;Les atil'ij>1.1u i;;.,a; 

11 Ui!l'itf! ~eu fim. 

( O !l1_esmo se .. déYú ui>:er das repi:e 
"@Cntu.çues que :,mostram a alma. na 

1 :paz <lú uéu sob o siml>oh> d"' uma 
,jJombà corn O l'úll1O 'ac óliHira,. de 
um j)assa1·0 a beber em um« ta,·a 

k>u a· bicar um ca,:ho úe u,·;,;, 

vu ddunt,,, como !iYra.ste Daniel do 
neraria: Je,•a.r ó leitor a orar pur 
lago do~ leões ... 

· 1denlico !im \~m a epigra.!ia. tu
:,.q uele que ali ja:r. Mpultado. O !or 
tu ulario la.tino e grego é lã.o l!im
Jlleis q\lii.o variado. Deseja-se a. l'az 
<la alma, " l'a;,: do c<'u: Pa.z, Bm 
Paz, 1'a.z (.:OnUgo, Paz a seu esJ)iril.o"
J'•,.1,x in l~elen,urn, no ll séeulo so-
1.,ret uclo • .\: sulv,l\:ào eterna, llouu.m 
o bem pôr i.i,:celeneia; Teu espiri· 
to (c~tcja, 1'iva, descunsc) no Uern 
Jll .séuulo; o refrigério, o lu.;ar e1n 
q11e·a alma fé a.liYiada e. consolada; 
T~u espirilo esteja no refl·li;ét·lo, 
o ::Senhor rc,uel,a tua alma no re
frigé1·io, etc; a. lui l!lérna, a união 
<:9l'n Deus e corn t_'ri.:-;to, o acolhi .. 
nH,nto na moraria dos !,;antos e dos 
j,isto~. a. vida em lJeus: \'itas io 

.l.>eo. a st:t.l\"a~o, r~~surr~içüo êtu 

.C:ri~Lo; etc. 
tJb:se1·n1 o grande arqueotogo Ds 

J'l.o:,;si QIJ<' todas esta~ (urmulas !lrgli 
xalem a uma•. ""rdaéleira suplica. 

• pelos defunto": Aliás_,. não .flLllaJú 
no~ rnonu1ncntos cristiloS a.s orau9ctJ. 
·propriamente, <litas. Cul'las, <.J011ch 
~;;:.:-=J no~ tre-3 pri111ciros ~~euJ.o~, tor

.nan, -~e mais 1r,,n;;as a J)artü· desa. 
J1..1ã·os, r~g-istrar~n1 milh(l.res dc.:s~u.::i 

· ,ôraçüés e estudaram as principais 
epuc,l. Os ma.is 11utoriza<lus arqueõ

'<lcnu·e ~·las. São grito11 d'alma, lu·
llénles manifesta,;ües ele f&. SU.J.ves 
élthJ õc~s d~ urna nvYa est,era.nt;a que 
não n101-r~. 1;1·v\·as inequivucas t1a 
c>:i:Wadc que unia os fl<êis entre ~J. 

i,;· a i;n111<lC familia cri~tã., cuJo 
('B}1irilo (;vntrasla. Yivan1erHC cou1 
u ·.n1ateriulicrno e cgui:::.n10 pag·ã,o. 
En,. :,;::u;.-lfr úHi:tÇtÍ<?:5 pelus HlVl'lOS, -dj-
1<.;;-erJ'l-~(' os cns:tàos a J)l"!U$, 1-'a.i e 
L'1·eaclor, aus · anjvs, aus 8afltvs uu 

:Jr1.-t ni1·~~ en-1 ,g.cra], au:s santos lu
cai,;, uu scpullaJos ilas \'isínlla111;as 
a .. 11111 sall.lo .. em particular. 

A .Deus pedem que reci;,ba o mot·
to ua morad<:1., nn seio do nu1nc--
1,, de el.cit.os. no seio de Abraão, que 
u: preserv.e dus svn1 Oras da tnorte, 
que lhe dô. a. luz do paraizu, o per
di1u clus peeados... AOS santos 
pctlem que se· Jemhrt',i,1 das almas,. 
que .oren1 Jlo.t· êlas, q11t> alii rêeebatn 
<·111 su-.s .filcil':i.s,, que. llles JJl'Ocu
r,·n, u refri;;ério do J)Ul'alsu. 

<:,.~ .. , h·os 11&11 ~f! <•ontentarn cotn 
~ua:s ,p1·opr1aci 01·cH;ÕC!;: pe<lenl au:, 
visitantes .que orem p(das mortos. 

\ie uma ovelha a \'las e~ r nu 

jardim celeste ou kn1.da a es~a ''"" 1 · 
'. .i;iâ.o nos l\om bros <.lo ból'l'I Pastor. 
, .\V i1 Pt.:l'C (l.·\j.;:;;(.;r~-.1,,;J S,) l''3pl'i.~Clll~· 

.-.;0c::; tlo~c ~1.;;.a-.;1·v, tlü.J lJ UJ.: .. .; 1 V l'l:· 

1
, 

l,.H;Ut~111 i.LÚ.:> tl\Ji,:j 111·~i,l'...~l'J.J ~~culu::> 
,~lo ·a1ultv e-.v.1·e..i.!ivu~ v::i tCAtu.;; cpi 

:*raficos (Jue e.firmam 8el'l1 n(!n h uma 
·b,esi1.a.,;â,u,qu~ · o ,iNul)tO t8,â no 
.:pa1•à.is0·:1 "i>eS<.:,i.l1.SOú Nll P<1lo : a1• 

Os pn,priu~ defuntos pedem aos 
fi:ci~ que. ~e lemb1'e111 !lél0s é que 
Prcm por c-les. e não raro indicam 
a 1·a,,:lu dç ~éu perJi,Jo: sCntl'.lm-~o 
1J~ca.Jv1·co.l e 1eulpu.Uu~, e \.h .... l· b~J 
]Hl.c:..;Li.l.l.l J...i. til: .. L:l'icvl'J.;.t. U.\; D...:U.3. 

"e'ançou o tl~scanso cm, JJtus; acólhi
óo .em }'iai entre os esf)irito;; ccJe,;
i~s; dêsrjantlo ,ver a Deus ,iu-o; 
ret:ebido lia r,>1.z ue Cristo,' etc." 

1 Isto J)oretl'I, enu11 cx1.:c{;õcs. o 
·f,costumc s-ei·al ê é~scncialméntc c1·1s 

tito era orur pêlo ,,;un1un1· dv,; fjc,s 
dcfunt·o~. o !tl'li,sll~.· 1,~nnrn.do . de 
fé.· ern .suas ·rep,·csent><çü<!s fun<:1 ít· 

i1•-ias, visava antes· de tudo ~ qra.<·ào 
'. pÉilol mortos. Wilpcrt cita uma :.,
. l'ie .de re1We:,;cnLa1:;õcs nas quais ,e 
:pede a. Deus que \'t!r.ha em auxiliu 
~e~$ Ü1YHl~ eJo~ dêfunloS, que i!t.~ }ll'C

Stl'Ve da mol'LC Clterna, do fug-u tlu 
·i11ítrnó. dot embu,aes do tcntauur 
<!as f8.UCC!S elo tlr·,H:,10 infCl'llal e 
<1ue·às reccb,,· ria p:iz. étcrna. Sü.11 
':t''cprtsêl'Íla<Íós 'DlllliCÍ .. dttre os l<-õt;s 
::-=oé.ri11'arcà 0·$ae1·1l'iciude ..Xhraã.u 

. os ti~s juve~s na fu1·11alh>t, 8usantt 
'~ cis'dois vtlll~$. 'fohla~ com o pei
ie. Ifa1·1·com a fund,1, êtc. f'~d~-,;e.· 
a. Dqus, d"iv. o r;les1;10 autor. que pei--

. düe aos dófu.ntos os seu;; ]')Ceado,,· 
..:umo J e:;i.i,. ·perdoou a Ped1·0. 'l'u
oas !~las, i•eprêscnta1;ôes são sirnbu
lkas: A de Dánltl na fossa /Jus 
.leões \)ode ~e:r as,:;itn tn1.àuziQa érn 
·1JalaVra~: 

,; LIHa Senllor, a alma de teu 1er-

U0 111upu1uç~1l·J.:i alc.;.:.la:11 aiaJ..t vu

u·u..; vratiea . .:, n.:Hf;iu~;;;,::; dcstinatla!$· 
a ajudar os mo1·tos. Bran, estC,i 
J(!n;clos á sq1ullura com cirlo~ e tu
chas. c..:vn1 urac:;ões e g-i-ande$ cor
tejos. 

\'isita \'arn os cris'.ii.o~ fl·cQut'ntc~ 
m~nte os !ug·,ues de $Cpllltu1·a afim 
de ot·a t· pelos tnurtns. 

l·ma inseriçi:io ·,lo meado do II 
~éculo rezlr a~~iln: ;, l'CGO .. \'V!-;, o 
in)1-àvs. que 1)r("i~ por ndn1 · <(Uan
<1-0 ~H111i ·yc,r(]es ... Tórtulit-t.nv", 8. 
1..:1·ip«llH:, O;; . .\cta .Jo>1mnis, os Ca• 

(Continua na i-a p:,g) 

CQnfercncias do 
Alexandre 

Professor 
Corrêa 

Patrocinadas pelos Centros Aca-
dcmicos das Escolas Sedes Sà-

. piéntlac. Paulista de Direito, F'ic 
~da t1 · S. · Bcüt0 ~ FacultH.fa:> nc 
L,,cito, rcaiizaram-sc uma sc·1·ic 
eh- conf<:>'<'llC ,ol:Jrc S. Tomas c,c . 

Aquino q·ue estiveram a cai·-
go ·t,o prnf. Alexandre Con/\a, 
YCl'dadei1·a--iú1toridade 110 assunto. 

-Ns· confcrenci:.s tiYerarn · lugar. na 
i,aJa o,J .~o :-.knde~, da Faculdade de 

Dir ·ito. · ·:_. 
As d:Hiiórcnc/.as a!canr;ara.111 

~·1·ande éxíto: tendo· ú sala repleta 
ele assistentes, pertencentes aos 
nóssos melhores n1eios culturais e 
sociais. 
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Pregando 
e 1nartelando 

bCtli:>!ICO Ó.O 

11,em que trouxe á Humanida· 
de tantos e admiraveis bene
fícios, o genio que assumb1·ou 
todo o mundo com. suas d,s-

Pasteur' 
Era um inimigo declal:'ádó 1fo 
espírito crítico que zomba da 
religião sob o prctexlQ de liv r,, 

pensamento. Era, disse 
Doutor Michaµt, um "!anal.!• 
co" de um deísmo cristão qu" 
não admitia desacordo entre 
a ciencia e a fê. Ao desmas
carar os corifeus matetiali'>

cobertas <' marcou rum"s no
vos no campo ckntifl".() Pas· 
t.eur, de quem disse C\a•ide 
Bernard: "todas as pala vr:i:, 

fé 
e em todicrn as línguas já se em1~reg·aran1 para 
louvar este homem, Sua ob1·a é uma {'1>01uíia, 
C'ada um dos seus trabalhos tro\t:,.;e um 1u·o~ 
gnsso á cienda e um alivio á llumattitlt\de''. 
"Ele esclarece tuc' o o que toca, disse Biot, e lu
ca o fundo de todos os problemas". "Bastaria 

t::1$ da geração espontanea- Pasteur o faz con
''icto { a obra criadora de Deus é por uma con
vicção de fé, No discurso de recepção da J\ca· 
demia Fta11cesa dizia: "Feliz o. homem que ti'az 

a Historia imparcial, dizia Landouzy, para màr
car épocas decisivas na .Medicina e proclamtir 
que estas épocas pertencem, uma ao tempo de 
llipocrates e outra ao secuJo de Pasteur". "Es~ 
te homem fez na Medicina, disse Brotrnrdel, 111l 

Cungresso lnternacional de Higiene, a mais 
formitlavel revolução tiue já se realizou cm trin• 
ta scculos e a.bulou até nos , seus fundamentos 
a cie'ncia médico. Um <los mnlorcs e mais ft>. 
cundos gc»los da Humauidade". Pois bélll, " 

genio de PasteU1· nunca pôde achar esta incom
patibilidade entre o cspirito cientifico e o es
pírito religioso quê tanto alardeam os pscmdos 
sabios do Livre pensamento e do · Racionalismo 
I•'ui um ir,i:n1i[;o uccnirno do mat~ria!ismo. Nü•J 
o t0!:.:r~vu. Lra um crcnce fcnoro.;o. ''Nunc"" 
confundiu, disse Vnfery ltuclot, a ciencia e a re
ligião. cm suas conclusões • cientificas, mr-..~ 
nunca fo;, misterio da sua fé, e sen1 
hesitação a colocou a c i m a de tudo. 

ctft si um Deus, um ideal ele beleza e obedece a 
riste Deus e a este ideal - ieleal ele al'te, itleal 
tte clc•11cia, id1'al da patria, · ieleal das virtuclés 
do J.Nantc!ho''. "A alma de Pasteur escreve 
ài11dá o melhor biogl'afo do génio, Valery Radot, 
<'ra 1iroflmdamente religiosa e o seu pensamen-

to hl muitas vez~s alem deste mundo. Tocla a 
sua ,·tlta foi penetl'atla das virtudes do Evan

gelho. Coliscrvou uma fé viva e absoluta nu• 
m11 outra vida". Durante a ag,mia, após hav,,·. 
J'.écebido piedosamente os Sucl'amentos e:, 
Igreja, na qual viveu e cuja doutrina semp, -
aceitou humilde e piedosamente, numa cl:·:. 

m&os tinha o cruéifiXo, é outra nas mãus <1:, 
esposa. Assim mot'l'eu Pasteur. Que diz você 
meu nmigô tão orgulhoso do seu livre pensa
monto e d[), stJ,a cicnciu de cnciclop,!c'las , .. de 
Lnruus;;c a su g~bJ.r de quQ n5.o crc porque ... 
oi':.,. porque. . . estudou? porque é, Se j Ulga U1!1 

intelectual? Bem dizia com uma ponta de fim, 
ironia La Bruyére: "Deus tem uns immigO' 
muito tolos ... ". 

* Mo n s. ASCAN I O B R A .N DÃO * 
A e o m e m o ra ~ ã o ~ o s f i~ 1 s -O e f u n t n s e a t u e a r i s ti a 

Todas a~ ~a,;ões do orbe, anu.d
rnenle, c:ele1Jra111 a piedosa Come- Mons. ALBOINO PEQUENO 
lllOra,;ii.o <lus Fieis Dcfu1í\08, num 1m e· Vél'clttd·eiro é o Jll'égilo elo Ll-
}H'Cil u de ho1ucn,.tg·01n áqucJes que \To· <1<:)$ -1\~tí'C~.Ú)eÚ~,_. "contendo unut 
de~upan,-,c-ran, <ln ai·ena da vida. at1,•erteuc1a ,:, cad11. un'Í de nós: -

A morte, cstipêtHlio ,lo pecado, ·'é um sa!)tO e ~td·.·.ar dever ele,·ar 
conlc•H1plada sob o Jlrlsmu su1Ji·e11a- a Deus pl'e\:cs e sttíragios pclo,i 
tural, (• un, tie111, deHcj .. do por :Sã.0 niorlus, afim dé qu0 élt!; sejam li· 

1'aulu: "cupio dissvh·i et ess~ cuin \'_res de ~eus vecado~l". 
Chri~to'', aln1c·jadu pelos s:.ttHo~. ..\ piedade domestlua, social e, in-
puis, \Hl.t'a u111 ct'istii.o "llaclu mais un·illual cvns. .,rou o mês de Xo-
~.;;t,,t',uct uo qu.; 0 p01·Licu tlu Tctn- YC;l11bt·o á cun1cniora<,;âo dos clctun-
J1lu u'.\qllclú que i·elua e pruc'Ura tvs. o senl1ui- seguro d"' imonall-
dumi1."11' ue tudo o eura,;àu de ~ul, üa<.le é a SA:\''l'l:Sl:!1.\IA 1:;CC:AlUS-
e1·i,1t(J1·a". JJéJiois da ho111•u <lé Ler TI.-\, rccelJicJa ém vida, cvrn tulla,; 
Lc:111 ,·1\'itla ::H.>l>l'(! u te1·1a, }Jâ1 1a u111u as cvildi 1,,:üi:ts tttqué1'1cta..-S, p~!o cr1s-

ó";.hln1a b'ént l'vqllada, nada ha dC tlo uu cristii. .. , u'tc!U,os péi>l cunlltt-
inais descJa\'eJ cio que n1or1·ér !;.._n- ,(en<:1.11. da morte. 
ta.111cntc, recondli«da <.:um lJéus e A comemora~io do!! }Pieis DHun• 
111 unicla d us · San tus Sacran1ét1 Los da. los, Lii.o r<.:spcltu.da pelas con ,·cnções 
l::;rcJa. ht11nanas, nã.o deve apenas Yisar 

í::• pur e;;tC motivo <le ordem cs- ei.:teriuridad\/s u·1u12ilorias de orna-
piritual, (JUe os mislicos e os con~ to$, de, tumulos modestos ou sun-
l\!ntplati\·o,i de lutlos .os tempos, tuos<Js. Al.;o ele nials }JO!Hlentvél e 
cvusiJc:r"Ht u. 111vl't<.: <.:omu o d·~s- inipvl'latttli cum1,rc :"t. e<>Jisc:i~ncia. 
aL:.u· elv l:iu c;t.t· JH·Jndc a criu.tu1·u â uõ catolicó, realitar em !a.vor das 
Ylúa t..;fê11H .. l'i.l~ - ··Catial,ur quuni alma~ <laqu~h:s (tU'-? ab·u.-u·da1n nos 
OJ/!J,.ll'U<.:rit i;loria llle< ·• t 1 des,;e mo- ccm:terios a suspit'ad·a hora. do jul-
clo manifestam o suprcruo anelo a.s g,11neni.o final. 
alnws dú escol. 01àra e explicita. GI~l vat·los ca- · 

Os asr>ecLos da morte, va1·tos em pitulos e pa.ragrafos, a. dou.trina. 
sua. obsci·,·a.çãv, mosu•arn.-nos coruo. eclcsiastic:a. \'ii;·ente !!loure os P.iels 
elas siio: re1>entinus uu lentas, dei- DHuntos e seus sá.;;Tados. cleposilos. 
:xandu scmpré no recesso ·éla 1dmt1. O Condlio Plena.rio Bt·a.silelro, 
humana,. esta atitude dê do!orosais nos Capítulos 338 a 350, secundun-
surpresu>' e pcrspt-cllnts sombrias... do o Codi30 <lo Direito Canonico, 

A morte, porem, virú., ao nuto nos paragrafos 1203 e 1204, esta-
.cliYlno, "tanq.u.J.m ft11···, como o la- beleccu normas diretivas, lançando 
clr.i.o. r1c sapatinhos de lã, surpreen- 1 leis pos1t1,·as e õ1101·lunf).s :,Obre sc
<lél' :i ct'iélWI'/! hu1nana cm to(l,\s I r111l11fràs uos mor,ós \Jêl't<'nc-tntés 
r,,.s iJa<kl!, :::cii.:~,s e f)Mi1:óc~ soci:uli', 1 u,j .gr~rni<J dá:>.I~rcJa. 

'sob ctualqutr êon,lio:;ãu ciué Clll. ro1' j cuidél'r'IOs nós ela éxalll.' cxN~ul
,.ol~HÍrv11cla, constltue. salutaria~lrna. · bi1lda.dê dê~tas sabias disposi1:ões, 
rt1edila1:ào: - •·reli:ocs os que dor-·· 1· iob' 'cuJà. "c.'gide- ·estão nt aufragloi:. 
~m nq 1·e;;a<,;o do Seuhu1·:." - I:ii<ir• rrnbli<:o;i .uu· pàl'\lc11lares, lodos ele~ 

orie.ntaclos para a salvação C<torn,11o 
da cristandade. 

Dentre todos os su!rugtos, max1· 
mé a ::i.\GltAl) .. \. COMlJ.'ll·lÃ(' 
at!11ge a um grau ele inestimal, 
ntlor nos comptitos e mccllda.s Q. 

pobre inte!igencia humana.. 
O Santo Sacrifício da Missa, • 

supremo e lnegualavel Sufragio illl• 
pctrutorio pelos mortos, ocupa o 
prilnclro lugar nesta cruzada ele au. 
plicas do Mês da.s Almas, tão ao• 
nheci<lo cm .todo nosso Brasil. 

Os tcologus acomóuan,Io consubll• 
tancialmente em classes a serie ele 
ações meritoria.s fitas em prol do,, 
Defuntos, n1ostram a necc.,;;;ídac:l<" 
cl o esta d o cl e graça para o d CI>r"· 
cante, a<l vertindo a todos acerc 
elos meios e condiçõés devido8 r
Cariclacle cristã. 

Reeolhanios dos tesouros divino, 
,la SAX1'JSSIMA EC('.AR!STL\ cm 
~cu Trono diviun, a co1·11uscopia da1 
;;raças Clcila.5 pc]()$ Fieis Defunto&, 
que clamam, do silencio elos ·tumu
ios, pelo orvalho refrigerante da.,i 
penas do Purgatorlo. 

Recolhida. e humilde Jeyant:i-a, 
até. o Trono das misericordias in· 
finitas emanadas do SAXTrssr:-.1,) 
S.\CRA.~U:::NTO, o grito profunda 
ele nossas almas: - Dal-lhea, S&-
nhor Eucarístico, o repou,w el..rno! 

um 1•: PROPAGAR 0 

"L E G I O~ A ft 1 f),., 
,U: I W1Wll9'....-w * %111CS::W. 
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LEVEGÃL D A D E. Os milagres de Nossa Senhora de Fátima 
uana cura extraordinarja, 

,.TIGESIMO SEGUNDO DOMINGO DEPOIS DE . PEN'i'Eê<>S'l'ÊS _ 
( S. Mateus. eap. 2%, vrs. 1-15 ). 

NaQuele tempo. retirando-se eoncertaram os Fariseus em eo• 
mnm sobre o modo de apanhar a Jesus em uma. falta nas suas pa
lavras. E enviam a.os seus_ diseipulos com os Berodianos, para lhe 
dizer: "Mestre, sabemos que és veras, e ensinas deveras o caminho 
de Deus, e· não tens cuidados de coisa nenhuma. pois que não olhas 
as l)e$Soa5 dos homens; diz-nos, pois, que te parece: E• licito dar o 
tribu~o a Ccsar, ou não?" - Conhecendo, porem,. Jesus, a . malicia 
deles, respondeu: "Porque me tentais, hipocritas? mostrai-me a 
moeda do tributo". - E eles lhe apresentaram um dinheiro. - Dis
se-lhes Jesus: "De quem é esta imagem e a inscrição?" - Respon
deram-lhe: · "De Cesar". - Então lhes disse: "Dai. pois, a, Ccsar 
• que é de Cesar; ~ as coisas que são de Deus, dai-as a Deus".· 

c·o M E 1' T A B-1 O 

:Nãó, dl~ra. Jesus aos seus dls
etpulos, ordenando-lhes a simpll
eidade: •seja tua iPala't'ria.: 'l!lim, 
sim,: não, não?• E como então 
a.;;or-c1, usa de um subtertugio para 
não responder direta.mente à ques
tii.o propO&& pelos fariseus e he
rodianos? Não parecia mais nobre, 
ma.is Iegitlmo, mais correto mais 
leal responder superiormente pe-

la afirmativa, ou pela negativa 
conforme a. verdade, arrostando 
JIÍulto embora a.s tracundias do po
:--0 ou de ce~? Déeididamente 
1láo se cómpreen~ este procedi
jl1ento do Divino Mestre. 

Ets uma. argumentação que Veu
lDot atribuira certamente .a. Mon
meur Coquelet. :Monsieur Coque
let é um rapaz intellgent~; que se 
en<:0ntra. em toda.e u · era.a, e em 
"todoe os cllma.3 Amigo do· progres
.,, ele adora. todrus as- grandes in
:,,,enções. Extasia-se. dianie. do Ra
dio, admira a. grande · imprensa, 
maravilha-se diá.nte' dos · oradores 
que !alam muito é dizem pouco, 
:venera e raspei~ qualqtrer :Mon
sieur Chose que por ai:. venha a 
surgir, Seu forte é a· ~ealdade. 
Catollco com restrições, não ha 
virtude que ele mais prese do que 
& palavra franca do cumprimen
to do dever, a fidelidade aos con
tra.tos. Sua palavra. segue á. risca 
o Evangelho; "Sim, . sim," •não, 
Jlá,o" • 

zer a.o Catolicismo. Eis porque ele 
a.bomfna de morte aos catol!cos 
que !azem apostolado com inteli
gencia. e não expõem suas bate
rias ao alvo dos tiros certeiros do 
inimigo _ "Não valeria. mais a 
pena morrer martir? Ao menos se 
salvaria. a lealdade, e atê os inimi
gos prestariam sua. homenagem a 
uma qualidade tão simpat1ca!" 

- Não, Monsleur Coquelet; não 
é pr!lçlso ser assim tão estupido 
para ser eatollco. Mais. E' --preciso 
absolutamente não ser estupido pa
ra. ser apostolo. Pois.que nã.o'ê ta
·cil aliar a ·simplicidade- da potnlla 
â. astucia. <la.· serpénte. · Não·· se · to
mando cuidado com esta ultima 
qualidade, a -- pessoa pode t_erminar 
no cinismo mais revoltante; ·c·omo 
a. primeira tem como filha. a idiO· 
tice 'ma.is ridicula.- O' necessatio :ê 
envolver o preceito de Nosso Se
nhor- que mandá. que nossa pa
lavra seja. sempre "-iiim, sim; não, 
não", nas expr'êssões· que mais con
corràm para '"a exaltação da Santa 
Igreja, e salvação da salmas. ·Em 
outras palavras,· nosso apostolado 
deve: sempre usar meios llcltos, mas 
todos os meios lícitos. 

:E:· meios licltos são todos. aque
les .que não faltam a -verdade .. E é 
tão facil não faltar a verdade. 
Basta não mentir nunca. 

DR. DURV AL DO Ll= 
·vRAMENTO PRADO . ' ·'-~··-·· .. ,.·~ . ' •- . 

Clinica &i. moléstias dós' olhoo 
- Cirurgia ocu.lar - éons.: 
Av. lpiranga. 313 (8.º andar) 
._ TeJ.: t-458::: - Res.; Av. 
Angélica,· 1408 - Tel.: &-9275. 

Pois bem, Monsleur Coquelet · 
não compreende as slnuo5idades d;· 
que se serviu o Divino Mestre nes• 
ta como em· outras respostas aos 
escribas, · fariseus, herodianos, 'tod_a. 
a classe de hipócritas de seu tem
po, Eis porque ele julga o Evan
plho . incompleto, imperfeito; eis 
porque ele tein ·restrições que fa• ____________ _;,~-.:-.::-==================--
Os prisioneiros e deportados 
~radecem a. Nossa Senhora 

franeeses 
liber-a sua 

jugo_ nazista fação do 
O Serviço Francês de Infonna.

!;Ões divulga a seguinte noticia: 
. «µ'ttis XIII consagrou a França 

a Nossa Senhora, e numerosos são 
os templos de França onde o po
yo venera a Santissimá Virgem. 
JJil'o entanto, Lourdcs é o mais fa
moso, porque em frente a sua 
P,rUta, é que se produziram os 
mais notaveis milagres, e que ali 
acham aliVio todos os doentes se
jam-no de corpo ou de alma.' 

Ultimamente, uma rOlllaria reu
niu em Lourdes os antigos prisio
neiro e deportados da França, pa
ra render homenagem á. Padroeira 
do seu pa1s e pedir a sua prote
ção. 

As cerimonias foram. imponen
tes, tanto. pelo numero de partici
pantes (60.000 pessoas) como pe
la solenidade desta manifestação 
de fé catolica. Um tablado espe
cialmente erigido permitia rezar 
18 missâs simultaneamente, e. 18 

não foi o numero escolhido por 
acaso mas porque corresponde ao 
numero de regiõ~ militares ale
mãs dos campos dé conce·ntração. 

Personalidades de destaque, hu
mildes operarias, viuvas de anti-
gos prisioneiros e deportados, pa
dres cujo habito não fbi respeita
do pelo invasor . nazista, cQ.mung~ 
ram na mesma confiança;· · no 
mesmo amor para Nossa Senhora. 
certos de que Ela há de proteger 
a França, como sempre até agora 
protegeu~. 
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DR.DURVALPRADO 
M&DICO OCULISTA 

Rua Senador PauJo i!:gJdJo, ll 
- i." and. - Sala5 512 ~ 13 - lt. 
t&q. da· E.ua J.:>se BorufácioJ. 
Cons~ 14;30 às 17,30 noras 

:ret.: 2-7313 

A PARALISIA 

:i.uxiliar no tratamento da Si!'ilis, é o remédio de reputação 
jttStifir.!ada por sua fórmula tri-iodada á base de plantas nara. 
depma'I:' ~ «rnificar o sangue. Sna ação é eficaz e certa nas J' 
Jnões ãa ~spiuba e medula, tremores na . ca~eça, · se~ação de. · 
~- torpor mental. falta de memof~~, v:erti~n~, ~Mu~ , 
r-°.A.". taiejameuto das ~u:téTh~ ,Jo J11'.~fQtl), J'>'.-~vi'i~ ,Tisi-io J~Ôj,L .. _ 
•uc.~nu• .t-..- · r.otl~ confianç~. · · · · · · (113 i'i:(;) .. , : · ··-

· · Tra.nscrevém~ .. data. venta.• de 
'11m dos grandes Dia.rios de Lisboa, 
a. seguinte e imponruue ::.oUcia.: 

Um distinto sacerdote, devida
mente autorizado pelo seu ~ralado, 
envia.-nos o relato durua cura. ex
traordinaria verificada em lf~a 

··: no di a13 de a.gosto proximo pas
sado. 

Damos esse relato com as reser
va.a que a Igreja sempre aconselha 
em ta.is casos. Diz o nosso dedicado 
informador: 

"Alguns -jornais, nomeadamente l 
as "Novidades", no seu nun1cro de · 
14 deste mês, e em breves paJ.a.vra.s 
reCeriram-se jll á cura extraord1na
ria. de Clarlsse Rebelo Gamboa., 
opera.da, no Santuario de Fatlma, 
no dia 13 deste mês, 

Clarlsse Rebelo Gamboa., de 1S 
anos de idade, natural de Cerejo, 
Pinhel, diocese da. Guarda, so!rla 
violentas dores de cabeça desde De
zembro de 1945. Depois de varlos 
tra.tamentos,, sem resultado, paru.u 
para. Coimbra. a 23 de abril pru;sa.
do, sendo internada na Casa de 
Saude de Sofia e entregue aos cui• 
dados clinicos do Dr. Vaz Serra, 
que foi de uma grande dedicaçã.o 
pela doente, Mas, apesar de toda 
a sua dedicação e interesse, depois 
de mais de um mês de estudo da 
doença, não conseguiu um dlagno11· 
tico seguro, e outro ilustre clinico, 
por indicação do primeiro, toma. 
conta da doente; !oi o Dr. Alberto 
Mesquita, estes dois ilustres medi• 
CO$ têm varias conferencias e sl-o 
cli::i.mados outros colegas, como ºª" 
1mi. Drs. Pinheiro e Arruda.. 

··Finalmente, apôs muitos cuida.
dos __ e estudos, os ilustres clinicos 
chegâtam â. conclusão de qu8 a. 
doente devia ter um tumor cere
bra:Í,. "um· sindromo cillndrico de 
hipertensão craneana". 

_.Sem esperança. nenhuma de cura
rem a. pobre doente, desenganara.in 
a familia e prepararam-na para a 
pior das hipoteses: - a doente 
acabaria por ficar cega na. contin
gência de lhe rebentarem os olhos, 
muda, surda, paralitica, etc •• 

Assim, com a alma cheia de an
gustia, a. familia trouxe a. doente 
para casa, no dia. 20 de julho ul• 
timo: esteve portanto, em Coimbra 
desde 23 de_ Abril ultimo, até ao 
dia 20 de, jÚlho, aproximadamente
três meses. Chegada á casa mater
na os sintomrui da doença. ia.in-se 
agravando a passos largos: estava 
já. paralítica. da perna esquerda. e 
do braço direito, e estava cega, ten
do ocasiões em ct,ue começava tam• 
bém já ficar surda., embora estes 
dois ultlm.oi1 sintomas não tossem 
pepnanentes pem totais, 

Além de tudo Isto, a doente so
fria. violentlsslmas dores de cabeça 
que lhe causavam fortes conwl
sões, sendo preciso por vezes 4 & 5 
pessoas para a segurar, ficando de
pois horas sem sentidos. 

Animava-a, porém, um grande 
espírito de fé e inabalavel confiança 
_em Nossa· Senhora. de Fátima, ·e 
ficou radiante' quando, no dia 11 
deste mês, lhe comunicamos qlie no 
dia. seguinte partiria.mos com ela 
para Fã.Uma, 

A' vlo.gem fcz-so de automovel e 
·ei:a tal o _estado da doente que nem 
d~u ·conta.· de· ser levada. para. o 
carro. No caminho, até Coimbra, 
por trê:5 ou quatro vezes sofreu 
convulsões ou ataques violentos. 

Em Coimbra, onde chegamos 
cerca de meio dia, foi internada na 
casa de Saude da Sofia, para re
pousar durante as horas de calor: 
ali teve varios ataques muito vio
lentos; durante um deles foi obser
vada pelo medico, sr. dr. Mesquita, 
elo que já. atrás fala.mos e que a 
tinha tratado, quando da sua esta
da naquela. Casa de Saude. 

A tarde, pelas 7 horas, lá par-, 
timos de Coimbra atê Fâtima, e es
ta segunda parte da viagem, gra• 
ças a Deus e á-Virgem Mãe do Céu; 
correu bastante bem. 

Chegamos ao Santuario bendito 
de Fátimà, 'a doente foi internada 
numa das enfermarias do Hospital 
e observada. pelo_ diretor clinico do 
mesmo, sr. Dr. Pereira, Gens e pelo 
sr; Dr.. Pltúentel, em serviço no 
HospilaJ. 

Ali teve ainda varias crises du• 
ra.nte as quais foi observada por 
estes dois medicos; a. ultima crise 
do dores agudas terminou- á uma 
1-iora o mela do dia 13; a madru
gada, desse dia 13 passou-a aparen
temente- calma, embora sem sent!
tlos. A hol"'J. da Sagrada Comunhão, 
aos doentes, voltou a si e comuu
gou com toda a piedade e fervor, 
não mais perdendo _,os s~tidos: as 
dores »o entanto ~,.:,nt1n11arn.1n · ;,, 
,.to'rn:n,;it.A·Ú, CtJl:no eh nós la <11-
=<lo na. 11t1a ~gna.<.,ão_ e a.ban•._ 

dono comoTedCllres, - .Aprox.lma
va.-ae o grande .momento da graça.. 
ÀS ll horas e meia, por autorlza
çã.o especial do senllor Diretor cll
nk:o do Hospital, a doente ê co10-
ca.da. na ruaca e coucl uzida pela.-, 
Servit.a.s JJ. Maria. Ulabel Aluuquer
que e D • .Maria Vitoria da <..:osta 
Pi.nhe1ro atê a. capelinha das Apari
ções; a.li, junto da Jmagem da, Vir
gem de Fatlma, a doente que· atõ 
ali não via, con1e<;a a ver, e move 
o braço e a perna, atê então !mo
.veis, como já. dissemos. Caldos de 
joelhos junto da maca, olhos razo,i 
de lagrima.s e filos na !mugem ele 
Nossa. Senhora de Fatiniai rezamo:, 
• TerçÓ em ação de graças por tão 
grande favor, 

Aproximava-se a missa dos docn• 
tes, e conduz1111oc, a possa. doente 
para ~ rec!_nto respectivo; ali, co
mo prova. do que já via, olhou para 
o relogio da Ba.ailica e disse: - é 

_uma hora e 25; un1 -amigo, .que es
tava. ao lado, mostrou-Hle o seu re
logio de pulso -e pergu1na: _ que 
horas sã.o? - 1 e 27, responde ela; 
não havia du.vida - a cura Unha
l!le operado, embora. não completa; 
a.s dores' de cabeça continuavam a 
atormentá-la; foi no momento da 
Comunhão, na missa. dos doentes, 
11.ue ela nos disse baixinho: - .. sen
ti agora. um alivio na minha ca• 
beça". Ma.a a.inda não era tuoo: -
!oi no monumento · d.i. Ben~ão do 
Santisslmo, que ela, a doentinha, 
nos disse contente: já estou boa; já. 
não sinto n;i.da! Na verdade, a cura 
tinha sido completa, 

Quando _depois de a Virgem ter 
passado junto dela na procissão do 
Adeus, íoi levada vara a en(erma-
1·ia, salta imedh~tamente da maca 
e vai para a ;Janela acenar ainda. o 
11eu adeus á Virgem que naquele 
momento ·chegava â. sua capelinha, 
Chegados os medicos veritlcaram a 
cura opera.da na Clar!si;e, que, a111-· 
da nesse dia quis visitar o tumulo 
de Jacinta e Francisco, o ·que fez 
sem precisar de qualquer apoio, No 
dia. seguinte, dia 14, â.s sete horas 
da. manhã., ei-la que, por seus pês, 
sozinha, desce do Hospital á. cape
linha das Aparições, assistindo sem
pre de joelllos â. missa que por sua 
tntençií.o e em ação de grçi.c;;as all 
celebrou o seu paroco; e agora, _lá. 
continua., gozando daquela. preciosa 
saude, dom do. Céu, sendo visitada 
por muitas pessoas, não só da sua 
terra, mas de aldeias vizinhas, prin
cipalmente de Alverca, onde, não 
156 ela., mas toda a sua famma, 
conta com multas pessoas amigas. 
· Atestados medlcos confirmaram o · 
estado da doente antes · da cura; 
mas, mais do que os ates~qos, aflr• 
ma.vam-no -todas as pessoas que vr
ram e assistiram, alguma. vez, ao 
sofrimento crusciante por que a. po
bre Clarlsse passava. 

Como ela se contorcia no .. meio 
das suas dores, embora. sem se 
queixar, porque prometera a Nossa 
Senhora. .sofrer tttd-o pelos pecado• 
res e nunca se queixar, era uma 
autentica. esta.tua de dor, resignada 
e confiante, imolando-se pelos pe• . 

cadores. Ela. sabia que o ,eú '·ciso 
e1·a. desesperador, mas není porl.sso 
desanima; -só· quer ,o que ·á. Virgem 
Sa.ntimilma. e seu Amado· Filho .qui
serem, contanto que os p~ca,dores 
se convcrtam·e se salvem: tals'erilt~ 
os seus senllmcntos. 

, . . 
Com re!ercne!a a. noticia. acima 

transcrita; em carta datada de u 
de setembro p .p. a. propl'la.: Claris'se 
ltabelo Gamboa escrevendo ele ·sua 
terra natal, CereJ<>, em Portugal, 
pa.ra parentes seus aqu1 residentes · 
~sim se expressa., vindo cÓnfirma; 
a narrativa fiel do jornal Lisboeta 
que publicou a noticia dÓ gi·and& 
1nilagre, ' 

"Como .. já é do vosso conheci· 
mento, o g1·ande sofrimen_to em que 
estive ·durante 9 meees e por ü.m 
depois dos medicos terem desenga
nado a. nossa familia aqn,1; tri;)uxe
ram-nie para casa completamente 
desenganada, depois de três meses 
de permanncia em uma. casa. ·de 
saude em Coimbra. Tinha eÚ, se
gundo atirmaçâo d_o medlco, um 
tumor cerebral que· me fez passar 
por sofrimentos atrozes, e que ~e.ço 
a Deus não os dar nem sequer -aos 
bichinhos da ten·a: estaY~ ·cega' :e 
paralitica, sofrendo dores de ca-. 
bec;;a. horrlveis e por vez~s ficava 
s11rda e muda; tinha convulsões ern 
que -eram precisas 4 ou 5 pessoas 
para me segurar, enúm; eú não· sei 
explicar o meu sofrimento. As coiu
nas do jornal qúe ·vão Junto a.· pre• 
sente, dando a noticia do aconteci· 
mento, podereis acreditá-la., a no·u. 
eia. que rol na outra carta. para aí 
-envia.da, ia um pou·co alterada.· mas 
esta .agora vai conforme ·o· que ff 
passou comigo, 

Mas, apesà.r de todo d sofrlmeiitÓ, 
eu pedi a Nossa Senhora de Fátima. 
que me conser.vas~e os. d.ias de vida 
até que fosse visitar Fátima. Bstai:i.
do numa das maiores crises, e sef.\• 
tindo-me muito mal, •pedi ,a. minha. 
Mãe que me levasse a Fátima .ap~
sar de tanto sofrimento, o que nl~ 

fez da melhor boa vontade, ·e dei• 
xai que vos diga, levara=•me corii 
receio de que eu morresse ·no ·cal• 
minho, mas grac;;as â Mãe do Cétj. 
a.inda que pass_ei mal durante a viàl
gem lá chegamos· á··Fátima, oncih 
dei entrada i:io Hospital no dia 1 ~ 
de agosto, e ·no dia 1:i, ás 11 horas 
e meia, levaram-me. de maca par(l. 
a.· capelinha das aparições, onde co• 
locaram a maca em lugar que me 
fosse permitido ficar .perto. da !~a
gem de Nossa Senhora; _pouco ·de• 
pois, comecei _a ver e a poder mo
ver a perna- e ·o braço, .âté ali então 
janiais !moveis, depois _fi~ci'a~ 4e 
maca me levaram pai;-a o recinta 
dos doentes e á Santa Mls.sa, quan• 
do foi á. elevação, senti um boca• 
dinho de alivio na cabeça,- e quan .. 
do !oi da.d.a .a :benção do Santlssimo 
a.os .doentes,. senti-me completam·en• 
te ... curada. :Qrac:;as a Deus., e' â. Nós• 
· ea Senhora de, Fátima,· foi um 
g1·ande milagre que- a Virgem B~n-. 
dita ·me fez. · 

Semana Eucaristica em Piracicaba 
Realizou-se a partir do dia 20 de 

outubro, na cidade de Piracic.:aba, 
solene Semana Eucarística, em 
homenagem a Jesus Cristo Rei. 

Durante .;odoh os dias da sema
na houve Missa pela manhã na 
Catedral, á noite reza, sermão e 
benção do Rant1ssimo Sacramento. 
Os sermões foram feitos pelo Rev
mo. Pe. João Echcbarria, I\lissio
'lli!-rio do Sagrado Coraçâ.o ue ÍILJ.· 

ria. 
No dia. 27, ái,i 7 hs •. houve Mis

sa e comunhão geral de todas as 
associaçõ ... 3 religiosas. A's 10 hs., 
Solene Missa Pontifical oficiando 
o .Sr. Bispo Diocesano, Dom Er
_nesto de Paula. 

A's 16 horas, solene procissão 
do -triunfo de Nosso Senhor, per- 'I 
correndo o seguinte . itinerario: 
Jo-reja de São Benedito, ruas do 

1 
rfosario, Voluntarios de Piraci-
caba, Governador Pedro de Tole- · 
do, Boa Morte, São José e Igreja 
de São Benedito. 

Foi. a seguinte a ordem da Pro· 
cissão: 

Cruz processional, Alunos do 
Catecismo, Cruzada Eucaristica, 
Liga do Menino Jesus, Orfanato 
do e. de Maria- Nossa Mãe, Edu-. 
candarios e Colegios, Arquiconfra
ria do Imaculado Coração · de · ~a.
ria, Rosário, Liga de S. José,· Ofi• 
cinas Sta. Rita, Missionarias :Ex• 
ternas ele Jesus Crucificado, · Fi• 
lhas de Maria, Departamento -de 
Professores, Pia União de'.Sto, -An
tonio, Apostolado da Oràçã.o,. '. ~. 
Catolica I<'enunina, Congrega
dos Marianos, Vicentinos, Irman
dade de São Benedito,. A .• Ç. Mas
culina, Irmandade do s. S. ;:;a,
c1·ame11to, V. O. :r. àe São l<'raIJ;
cisco, Religiosas, . Seminariç,, Cle• 
ro. 
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Credo Es pírila 
Nos ultimos tempos o Espiri• 

tlsmo mostra-se muito ativo em 
,sua propaganda .. 

Os Jornais trazem constante
tnente artigos,. ou ainda, man· 
têin · ''colunas" fixas que divul · 
~a:m e ·defendem a C:outrina es
pirita.'. 
· Tá.riibem o radio acompanha 

t ·1m·prénsa, tudo revelando E'S· 
tarem · os espiritas empenhados 
eni âümei'itar ·o· numero de pro
·:wlitos ·e, . o que mais devemo:; 
rtcentliar, eínpregando uma lin
t'Uagein semelhante á usada 
})e}os cp.tolicos. A confusão que 
procuram lançar nesse terreno 
faz com que muitos brasileiros 
J:nénos precavidos aceitem sem 

. chpque · quanto lhes vão ensi· 
nando, certos que estão se apro
:fundando no Cristianismo! 

Tenho ·agora em mãos um 
<lestes artigos aparecidos numa 
•·coluna Espirita" de jornal c..a 
Capital paulista. 

a terminologia empregada é 
tip_içamente catolica, a começar 
pelo titulo: •·credo"... Espi- I 
rifa". 

Não· iremos fazer uma critica r 
J)ormenorlzaaa do artigo. Po
c<P.tnos afirmar, entreta11.to, tra· 
l-ar·se duma infeliz imitação do 1 
credo catolico. 

De fato sendo o espiritismn, 
üe si mesmo, bastante confuso, 
e ainda havendo internacional
mente a preocupação de evitar 
os contrastes com o catolicismo. 
a linguagem empregada é nebu -
losa, vaga, incompleta, engana
dora. Mesmo assim, noções com - ' 
pletamente hereticas pululam ~ 
todo momento. 

Henrique Levy 
Com toda a certeza a justiça 

divina só. premeia os bons, con
forme o espiritismo. E os maus? 

"Creio em Jesus Cristo, como 
encarnação · da Vontade de 
Deus". _ 

Onde encontrar a noçao de 
filho, como segunda pessoa · (la 
Santíssima Trindade? 

"Creio nas escrituras, contan
to que nelas se busque através 
da letra que mata o espirito ~ue 
vivifica". 

A ressalva feita indica que os 
escritos biblicos não favorecetn 
muito o espiritismo; e temos o 
direito de perguntar: como <::C· 
cidir qual o espirita da letra 
que corresponde ã. verdade? Se-
rá a resposta dada por um pé 
de mesa que. bate no chão, du
rante as trevas duma sessão? 

"Creio na ressurreição do es
pirito". 

Sim? E nós que aprendemos 
que o esp1rito não ressuscita 
porque nem siquer morre!? O 
que morre ê o corpo, e é este 
que ressuscita. conforme dogma 
do catol!co. · . 

"Crf'io num só destino reser· · 
vac'o a todos e cuja realização 
se dará infalivelmente no infi
nito do tempo". 

Qual este destino? Será o in
ferno? Por que não falar cla
ro. admitindo ou negando uma 
rxist<·ncia da pena parr. o mau. 
E mais: Não prrcPbem que· fa· 
br em "infinito do trmpo" · é o 
mesmo que dizer "nunca"? 

o "Credo" toca em niultos 
outros pontos, sem, contudo, dar 
nenhuma explicação sobre as 
palavras empregadas. 
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entre aspas, não sei porque) etc.. 
com significac.os deturpados de 
~u conceito verdadeiro. 

Os pontos que mais caracteri
zam o espiritismo, tais como a 
crença na comunicação das al· 
mas dos defuntos. a chamado 
dos vivos, com as peSB_?as deste 
planeta, a reincarn~çao, etc., 
não são siquer. menc10nados_. 

No entanto o artigo está re
pleto de inutilidades, frases aca· 
cianas e completamente fora de 
pro_posito, deslocados num cre-

. dó -religio$o, como por exemplo 
a frase seguinte: 

"Creio na imensidade, na in
comensuravel vastidão do ·infi· 
:oito resplendente ' dos astros. 
planetas, sois e mundos, onde 

. palpita a vida num concerto 
unissono de cantlcos e louvores 
ao · supremo Senhor do Uni· 
.verso". 

:iA-síFILF· ,.::;:., ' . 

Medicação auillar ao trata• · 
· ·, · · · mento d• slftUs. 

15 DE NOVEMBRO 

s. Leopoldo 
Leo1><1ldo rv. cognomina.do o pie

doso, descendente da casa. da. Aus
tria., nasceu em Melk, no ano de 
1073. A piedade dos pais comuni· 
cou-se ao filho, 'que desde a mais 
tenra Idade revelou indubitaveis 
sina.is de futura santidade. C0mo o 
piedoso Tobias do Antigo Testa-. 
mento, os pais de Leopoldo im
pla.nta.:ram no coração da criança 
oe principios do temor de Deua e 
da· caridade. Apoiado assim pelo 
exemplo dos pais e pela oração.
conservou-se Leopoldo ·puro do 
contagio pestiferó· do mundo. 

Tambem quando, pela morte do 
pai, teve de assumir a responsabl
lldade do governo, ficou· fiel aos 
mesmos principias, · de n:todo que 
aos euditos, como aos outros prjn
cipes, podia servir de modelo de 
perfeicão cristã. Para os suditos era 
Leopoldo um verdadeiro pai, que os 
governava com justiça e caridade, 
tendo diante d05 olhos constante-

da Austria 
mente a grande responsabilidade 
perante Deus.· 

Inês, a esposa de Leopoldo, riva.· 
Usava com ele ein virtude e santi
dade. Inspira.da por ela, Leopoldo 
fundou o célebre convento de Neu
burg, com o unlco fim de ter uma. 
Ordem religiosa, sustentada por 
ele que pelas orações e obras de 
ca;idade atraisse a benção de Deua 
sobre o go_verno e a. nação inteira. 

Leopoldo governou durante 40 
anos, com muita felicidade, e os 
suditos viviam-lhe em paz e boa 
ordem, Estimado por todos, vene
rado como Santo deixou Leopoldo 
esta. terra. em uM, pam trocã-1a 
pelo eterno reino da gloria celes
tial. Numerosos milagres que se lhe 
deram no tum12lo, revelaram O 

grande poder da. sua intercessão 
junto ao trono de Deus. O Papa. 

Inocencio IV inseriu o nome de 
Leopoldo n-o catalogo dos Sa.ntoa. 

O COMUNISMO · "BRASILEIRO" CONFESSA 
SUA FRAQUEZA 

! Em boa sociedade ha coisas. que 
ilão se dizem. por 6 erem clro~ancts 
Os comunistas tambem. , sabem 
guardar esta . discreção, não por 
serem educados mas por '.. _réles 
questão de oportunismo . e 1.1, t., · 
tica. 

ro colorido, sob pena de deitar tu• 
do a parder. 

E. o mesmo jogo imoral que 
fez o partido comµnista. italiano 
d.l.',1j1buir eedulas com a efigi.e 
de Sarito. Antonio entre o po~ 
simples dâ península. , ., 

-EMPóRIO, PADARIA E 
CONFEITARIA PARANÁ 
Generos ali.meritlcios, pães e 
biscoutos cfé todas as quali-

Alguns exemplos: 
"Creio em sua justiça 

Deus) indefectivel, nao 
instrumento cte punição". 

(C:e 
como 

Fala em objetivo da vida mas l 
\ não esclarece qual seja; em ba· 
1 tismo de fogo e do Espirita San-
à to, em graça (escrrta por eles 

Eis porque, ao lançar uma cam
panha destinada a levantar fun
dos para a aquisição de maquinas 
proprias para o seu jornal «Hoje>, 
em vez de clara e sinceramente 
declararem que se trata. de um jor 
nal comunista usam do eufemismo 
da «imprensa popular> ..•.. Não 
foss:m eles espantar a fregue-
zia ••• 

No final das contas, porém, tra
ta-se de um slmpleg cas0 àe res
peito humano. Este subterfugio 

da.des. Apronta-se encomen
das para casamentos, batiza

dos, "soii'ées", etc. 

AV. BRIGADEIRO LUIZ AN· 
TONIO, 1197 •, FONE: 3·7660 
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DACTILOGRAFIA, ETC. 

MATRICULAS ABERTAS 
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demonstra uma fraqueza, a fra
queza de quem sabe que não 

1 

pode apá~e':r _ ~o~~ s:~e~d~~-------· _•_•_•_•_•_•_•_•_•_• ----·· __ -_ ._ ._._·:_ 

. f ABAl[ÍI DtDRSlillS , 

··-~ ...... ............ ,cw ... °'111). ... \ 

u.EDMUNDO 80l-4N ·· 
t!QVO HAMBURGO UU,TRADA - R.GRANDE. DO SUL·ª~Á-:su 
iij,i. ~~IIQUEt °' souz~~·~U1-~IOOliO._OIIGAO r •,TE\.ÉE,lrlóNI _íJu n 

-~_=::_::::::: .. .::..::-=-=-=-=-=-=-=..::===========~~·----------....;;..;... __ ~~----~-~--------------
D A moderna propaganda diri

gida podemos dizer que 
nun<·a tão poucos engana

ram a tantos ·com maior ctesfa-
.. satez e com mais · extensos e po

derosos recursos técnicos. Neste 
:seculo ilwninadissbno dir-se-ia que 
os agentes dessa propaganda, na 
ausencia de base honesta para a 
düúsão de suas ideias e de sua 
carripanha, empregariam a mesrr.a 
_pa-rafernalia. do,; prestidigitadores 
e escamoteadores profissionais, is
to é, em vez de fatos e argumen
tos, usariam a classica cartola e 
o pó de pir.ipimpim. Só assim con
.seguiram .:iesfigurar os aconteci
m~ntos e t:-·ans:·igurar em herois e 
em notabilidade:, internacionais 
. :notorios bandiàos e mediocrida
des desconhecidas. 

• • • 

O Brasil não está imune dessa 
propaganda sectaria. Deixemos o 
presente e lancemos os olhos sobre 
o passado. 

Um exemplo entre varids: - o 
caso de Felipe dos Santos e da 
sedição de Vila Rica em 1720. O 
Hvro didat·co · «Festas Nacionais.> 
1.ssim se expressa sobre F'elipe dos 
Santos: -

, «Foi o primeiro martir da in
àependencia n,a<.'ional atado vivo 
ti. cauda de quatrc fogosos animais 
bravios, ar-3.stado pelas ruas aci
C!entadas de Vila Rica. 

Consumado o suplicio, o corpo 
dilacerado foi esquartejado e ati
rado em pedaço~ ao pasto das 
aves de rapina». · 

E o pintor Antonio Parreiras 
,'erpetuou ::i gloria desse arruacei
ro em tela ~ncomendada pelo go
verno de M!nas. Àqui, porém, ape
nas aparece um· cavalo. E o «pri
meiro martir da independencia 
nacional» está cercado por uma 
escolta de «dragões da Indepen
dencia»? 

Entre 0u•ras vozE's q1.1e se vi'>!'' 
lcyantando pelo restatleleciment0 
da verdade a rei;peito fle tal epi
sn,Jio, ~-;o acl,!1. ri <1ü liinlüdat1f>r 
li'éu de Ca:'.'Valho. Esse honesto e 
;ons.ciencioso estudioso_ cto nosso_ 

NOVA 

Os "cameluts'' da revolução 
passado, Princ1p11,lmente pelo seu 
«Ementario da Historia· Mineira», 
acluz irrefutavel documentação 
tendente a fazer riscar de nossos 
livros historicos, e principalm~nte 
dos escolarE's,. e; grande e mon1:1-
truoso erro ele se atribuir a Felipe 
dos Santos o papel de precur
sor de nossa independencia . 

Já em 1931 dizia o não menos 
credenciado sr. Afonso de Taunay: 

«Faz-se hoje, e cada vez mais 
in;periosa, a necesi,idade de ouvir 
a voz dos Arqu_ivos ameaçando 
derrocar as fc.ntasias. e patranhas 
c!os homens ,,e má fé. 

Nos nofü;;;,s anais brasileiros tão 
pouco extensos &.inda, exemplos 
ha .. divers0s, destas restaurações 
da verdade, algumas já cm via de · 
rrocesso, uu!rar:., mais dia, n1enós 
rua, a se e11cetar e executar; 

Asi;im ,_>arece <1ue breve se dará 
e om esta llist.01 ia pitoresca da co
nhecida revolta de 1720, nas· Mi
nas Gerais, condenada, de uma vez 
para sempre, a cair das eminen
cias de um movimento precursor 
da . indepen•iencia brasileira á. vul
garidade de um motim qualquer, 
dt origem flscal e tributaria. 

Esse Felipe do& Santos t-,reire, 
filho de C:c.~cPis, arvorado, de uns 
anos para e,ú,, em nobilíssimo pala
dino das nossa& liberdades patrias 
começa a a_parec~r-nos com~· real
mente era. Pessimo sujeite, egres
so do lar, tugido á familia " sobre
tudo ás justiças cio Reino e alçado 
regulo no territorio aurifero; · de
ram-lhe os fantasiosos e os na
ti vistas arr?ubados, ares de precur 
sor da inderrnctencia. 

TrYe. dentro cm l1rcve, o nornc 
' hurcoladc pelo prestigio elo mal'• 

ti• io em pr-51 da secessão do Era~ 
sil'·. 

h:i:i ('ürnn fle f<a·ja u1n '<'.rnarliri 
e::. uni <"hero11-.. • ' 

«Mas 1Iini::·ucm jamais cuidou d"' 

explicar como, ao ocorrer a. re
volta, encalleçacb por este portu
guês de pessimos precedentes, foi 
ela encontrar coesa, compacta, em 
torno da autoridade do Conde de 
Assumar, representante legitimo 
do poderio. lusitano, a totalidade 
dc,s paulistas do territorio de Mi
nas.· 

No entanto, ne, dizer dos falsea
dc,res das cousi.s da Historia,' teve 
a revolta oe Felipe dos Santos a . 
mais· (l.Centuada feição nacionalis
ta! Só se em 1720 foram os bra
sileiros os :iue tenazmente se opu
zeram ao separatismo de alguns 
portugueses pessimos . .. > 

!i:sse motim de Vila Rica, longe 
tl'3 ter um fundo patriótico ou na
cionalista, foi wna vulgar arruaça 
de subditos portugueses contra 
seus superiores hierarquicos na 
colonia. E Dom Pedro de Almey
da. o habil e 1-nergico Conde de 
Assumar, estava no seu dever em 
reprimi-lo. 

Como é sabido, durante essas 
pe"rturbações, o povo de Vila Rica 
fo; a Vila do Carmo, onde se acha
va o Conde de Assamar, afim àe 
lhe apres~ntar suas exigencias. 
Delas se fez um termo que prova 
como é ridicula a versão segundo 
a qual estaria nos designios dos 
sediciosos proc•.amar uma repu
blica democ1·atica», e deposição do 
rei na pessoa de seu governador. 

Com efeito, indaga Feu de Car
valho, como é que na clausula 
quarta dessa proposta «Queria es
se mesmo povo assegurn.r a sua 
1.::{g--.,:;t._t.i...lc a.s ~1·lnta ai. 1'. ~-:.s .!e 
Ulll"O,>? 

1 

E na çh~nsµJ~quinta, como çxc 
plk:ir q1.Ji:i: .. ,~ep1.,o!icanos extrema

. dúS fize_S,';lf,ífl. a seguinte . declara• 
çfi.o: _"· .. . 

~oucria ·esse nícsmo póvo, pa1:o. 

o serviço de Deus Nosso Senhor e 
de Sua Magestade D. João V, que 
Deus o. guardasse e a conservação 
do Governo da Colonia» '? 

Finalmente; como explicar que 
na clausula ·duodecima republica
nos exaltados, que se insurgiam . 
contra a autoridade do Governo e 
portanto do rei. pedissem ao mes
mo governador em nome deste 
mesmo rei, 

<Que Deus o conservasse, lhes 
concedesse o perdão geral, selado 
com as armas reais e ao som de 
caixas fosso publicado nos luga
rei; publicos>? 

• • • 
Conhece-se o desfecho desta co

media. Os cabeças do movimen
to, alguns potentados portugue
ses, foram pre:ous .em Vila Rica 
por ordem do Conde de Assumar. 
visto continuartom os tumultos 
praticados á noite por escravos e 
apaniguados. apesar das promes
sai: feitas pelo governador de 
atender ·a algumas das exigencias 
desses reinois. 

Presos os cabeças, Felipe dos 
Santos, méro comparsa secunda
rio. foi aliciar gente ein Cachoei
ra do Campo p.,;.ra liberta-los. Vê
~<'. portanto, a falta de apoio po
pular que a mashorca tinha no 
proprio teatro dos acontecimentos. 
acontecimentos em que encontra
mos, ~exclusivamente, negros e 
portugueses. mesmo porquç, de 
brasileiros, só havia um ou outro 
paulista ou baiano ein Vila Ri
ca>.1. 

Luiz SoaJ'es de Meireles, homem 
do povo, prendeu em flagrante o 
·pu'rtuguês It'elipe dos Sautos em 
Cachoeira nc Camp_os, t,uanclo 
tentava levanta1-: o arraial. 

Diante desse flagrante. foi . o· 
arruaceiro processado sumariamen 
te e enfo:·cado Pm uma polé. O je
<;Uita Ant.nn\n ColTêa. contcmpq-

raneo dos acontecimentos, ~ 
narra o f'lto em seu «Discurso 
Historico · Politico>: 

«A' vista de sua confissão, e ~ 
ser apanhaco em flagrante foi no 
mesmo dia, com aplauso dos mo
radores,. enforcado e esquarteja.· 
de>, .. ·• 
1 Quanto ao apregoado confise& 
dos bens de Felipe dos Santos, es
tamos diante de nova balela. O go
verno colonial nada poude confis
ca!', porque tudo que possuis. Fe
lipe dos Santos se achava penho
rado. Confisco houve dos bens' dos 
arruaceiro:; porluguêses mais gra-
duados. · 

Resta destruk a lenda segundo' 
a quai Felipe dcs Santos teria sido 
anastado pelas ruas de Vila Rica 
por cavalos bravios. A sentença 
de Felipe aos Santos, que se acha 
na secção de manuscritos da Bi· 
blioteca Na.<>iora., determinava que 
«co1n baraço e pregão corresse as 
ruas, :;of1:esse morte natural e 
fosse esquartejado>. 

Lavrada a scnténça, ordenou o 
governador que .:fosse arrastado 
pelas ruas até o lugar publico 
do suplicio.>. · 

Racionalmente u~ .~-se comore
ender: - arra~tact0 pelos soida• 
ctoi> até á torca - e não· por ca• 
valos. 

E' a expressão usada por Cami• 
lo Castelo Bra:iPo, em «ü Regici; 
da>: -

« • • • como tal o eondenam .e 
mandam que com baraço e pregão 
pelas ruas publicas, e costumadas 
seja levado á r:islo á forca ... > 

••• 

Entretanto, a causa da demago, 
gia sectaria predsava de um mar
tir. E, com esse «arrastar pelaE 
· ruas~, do resto se encarregou a 
fantazia dos mesmos escribas que 
transformariam os salteadores da 
Ba!;tili1a cn: ll,'1 0is da llbei·taç'"-0 
universal co11tra a, «tiru11ia» · e '.l 

«op1·essâo», como si os atuais rC'· 
gúlo? «republicanos» e «democra
tícos» rião colocassem em um ch.i 

nelo · o · podÚ· pessoal dos an t.i;.oa 
solx:hi.11os· •. -
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<NC> - O Vaticano confl.rmou 
reeentemt!nt~ que Sua. 5antklade 
o Papa Pio XII. solicitou doo Se
nhores BiaPoS de todo O mundo, 
que comuniquem á. Santa. Sé, eua 
opinião pessoal e a. de seus fiéis, 
nbre a possibilidade dá definição 
-ia Anuncta.ção da. Santíssima Vir• 
~em Ma.ria oonio dOgma da Igreja. 

,explicita. 
1.500 a.nos, 
Caledonia 
venal d,;, 
questão. 

dOs catotteos d.Ura.nte 
desde que no Concilio 

do an0 c:·c 451, São Ju-
Jcrusalém levantou a 

Na Hespanha, o EXmo • ~
Sr. Dom Rafael Gtlrcia de Castro, 
Prelado da D:.Pccse de J'an 
J,üblicou em virtude eia ordem re
Gebida. da. Sa.n(e Sé, uma Pa.st.oral 
em que narra a. posição q1.1c a de
voção a Assunção de Nossa Senho
ra. ocupa naquele paiz. 

Dia 3 - às ZO,:IO bOr~ - 8êtor résultado el~ste exame. deve1n tncl1er o te·riirilo dá.. Adur;;..; 
n. 0 14, em Sã.o Gera.ido - l'ei·dl.z&;; · 

Dia.: _ às io,oo horas_ setor . e) Ueaii.:t.a!;Õc,;: •;àu, ã.s 1:; hs. os Ct:rnareg-ados ~H;•-, 
- Prucur8 o Sr. Prci:;idenle que nures, ás :1 _horá.s, o.s AGulto.s. . , 

11 ·
0 

U, no Calva.rio; haja. estima pela honra de ajudar E.\pué os ponucnores do pró• 1 
Dia 5 - às Z0,30 horá.3 - setor -

a missa e que os mais presli.;ioso:;; grama da r:om.aria a ltu no dia ~ ••1 
n,G 4 • em Sã.o Ráfa.el; seja.m os primeiros a fazõ-lo. A vi"la dos ma.;·nlfkó~ l'<!StfJfü., 

Às 20,so horas - setor n.G 8, no 
- ~omcie um congre.;·ado apto dos do dia ae forma<;;âo .dos l're;;;i-,, 

.Arquidiocesano; d' · · · · 1 dc-11lcs ua vila tl., JJaruerl !it.:a 111a1·~: · Às 20, 30 horas _ sGtor n.º l(), para 1ng-1r e ensrnar o:; cururn ias. ~ , , 
--Olhem todos pela dl.;nidad•) caclu desde já. o dia da ft:rrma,ão: ! 

na Imaculaela Concéiç:i.o; • 1·,-,1·-, os 1·11°t1·t1lo1·es a· _o· k ·éanelld. ·a· t·'" ., respeito e exatidao nas cerimonias = ~ ~ " v,,., 

Às ZO.,SO horas setor n. 17' , sJ:a mi>isa e de benção do SSrno. a ~·! de Su1·em bl'o, .á. u1•;;encià ela.. 
ru:n Santo André; b) LlVl'os: !or!'na1:ão nas me_ .sinas réÜniõe$ __ · é a.) 

.A.s 20,30 hora.s setor 11,., lS, Francisco Cipuilo - O St. e sa- exposição do plano gel'al pubilc.a.• 
em Santana.; cri!io da. Missa -· Tipogrufia do na Circular-Boletim, Pl"Ô\'óca. 

Dia. 6 - às 20,30 hora.i; - setor 

Anuncla.-ee que em. principio de 
nla.io. a Santa Sé enViôu a todas 
liS d!ocese8 os pedidos de in!orma.
ções. Estes a:;sunt.os sã.o s~pre 
tra.tadOs oon:fidenclalinentc; ien
tretant.o, · nest.e prÍ>eessó a · Santa. 
}é deu toda a riubHcldade. 

caso sua santidade proclame o 
riogma será. 0 primeiro dOgma. de
fínido depois de 1870, (Jl.W1do f01 
proclamada a infalibilidade papal. 

A Hesi,anha. dedi001.J a. glo..fõsa, 
Assunção da. Virgem Mal'ta. entrl!'J ' · 
outras às catedrais, de Jean TO- , 1. 

lr-do, &vilha. Valladolfd .. Burgo.,, . 
Astorga. Barbastro, Ciudad Rodn-
go. cartagcna eordoba, G->TOna, 
Seon, Hugo, Madrid, Mà.llorca. 

G\.lpolo _ Sã.o Paulo. uma animaéla troca de ideias éntrGO: 
n.º 13, em Santa Cecilia.; .AJvaro Nogl'omonto - As Contes "ªrios co11g1·ef:adus: sénté-se noi 

As zo,3o horas - setor n.º 5• na. t do Salvador - Editora \'ozés, ambiente um frcmito. dé e1'1lú!liu5• 
Penha.; 1 Walter ~fa.riaux S. J. - Sou Eu mo é a an~ia éle sacudir a iuerci;j.' 

As 20,30 horM _ setor n.9 11, . . .. . 

om S. Luiz; 
Dia. 7 - à.s ~0,31) Ml'l!I.S - setor 

n.º 1, na Sede da. Federação; 

o Senhor - Casa Sto Antonio. de muitos C:1einc11tos ru.al'ia11os. l''f": 
~ DAS SA.i.'iTAS AL..'\f.AS 

Depols de festejai· a sJoria dos 
SauLos, mesn'io doscunt11:1cidvs úus 
homén.s e ~em c.:ullo espoch1!, a. 
lgreJa. nos manda. aufra1rar, no dia. 
2 de Novembro, a.s alma!! do Pu1·
.;àtorio, :Não só. M.J.s a ;,lcàa.dc 
c:ristã, iÍ1>ipira.da pela mei;.n1a Sant:i. 
lgreJa, consagTa o mês ue Novem
Li·o Lodo a. 11roc.:urar il..s sa11tas al
mas o alivio de suaB penas e a. 
coruplitla liberta\,ão. Na.ela de man
chado éntrarâ na mansào celeste,. 
dlz a Escritura. ~· preciso pois 4·uc 
haja um lugar de -purií1<.:a~ã.o pa1·a. 
as alm::ui que,· :se111· ·sc1·<?m me1·e.:e-

cam marcados os elias pàl'a a in"S.,, 
taJ.v;;ão aos sélores: fazém-sc y.;_. 
rias intcn1ela1;õcs -acérca da a.u.!len .. -• 
eia de aJ,;·uns presidtnté:jl nas réu.,, 
niô\!8 prepu.ratoriw., 11.lii:,1 (11..1·la.n'len., 
te anunclauas. L'M 1•epl'eeerilll.DL~i 
d.o cie11anamento. de 1.üvu1t-11,~ãtt: 
cultu1·a1 ,q,re~e11ca sugestões pa.ru. 
~e apror;;,tur~m mellwr oi; co.(lfe•. 
n·n1,;1,;tas 1·u1iJ11tarJue nll.à 1·tu.Í\Í'úê-~ 
d«..s cou';irc,:a.,~õl':;, em se1'.i't1tna.s uu: 
tl'id1H>.s t:rl';;..ili.~a.uus na.s ~·uqu4u,; 
crn a::svc.:iiJ.<,;uc~, mct)u.lu cu~ til. uola.• 
bor.açào das cotnpOnenteà éius l!e· .. , 
tvre:,; . .:;ao tea;vun,s tie fot.llla!,;ii.O "''r 
c.lé aPUbou,auú -qlHl l)l'CU.:i.i._1,l_ i.es: 1 
alJl'vl'l.:Hu.uu.s, som. l'(l\,<:tO uà =g1sr~·j 
ou cte al.Juso. u u._Lro oong1·é~adu · r•• 
l.,.rn. uum u11Lu:;1aij1HO um -~usaio c:ie, 
dc:1.Jate q.uu a:;U1Jc1tóU n,1. .iuii.. cuu• 
gceg:..1;u..:s. IIHJ.J.; ilul:,; uwa JUi;ltt> 110• 

-pelas que~LU<ls c11w,tllü.u; cuai o~ 
j!l'OLC:StU.lllCS. .As pel'~})Cdcl!l'<<-1 ""'' 

uma cunc.,uu·,q;ao gr-ano1osa do.s 
Menores no dia 13 n,1. p,u·Oquia. ca,, 
~. Sr<1.. Au~ilia.<.l,H·a, cu\ll pr1:m1a• 
çiw uos venoeouree no:; cerll:lmc.t. \·. 
catequ,:,ticvs e aprcsenta1,;_ào do cu1·- : 
po celllCo de Ag·ua 1:l1•a11ca, l!lâo i;au• 
dadas cv111 aplau~u:; ;í, úin:Lu1·ia uv 
lJc1,1u.na111entu tias lJC, ue Meno
res. Bm surna, Vld.a, !niclátiva .. eo-
tusiasmo, trabalho e aposwlad~:I 
eis a palavrà. de oraem e· a 1·ec .. 1 

ll.lc:uJa1;1.1,o 1inal · du H. l' • .Uln:,Uf .. l 

A doutrina da. Asstmção de N~ 
senhora foi considera.da p:ilo pa.pa 
Benedito XIV em tneiad<>s do se. 
cul<> XVlll, como Ullla ()Pioiã.O 
pr0vave1 cuja negação seria. ;.m~la, 
" blasfema". A A,SSUnção da Vu-
t;(m sa,ntlseirna COl).stituiu c.re.nça. 

Instituto Moderno 
1 

1 

---.- Pelo Menor Preço f Í ~, ____________ ,_ 

PRAÇA DA S.ll: N.0 .163 
SAO PAU.LO.:. ~ 

- Fundado em 191'7 _ 
DACTILOGRAFIA 

TAQUIGRAFIA 
. O M::lhor Ensin< 

Mondenedo. Qsma, Pamplona, Pla
stnciD., santander. Scgovia. Sc
gorb?, Tudda, Tuy, Urge1 e Vito-,. 
ria. alem da igreja d0 colegio de 
sant.a Maria em cat.alayud, escre
ve Dom Garcia y Garcia. ao citar 
a obra "Trata.dos ela. Virgém S<Ul
tlssitn.a" do Sr. A18$l'UtY. :R.~oor<la 
ainda que na Hespanha, a. testa 
dá Assunção é oelebra.da. desde o 
stculo vr'. 

Em 1929. no Cô-ngieMO ~no 
ci~ Sevilha. os E,'pisopados de Por-

. tu,gal da Hespanha e da. Am<!riea.· 
hesp;nhoJa. pediram a sua S~nti~ 
d.ade O PaPa · Pio xi. a definição 
dogmatica da As5unçã.o. 

sua santidade o Papa Pio XII, 
;;loriosa.ment 0 reinante rurri es~as 
medida, fez éco desta crenç;a e de 
tá0 santos dG:;cjos. 

1 - - ! 

Dia. 8 - á.s 20,30 hora.$ - setor 
n.~ 7, em Sto . .âgostlnho; 

Dia, 10 - á.s 9,3,0 horas - Mtor 
n.• 9, em In.dianopolis; 

As 16,00 horas - setor n.0 H(, .· 
na Lapa; 

Dla 11 - à.a Z0,30 horas - Mtor 
n.G lG, no Liceu Coração de J°esus. 

As 20,30 horas - setor n. 0 6, 
no lpira.nga. 

Nota.: Veja o Boletim n. 0 157 do 
mês de Setembro, onele encontrará 
a localização da eua C. M . no is~•: 

tor correspondente. 

l'ROGl'U"°A DE PO.HMA.ÇÃO 
l'AUA O M.~ DE ~O\' EMBRO 

LEMA: - A Santa Missa, fonte 
de vigor para os vivos, alivio o rG
dução dl.l.S a.lmas do Purgatorio! 

JACULATORIA: Conccdci-
lhcs, Sénhôr, o déSca.nso eterno: 
iluminai-as com o re,spJendor da 
vossa gloria.. 

dora.:,; úe ,Hcl'na condenaçàu, · sac1n 
<:untudo de:;ta vida c.:vm a c.:uuc11m
cia. ruaucha.da de pcc.:a<lus ,·cuia!:;. 
:i,; · preciso um lugar de cxpiaçil.c> 
j)a.J.'U as a.lü'tas que 8~. dC\'Cdur= 
arnda de pcnalid.t<l8s lcmpurais pc,-
Jus pec,tdus graves já. penloatlu~. 

SNR. ASSINANTE . ) 
1.ª .&eu.n1ãó - Formação reli· 

giosa: A assistcncia á Sta. M.issa. 
<1.) l'ontos para êstu(.]o: 

.I:.:' dolorosa a situaçu.o das aJwas. 
cheg11.da.s jâ: ao limiar da eterna. 
felicidade, mal! ai reuda.s nu sofri
mento exterior causado pelas ena
mas purificadoras e no inllmo to1·
mento que nu.sce do arrependimen
to, da sa.uclade e do mc:;mo amor 
de Deus. E' consolador porem pa
ra elas a ce1·toza da salva,:.:ü.o e o 
á.livio que lhGs propo_rcton_am oa 
sufragios dos fieis. Bs.~a é uma das 
sublimes maravilhas d o n:itsterlõ 

Ao fazer reclamações, reformas ou mu'"' 

dança de endereço, queira enviar.nos o ende. 

reço completo l.!Onforme acha-se impresso na 

margem do seu jornal, inclusive o A .. seguido 

de um numero, afim de tomarmos providen• 
cias urgentes .. 

Auto - Viação Bragança~ São Paulo 
para M suas viagens de Br!'l.ganç.a à Capital e vice-versa sir
vam-se dos confortavets onibu$ da EMPRESA AUTO-

VIAÇÃO BRAGANÇA ...:.. O percursc t telto em três horas 

PAR'i'IDAS DE BRAGANÇA. PARTIDAS DE SAO PAULO 
Dias uteiS: 7.00 e 15.16; do- Dias uteis: 6".45 e 15.45: do-
m1ngos e feriados: 'i.4!> e 18. mmgos e reriados 6.4!> e 14,16. 

Ponto em Bragança: Ponte ezr Sàc Paulc 
PRAÇA RAO'l. LEME N.~ 10 BAR ESTRELA '-- Rua ll4auá 

TELEFONE 109 n.c 630 - TELEFONE 4-6005 

Um congregado não deve assistir 
à Sa.ntá. Missa sõ fisleamén'to em 
atitude <'.le quem espera o fim e 
cumpre uma formalidade Os con
gregados· assistindo A santa Missa, 
devem unir-se ã. Ação sacrifical de 
Jesus Cristo; isto se faz: 

1) _ rneditándo sobre os 4 tina 
d o sa.crificio. 

2) - usando o missal. 
3) ~ rooitando particular 

coletiva.mente o terço. 
- ou 

o n:iandamonto cfo assistir a Sta. 
:Mi.:;:;..i. em todo:, o:ci Domin.;os e di.w 
llv ;;:.w..r<lJ. c:..i;;u: 

l) - ;,r~.u,;u. ;,=uai, 
:.:) - ouvlr ..i.Ii.l:il:i..!. intcÚ-J:-
3) - assistir atonta e devota•' 

mente ã Sta.. Missa.. 
Dcseuvolvimcnto no "Lider Ma

riano", 1.& serie (amarela) Ano I, 
N .e 1. 

b) Conclusões: 
- Na ultima mis.sa a.ssistiela, que 

metoelo seguiu? Rezando polo mis
sal ou pelo manual. meditando ou 
rczandó o tt:\rço? 

- Pela. expéríélleia das 3 ou 4 
ultimas missas ass!stidM, em <l,Ual 

do Corpo MisticÇ> .de Qristo, ou s" 
quisermos, do dogma da, comunhão 
dos Santos. Entre os membros _da 
Igreja padecente, triunfante e m1-
lilá.nte, ha um misterioso intercam
bio de glorificação, de intercessão 
e de alivio. Qualquer ato meritorio 
ll~:.o, a. ora.,;;1:.o, o t.ralialho, o so!ri
.wwu,, a. cwi.ula, a.;; iu::.lul;,;c.:ncü1~. o 
:;vL.i:<.:tu::.lo .i. &llw ..UW;;a, .. ~lic..w.u 
.i..; =w.,:;; alma.;, =u;;;..i.-11.ic.; allv.iu 
cl 0 sua,,;; pcnu..i1 e mc.;mo a illt1:ir.i. ll· 
bcl'taç;ào. 

Em touo o tempo, mas sobretudo 
neste mês, sejamos generosos i,ara. 
com as santas a.lma.s: não se dei• 
::r.arã.o de vencer em s-enerosídad() 
quando estiverem na posse do Su~ 
premo Bem. Sejamos ge111·osos: ou• 
tros sê-lo-ão para cunos.:o quando 
estivermos ta.mbem àuspirando pela 
e1Hr<i.da na gloria étern"'. 

REUXIôES DE XOVEMBRO 

Dia. 3 - Reunião na, 

Indicador Profissional 
Curia, á.s 10,30 horas; 

.Uiá. 4 - Dirotorla D~;!art. e 
Prc.:sld. cong. 1\lenores, s. Ounçalo, 

Dia 7 _ <.:ongregados catc.quistas 
- s. uon1;alo; 

ADVOGADOS 
' 

Dr. Vicente MeliDo 
l'raça da Sé, 23 - 2.0 andar 

Sala 215. 

Dr. Plinio 
de 

Corrêa 
Oliveira 

Rua Quintino Bocaiuva, 176, 3.º 
ande= - Sala 322 - TeL: 2-'2276 

· Dr. Francisco P. Reímão 
Hellmeister 

lua S. Bento, 224 - Lº andar -
-Sala 3 ~ Tel.: :-1543 -- s. Paulo 

Dr. Carlos Morais 
de Andrade 

Rua Benjamim Constant, 23 -
.L0 and. - SI 18 - Tel.: 3-1886 

ENGFNHFJROS 
Ãinador C'"m"ra do Prado 

ENGE!IJHEIRO ARQl'ITETO · 
Arquitetara religiosa. colegios, 

,.~ <;i-:1 ,;n <.·fas coletivas 
°P'fliA 1..b-! J.;.adé'Jú .. 6-1l - ~ J.'aul~ 

MÉDICOS 
Dr. Vicente_ de Paulo 

Melillo 
<:LINICA GERAL 

Cousultorio: Rua AureliaJ1o 
Coutinho n.0 109 

Das 13 ás 17 horas 

Dr. Camàrgo Andrade 
DOE~ÇAS DE SENHORAS 

PARTOS -'- QPERAÇõtS 

Da Benef. Portuguesa, da '.\1ater
nidadc de S. Paulo 

Cons.: R. Scn. ft'cijó n.0 205 -
TeL: 2•2741 - Das 14 as 18 bs. 

Sabado: Das 10 ás 12 horas. 
Res.: R. Rafael de Barros, 457 

Tel.: º 7-4563 

fRtCOS • 
AHa:MICOI 

TOMEM 
-VIBhB ern1sB1it1 

1 . ''SILVEIRA• 

~ Gran~6nteo _ 

l)r. Celestino Bourroul 
Res.: Lgo. s. Paulo, 8 - TeL: 
2-2622 - Cons.: Rua 7 de Abril 

n.0 235 - Das 2 ás 5 horas 

Dr. Reynaldo Neves 
de Figneiredo 

DO HOSPITAL DAS CLINICAS 
E SANATORIO STA. CATARINA 
ClRURGIA DAS VIAS BILIARES 
Côns.: n. ~larconi, 84 - 3.CI and. 
- Tel.: 4-Si17 - Das 1-J ás Hi hs. 
Resicl.: A v. l>acaembú, 1,044 -

ras pelo telefone: 2-0839. 
Tel.: 5-Z625 

HOMEOPATIA 
Dr. Artur Rezende·· Filho 

Médico homeopata da C. A. P. 
· da Sorocabana. Oiretor cJintco 
. do Ambulatorio Homeopatico do 
Pal'Jllo _, Cons.: _ & Sen. FeiJo., 
;:05 ..;.. Tel.: 2·0839 - Res.: 8-647) 

- l.tlarcar hora, das 3 ás G ho• 
.ras · }lelo tcWonc. 2·08:W, 

Dia 10 - Concenti'Íl.(;âo Congrc
gauos Menores .....;.. Baruerí; 

Dia 11 ~ Diretoria da l•'edcra
ç;àu - São Gonçalo. 

Dia 19 - Presidente uo:; ::letorell 
..:__ São Go11galo; 

Dia 24 - Reunião lnstrntorcs 
candidatos em· Barueri; 

Dia 26 - Dil·ctorla. .FcderaçG.o e 
Con~elho, S. Gonçalo; 

lJEZE.\1.Bl.O 
Dia j - Reunião mànsal na 

Cu ria, ás ! 0,30 horas; 
. Dia S - Qoncelltl'açii.o Ma1·ian!I. 

em Soroeaba; 
Dia 10 Diretorill. da F'cdura-

çâu; 
D:.a 1: D;rc,<.>rit. e Prcsiden-

L'--~ cv:-.i.gtce,a~õcs U.e )Ieno1·e~. 

11
U:~~dL l-e::i~i:~j:~}:~~'t; t{)d1lt:~,. 

i::::1,,l;i~st~,,;: 1 
'I hs, Pa,iliQa -. Ê~fa,;ã:~. dâ. Soro." 

É:~iti;:¼ii~i!f ~;: 
A11IVIDAD.ES·-· ::\IÀIU's\XA:-,;.:, ·1

1 

l~EUNlÂO DA.I•1~~.En:J(;',)ç.n,~\:~ 
. DE OU'l'U.BRO :., · :,:, ! 

Aberta a sessão ~um .:i. ·,úi-esúir(:u 
t.1 e representar1'Giõ cio 111 Contre· 
t;a.QÕéij,.o· Revn,io. Pe. Dirótor, apób 
lembtàt o brilho do Co11greaeo .Ji:u
carlst!co ele Campinas e- o-fen·Ôr,.da 

-!!ugi.er9~ fep~ef!e~~_1;~0 _dCi!i _ G.QA· 

ADORAÇÃO NO'.l'UR~.\ 
. :f,; um.., l><:nom.,renc,;t ~,us ina.15 

CUH.:sv.1aclora.s cJa .F'~cler.i.ç:.::.u, e;:s,;~ Ôj;t,,) 

pa",;a1·cm os seu.s 0011~,-~g.,;uvd lHJ.• 
i·a.s cs(JuecHlas cia noite u.u::; 1,és cJ o 
Jc::;u:; .::>..icra.JU(;llWido • .ue1" .,_,. v.:,• 
jCLu da ma.Js cai·inllú~a j,r-,v1.:u,,a· 
!;.:Í.O dui:; ,Pl'l..&ltlClltcs: 'Ai;.u, .flil"llUO 

..i, ,ll'.,,!._p_;,,t"....,~J.U,. !J~l..J.. \,' V~ t.lJ J...J ..;. '-,U,,L -

t..,J .• .1.\4.iJ. ......... .., ..... w u...L .~..:..,•:'-4,·.,. ...... v ,..,v1...i.;.·u~, 
;.. .... l..l uo .M&.uu.:.·u1. Lu~uu o u~i\.llU 
(.;UlLl!Jl'vlll.~.5""u U.w u.. ua~t-..:.atal:. -~.:H.i:l"': 
nos a parGcer Que. llouvç, nt:rs u1Li•i 
mos. Lempó:i um 0~1·to declinio 1111-· 

as::iidulda.<le. Não Jhlde ser!: l111põe• 
:;e um rcaJustamenw ·neste setu1· de 
a.ti\'luade. Para fadlltar a todo.,; 
um peq_ucno exàme ue· _cündencla 
e talullen1 para pi·e:.tan11us .í..s ~un-· 
gT<;;f;'a.<.;ül!s 1uêÍis !'íeis · UUH.l J ;.t • .Ha., 

11ume11a;.em, u ¼'olétim d_eu, no 
(jUa<.Jru ue 11u1ua, a 1·cl<1.\itLu Uii,<> 
4ue wa,;:; :.e di,;,1Í1,.ull'am ~;u l:J\.ili, 

de Janeiro li. Í:letombro, inciusivé, '/ 
\'erdade é yue _11il.o se sait·a. bérn. 

a ju,sli1;a, pu1<1 q µé <lamois a ~la~-·· 
sifica~ao pcio uumct•o a.l'.J,sulu.1.u . .,e, 

aU1.,1'>J.Uúl'<:S, sem Lel'!llúil 0111 COl)(a. 

o nuwevu oe culigTegà:dõs <1ue c.:t:rin· 
põem uauu uoH.;n,.;a~a:o, ;:;erla lll1'.,s 
justo d"r a . Pv1·c:~lll-'.l<'lll . .ue · l:atv, 
é 11.1ai:s hunrv::-;u LJ1u..1. eu11g1· ... 3u.s;â..·.> 
dé :J\l m1.:m1.t1·0.t, u,anclar m.;11.:;ioJ• 

mente l;, adoraúvl'<:S. <lo q tJÍ!' uma, 
de ~o mu.ndal' menâlm,;nté ~;,. v 
pru<.:t::~Su de l)Ol'(.;i-..:o.r...agt:n1, }ívre1n é 

mais cumplh.:ô:!.úo o J.11',nos intuili,·u.
Alíâs Yerificamos .que muít.i:s Cvn• 
g1·e,sações pouc.:o n unt<:!l'ú:sas uyUJHAJJt 

uma cla:s:sif1cacão ··invc-Javel,. e ou• 
ti-a:; niais numerosas netn cu111pa. 
re1:e111 no quadro. uuu·o fatur lJUe 
torna parcial e preciiria a nu:;sa 
c,;tatisti(:a, é que alguns nón'ics ln• 
dic.ados, :i;endo o éia paroquia, 111-

clucm nia1s coni;rega.,;õcs, · pur 
exerupJo hu1nl;'.ns IZ -ui.cnt.,rl.s vc; uv• 
meu,; e tlloçu.s. 

1-'ai<em<'•~ notar ;<lnda que o! 
danos nn., foram fornecidos l'"'ª 
reito1·h• de :::lta. !Iigenia e qÚe 11àc 

·cntrnm no calclilo as at.101·a.,;üe1 
·cúi\~_th•à,:,; da: l•,'édl'l'a<.;àu, 111is só a! 
ch'a1T1adà!' e.iú·i.tJi:nentc noturna.... 

:''l'enclvnamus··.a.isiÍh périodicamente
J)Ül,ilc:.ii o 4tddfo,'.cte honra: slna
n\Js. a ·iôciu:s de esüfnulo para pres• 
·tarmus_ u. ),e_su,; :::lii.~ramént«<lo e!lt~ 
.J)l'eit"o ct"e amor e,. repara1;ào, du1·, 
ás ~ezes pa1·a a· n\l:t°ureza, ma,; sem
pre· fectÍ1h.]o tiú' ·,bençüos para o 
indivld ilo a sí.ia:-:·tÍth1iÍia, a •Fe<l_era
'ção tuai: E ne!i~¼, hol'as de :,;ilen• 
cio:;a adorac;;ã.o,'.'':fo'.lA um dos 11·0::;su~ 
.mais·lrtsistérne.i:peéliclós o auó;cnto 
das vuca,;;ões l*!Cel'dotlifa na.i' file;. 
ras da.· C.ontteia,;;ão, a Sá.tltltk!i,;ã , 
!) perÚ\·erani;:a dM Sa.cérdotél!;. nt·. 
ma palavra. a.Obr:i.lncompara.v-_, 
~~ Vocaçõe6 \,;acerdot'ais •.. 
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direi.to 
·· o aumento do custo de vida, 

e.tµalmente QCorrido no Brasil, 
veio acompanhe.de;> de in1.1meras 
~Teves, e d~i o pi·oblema que nas
ce na conscienc1a do homem : «E' 
licito entrP.r ein greve?~ «Consti
t1,1e 1,1n) direitQ lio nomem? » 

ije~wn<io · M Mrma.i, o;i. ctoutri.na. 
ilQ..:ia.l e;!~ J~-rej!i vo<iemc;is resv9n
~e:r: Sí.m, , omv.:nto que ;;e <,;bede
~{I ~ çei La,i i;USl)osiçç,es. 

A ~reve é 1,una cessii.ção c9leti
\'a <;lo tn1.balho que almeja 1,1,nm 
çlas çluas seguintes finaliçiades: 

l !l., - repii.rar 1,1m. clire!t9 leso.çlo 
r.Jc trabalh~dor. 
· 2;i. ~ pli)'ho1·ar ou adquiril' unHt 
\lQV'1- vantagem. 

No primeiro easo a greve é de
f ensiv~. li:' o que acontece nos 
Gllf:9S em q\le os contratos de tra
balho d.9, çles<:'.E> o prinçipi9, in
jlJstos, 91.1 noi, cg1e, a:rei.ar de jus
t,;,::; nª ll\t{l. feitm·a peçaram na sua 
t1,pllç11-çiç,. 

mm t(l.ís 11ve11tualit;1açies é sem
pre p!,!rmltii;lo f~zer uso do t;lireit9 
(J~ ~·reve, t;les41;! q1,w $eja <;!St!l. o 
\1,11iç9 mew 4~ çjefezp. rnn~ru ~ i_n· 
j\1ii~iç'1- t,!9 emp1·eia,ror. 

Qup.nt9 :;, ., greves (lo l;,eg\mclo 
i·rupo, _..;.... as ·r~ivindicutórias, ge
l'almente referentes a a\1mento ele 
:.liiario ou çiimint1ição t;le hMas ele 
tn,balhp, !:lE'r@.o igualmente licitas, 
efig9tp.~los <)S recursos legais, des
~le qu~ ela!! seJam r!).zouvcis, e, 
ainda, justiis ante u própria cons
~iencip.. 
· Fazem exceç!i,o 01;1 casos em que 
o bem co:m11m eQtá em jogo. Quan-

A Igreja recobra sun vaa.., 
Íidade na Alemanha 

A$ ativicl1.dcs catolicas estfw re
cobr(Lnclo. sua r>1tiga imporLan<.:ia 
na· Alem;inhà. ?.pesar elos exlra
or,!iria1·ios t1·at>stornos causruios 
p~Ja 'fome. C'omPnirnr:ôes de~or?·a
nir.adaR e talLn r'.e facilidades tun
),i:rnl()ntaís. 

O ·aspec:t-:- dn,s atividactes juve
nt,· c9nsti 1:1.1e . pan')rama conso'a
cot, 1',fons .A.l))e:'to ~~ol:r. de 
1,ain7,, q4e se encontra a frcnLe 
,,,,s ,niVid!',ies ,,a juventude, a<·a
lrn. de presidir u:na rcunE:o de ,u. 
rigentes ji.veniE' diocesanos que 
qJmb!naram um~ serie de medidas 
f.inc:amenta.s. 

As socie:incks Kolping q.,e diri-
- r-em suas vif;ta., ~ob:·e os jovens 

operarios, revivem fl':u1camente 
~uil o,·g::i.r1h,,ç:l.c. conta jú com 100 
111il membrcs. 

da greve 
de, toda a ordem ou o próprio bem 
ei;tar da. sociedade forem compro
metidos, a greve não pode nem de
ve ser perrnitida.. Aconteve ai o 
mesmo que se 411. com relação á 
propriedade pl'iva41l- o,elimitada pe
la nece:ii,ida.de publica, ou ainda., 
com a l!ber(.iade de Imprensa., que, 
w;m pç,r gqzar de~~ (,'ilreito, tem 
1,wt,;,.ri,zaç('.1.9 par~ :p1,1blic~r o que é 
esiJec!ficament1:1 poroogrMico ou 
que pos~ provoc;ir !,iesot dens. 

<Pep;i.rta.mento de ll\lblicidaue 
e Pr9p~g1;v1da cta J<'e(ler\\çã.o d"8 
CC. MM. de São P{WIQ). 

3.9 centenario do patrocinio 
de N. S. da Conceição 

O 30 centenario 4a .escolha de 

Xossa Senhora da Conceição, como 
pa<:l roeira dos povo(,) de Jingua por
t\lgucsa, esr:1. sendç, condigname11te 
celebr;,.do na Bala, por lnlciativq. da 
pa.r,'.iqula d::i. Concelç(í,o· da Praia. 
Bmb\Jl'!l fô!3se a data (te 2°ii de Mar
ço solenemente comemoraçla e Hi u. 
Vf#l?St;>m sl\lo r<'aliz9,çl!l,s v~rla~ çome
rn,H'AÇ~#~, ,;lurante estes \lltimQS 
me1;ies, as quais ba.stprl:;un par!l, e;tssi
n,i.lar 9_ magno acontecimento, as 
prjncipals fest:1s comemoi·atlvas se
rií.ç, real!?.adas em Dezembl'o com 
urn prqgrama excepcion,d. As co
memorações constituirü.o esplendi<la 
parada de fé, qe arte e de literatu
ra, com a. ·trailicional festa d,t Con· 
ceição da Praia, a exposição de do
eu men los religiosos ele arte ~;i,cra, 
e .9 Congressç, de Xossa Senh,;>ra da 
Co1íçeição 

O povo venezuelano honra 
um seu grande filho 

A.caba de ser rnontado e111 gesfo, 
o modelo elo monumento dedicado 
uo Exrno. I-tevrno.Sr. Don1 l\ilonte.~ 
de Oca, Yit·Luo:-.u pn?latlo venezu~l..L
llo, que f,)i su,,rdleu.cto pelos n::i.
zisLa!-1, en1 uu1a pequena vila. ila.
li:111;,1.. 

'l't·ata-!'e de .um:, pel'feito. nbra de 
arte, e.x.ceut'-tda pelu conB:.\g;n.J..clo es• 

c:ultor espanhol 1;oclrii;·u0i dei Yilu.r 
e ltue sera co;oc:.td:..i. n:1 p1·aça Adeno, 
n·::t cidaúe de Valencla, Vene,melu, 
g-rru:~~s a u1na :-:ul>scr·i,~ãú P•>PUlar, 
pt\tt'ocinada· pela municipalidade 
claqnela c·itlude, 1, ,calicl:cde o nele fo.' 
1·:.i J,:ispo Auxiliar. 

l !u pet·to de um ano, mais ou 
menos, circulou a nnr.icia, t.ransml
t!cln JJ<~la emlsRorct d,, Vtttieano, de 
que l>ol'il :\Iontes ~le Oca foro. assas• 
fli 11;.1.do pc;ios nazL.,L::p .. 1 nu t'~t .. ucha 
ele FurnelLa, Jla~ proximidades de 

·ra m bem aR pi 1 hlica ,;õcs cn to li• 
cp.:, estão t'C'col'; nmlo sua ·1,rimitl· 
,a Yitalicla.:•e. A firma HPrd<'r, lle 
rr,bu1·go, ot1b.l-'011 u.::rt lis,a <le i 
f;O nvros que er:õ.o preste-~ n up1, . Lu_cc:.;,., 1::, TG~c-,.,;:i, .• \li HC haviar_n 
rt:e.tr·. ; retu.~::Ladu v.:u·1vH 1l,llianos pcr:::;cgu1-

As autoc1cladt'~ militares autol'i- 1 ·c1 08 .pelos .naz'~las. De~tPs, os nazis-
7,p_'m frequent:·mente a pu));iC'rtr,i'i.r. ,, . tfü, tomaram dez Sacerdotes como 
"" diario1; .- re,,i;,taA C'a.tol!Paa.· A 
(festnpo suprimill 451 ptd>licrc()Ô~S refen~, fuzilando-os :.intes de sua re-
com uma e,~C'lJÍ'H;ào ri!;! 25 mílhôes ·1.1rada. J-:nLre e:stes. esttlv::i. Dom 
ce exemplares. Mafl O anti~·ws di- ,\lnntes de 0<':,t e (\ Pl'ior ela Carlu-
retores emão, d:spr:>Hos 11 recc.n· çha, .,ie naclonaliclacle sul~sa. 
qm::;tar '1 rnnPro perdido. Suu, flx;1. n vma. nasceu na Ve-

A t.arefa ma1~ importppte dr., ne,rnela, ns· cjdac)e Carora .em 1895, 
ca,tühcos ~ no fntanto, a él.j 1c!a renclo-se cloutornclu em Filosofia em 
ao, ref11g1'1'io11 vl:irlos de [',e!Ste. n,,nlft, re·;.-res8anc1o 1í Cçirncns em 
f't-r<'!". de tl'n milhâfl clcleM jt1 che• 1 r2~. 1enr.lo ~i,.lo •·1f.>i~o Bispo ele V:t· 
; aram a 1:"!~.vicra e ~('ln fli'''"l'll.~1oR 
1,1~,,; :! mil,.,óc:. ele fugitivos. 

len,~ia t;IH 

idade. 
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Limousines de 111::to 
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Q CULTO DOS MORTOS 
.<.OoDo~ Q.ll, a.,a ~) 

n<JGe.11 lii_ppolyti e algwis gra.fitos do 
IV século a.testam que se celebrava., 
entre os fieis, o aniversario da mor
te e que, nesta ocasião, se ofcr~ 
pelo morto o ~lo Sacrifício d,a 

Missa. J!'azia.m-se tambem esmol:,,s 
e sacrificios pelos defuntos. Uma 
jovem chamada Ma.ria, assim se e;,:;. 
J..>rime em uzr,.!J,, triscr!ção muito an
tiga, mas sem data: "Jejuai~ to4os 
por mim., afim d eque Deµs ta,;~ 
mlser•icot·dia a mlnh::i alma". 

Triduo comemorativo do 13. º aniversario da 
Obra da Adoração Perpet,ua em São Paulo, 
ª · realizar-se na Igreja de Santa Ifigenia 

.f..;sta piedade dos ·nossos maiores 
na fé, todµ. impregnada de esplrl.to 
1Jrlstão, é uma eloquente conden!l.
çã.o de certos ;..busos que vã.o de-
tuqrnndo o slgnlfic,,do profirnão 
da comemora<;ií.o que ; ranscorre 
neste mês. J:1. não 1"·" ,, .. ~ da, se
cularizac:ão çlos cemit< , , .. , um d.o 
maiores criÍnes dos g, crnos ag
nósticos, empenh;:.los em c:ümbater 
por todos os meios a inflµencía be
nl'fica da Igreja. Tudo o que afrou 
xu. os sentlmentQs religiosos <;'le um 
povç, se convel'l.e em semente de 
discordia e <;'lhisolt1\;ão ;.ocial. o 
povo, tençlo perdlçlo o sen1>0 cristão 
das entern.ecedoncts comem9raç9es 
da. fé, val·se dii,iu,rnciançl,;> cada ,·ez 
mais uq espll'itç, que as deveria. 
:,,nimar. ·Nos funerais levam o~ 
olhos de todos e:;sus ricas coroas 
que representam muitas vezes o 
su.lario mensal de um operur·io. 

As ciclactes dos monos j:1. nú.o 
evocan1 as grandes e consoladoras 
ve1·dades da fé. Sobre as campas 
Iêm·se aqui e acolá. epitáfios que se 
-distanciam como a terra d..i céu, 
\las i(lcr,ç;Ces a que :,,cima nos re
ferimos. As ?au,lacles, os coro,ç9es 
\i<;>rict,;,~, :1.;, lagr,r;rns lnconsolaveie; 
e outr:is e:.:panssões sentimentalls• 
tas (lo que nã9 vivem a-sua fé subs
tituem os la.mpej()s .da eternidade 
q1,1e iiuminavam as lousas sepµl· 
e1·ais das c:,i.t1,1mbas. 

·As flores que murcham depressa 
:,s luzes que iae ei,:tlng·uem QU a!il 
lampadas mlllticores que .~e que
bt·am desterram muitas vezes a 
prece, cujo perf,1m,:i sobe até Deus, ' 
e as sua,·lsslmas irracllaçõe13 de fé 
que aliviam os mo.rtoe e consolam 
ois vll·os. 
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PRTNCIPIOS QUE JUSTIFI
CAM A. OBRA DA ADORAÇÃO 

PERPWI'UA 

1.0 PRINClPIO: Jesu1:1 Cristo 
é Deus e está presente em seu 
Trono da Adoi·a,;(1.Q, em uma au
diencia perpétua, ininterr1,.1pta. 
"Eu ~stou convosco!°" 

Logo, vamos todos a Ele? 

2.o PRINCIPIO: A prcsenç::i. 
real de ,Jesus C1·i!'lto c>m seu 
Trono da Adoração Perpétua 
é neeessaria á salvação e s&,n· 
tifica<;üo <las almas. "Sem mim 
nada poderei);! fazer". "Eu !;Ol] 

tl vida do m1,u;1,çl9 ". '· Eu $01.l o 
Camh1l:10, a Ver4~de. e a V.i4~ ··. 
"Quem n(l.o recolbt;1 comi~o 
,_1( sperdiça ''. 

1 ,ogo, vamos todos a Ele! 
3.9 .PlUNCIPIO: Jesus Cris· 

Lo em seu Trono da Adoração 
l'erpétua, é o r~i, é o Soberano 
do mundo, da sociedade, das fa· 
milias .. \; GOS incllviduos. Ora a 
Obra da A<lora,;u_o Perpétua, 
na intenção do $e\l .fuJ;lda4or, o 
Bc:a~9 Ej·marçl e (19 Santo Pa· 
<l1·e o Papa Pio IX, que a apro
vou afir·mando textualmente: 
".\ Igreja pr.ecisa dessa Obra e 
para isso sejam emprl'ga<los to
dos os roeios" tem por fim 
pl'esta r a ,Jesus Sacramenta.do 
nm rulto ROlene de adoração 
JH:1·pétua, socialmente. 

Logo, vamos todos _a Ele! 
4.o PRINCIPIO: Quem se 

l111millrn 8erá exaltado disse Je
sus Cr:sto. Ora, onde Jesus 

No dia ele finados as grandes 
necro1)0les d;,1, nossa Capital, em 
hor:1s de maior afluencia, asseme
lham-se a feiras onde ha tudo me
nos silencio,. oração e piedade cri.i· 
tã. As alêas dos cemlterlos 11e pres 
lam par:. o~ foo!lng~ do,s que não 
lemern ::,, Deus n·em i·eapeitam os 
mortos. P:na. os que não crem n~ 
sobre\'lvencir~ <las alni:is e na resur·· 
relc_:;i,o futura a visita ao cemlterlo 

! fôrça moral L. l O pl'oblemn. fundamental dn. de-
1 soladora atualidade, que parece 
1 uma maldi<:ão, se1·á, sem duvida, o é um ato que n'io tPm a minima 

.signific:v::ão. A tissada fria do se-
pulcro não mer<'ce tanta honra. 
Os que tem fé, porem <levem rea
gir contra tão lamentaveis abusos. 
O culto dos mortos niio devei ser• 
vir çle pa~to pnra a vn.lcl'acle dos 
vlvos. Es~a reor;,Io saluta1· hll. de 
partir um dl,,, assim o cremos de 
mnta~ f:,millns ,;iinceramente crls· 
tf,s que se v!to ,1proxlrnando C'!l.cla 
vez mais <lo genµlno esplrito dr.i, 
1,~reja imortal ele Je~ns Cl'!sto, fa-
0ho lu1ninnso que RP. ~viv~ na. n1e
clida que as trevas da morte en• 
\'olvf•tn o n11.1ndu (' üh cle:s1c1andus 
cio erro vil.o exer·ri>n,lo sua influen
cia malHica 11;1. pobre hurn1;1.nld11,de, 

do robustecimer..to da força mo~ 
1-al que tende a desaparecer do 
seio da humanidade, à quái patüa· 
ti namente se· bestializa. 

Nestes ominosos dias, só te;m 
valor a força brutal e o vU di· 
:iheiro. Tu<!o quanto se relaciona 
com a espiritualidade e a virt\lde 
moral é relegado para wn plano 
inferior, é transferido aos po
rõe~. 

Os males da época presente ai;l• 
vêm, em ·sua ma!ória, dessa cteplo· 
nwel falta cte t'.~piritualização, po
lu qual as legit!mas forças mo~ 
cairam em franco declínio. 

Hoje em dia, o homem parece 
.Ró possuir energia para ganhar 
pE>cunia e assim galgar posição, 
s0fra ou não, com isso a reta con
ci,:Sn<.:ia, 

Mesmo na familia nota-se a~l
rnente um 4:'nfraquecimento 818\l.S· 
t:i.à9r. d11 genuina força moral,' que 
antigamente era uma reduto tnex
pugn{!, vel de sadia moralil;la~e. 

A familia se e~facelará., 011 PQ• 
Vç,fl /30 pel'derO.o. a.s nações se dei• 
mantelarão, se os sensat~ não 
reag,irem energicamente cont?1' es• 
sa tibieza moral e êsse emb.ruté
cimento espiritual. 

Nenhum problema c9letivo seri.t 
aatisfatóriameme resolvit;'lo, en• 
quanto não ~ · restabelecer o lm· 
p~rio ·<tas forças morais. 

Tudo será inutll, se não se cul· 
da.r d'e repor o espJrlto no trono, 
d' onde dl:lsgr?.çactamente se pro• 1 
cura apeá-lo. 

UrgEl refazer a mentalidade mo
dcrnà, tornando-a menos apeg~ 
ás cousas materiaL'! e mais sensl
vel aos assuntos esplrituais. E' de 
premente nccersidade moraliza?" a 
sociedade contE,>mpornnea, se qtú• 
zermos solucionar proveitosamen
te os problemas angustiosos ·do 
momento. 

Pei-suadamo-nos: o problema 
ftmdamental do& nossos ça4unl· 
tosos dias é de ordem moral em 
ª'"' deve prevalecer a força n'i9rat 
da religifto. . • · · 

Frl'l · · Ben vlt:ldo Destéfw;ü, O.F .M. 

r~~_,,...,..-.><,>· . -~ s Reprf~fntr.ç~c em Porto Alegre-R. G. Sul J 
,r,-.. - .. . -.1 ·f-:: ~ Acha-se a_ repre~e~taçiio nesta cidade , a, cargo do sr. ~,'~ 
:t""~:uiti~p·h· no .Costn, Rua Gonç~lves Ledo n.0 278, Parteno11, · 1 

,-c:~k P.,ra toJlta_da e re_t0l'!)l_a de. assinaturas e venda a,vuJ.sG. . ~ 
. /4~~~~~~~~~-~t-- ... A/4 ~ ~ 

Cristo está mais humilhado e 
a.em duvi(la, :r;i.o §e!l Trono da 
Ar.lora(_;àO l'erp,tua. 1,ugo ,1,,s 

sa ~l1,n·,'a .I;! --1·1:stii.os <'1,tu ew 
glorificar ao ~osso ifo1 llumi· 
li.,auo, desagra,·andu·o com a. 
iwssA A\lora\;i:U,> co~etiv.i., soéial, 

. 0fü;iaL ~<>&sa ador.i,ç.ão <le hu· 
mH<laJe sur..'.l. sua e Jlossa ;;lul'i· 
fi<:ai;ã9. 

Lugo~ V:l,ll,O;s to4os a Ele l 

ri.o PRINCIPIO: Quando 
fvr c~altaçlo .<la terra, au·,ül'ci 
todos os homens a. z.p.im disse 
~ Di~i~o :à-Íestre. Jesus 'cristo 
i:,?tá 49j~, e.:w: nossa cidade, no 
ce~tro 4a l;lO~sa:· ;p;i,e,t,ropole, ele
vudo em s~u Trono Real de 
Adv.r·a~à9 Perpetua. p~·a atrair 
todo o mundo pa.J·a ~u Coração 
Eucarístico, abismo de amor·. 
li~. oude estiio seus adorado
l'eif?. ~1,1ant;;i~ ,~s está sod• 
nho., abandonado pelos seus! 

Logo, vamos todos .a Ele! 
PauJi~tas, Jesus Cristo falou 

~ vo§l eonvirl~ a WO.Qa para a 
. Açivra~~ · ·:P~-ua, pois, Ele 
q1:er ·.~r .. ~ vo!lsa $alvação, a 
v9ssa feliçiclade, a VOS$a glorl
fica,;.ão no tempo e na eterni· 
"d&çte, nesse seçulo de materia
'l.iii® çl.e. éOl.l.ftisão e de miseria:l 

_ Os prinl;ipios de que vos fala 
J eslls Criato do seu t;rono da 
Adoração serão a solução de 
too.~ ~ difjçuldades que tortu;. 
ram os anb.n.os nesta hora de 
$ll,n,gne_e dé :p;ú~ria. 

. J ~us ·sacràmentado vos 
espera J10::trid>uo que vai ter lu
~nr na 1'1•r<;ja de S. lfigenia nos 
dia$ 16·17·HM~ d9 corrente á.<r 
20 horas em pre:pa.raçã.o á gran
de efemeride da instalação da . 
Ador11f;ão Pe.fpetua l1& Capital 
Bandeirante. 

·· No dia. W, ãs 8 horas, havera 
ni~~ soleAe e ás 20,30 horaa, 
após a predka dos membros dMi 
varias o-rganizações da Obra da 
Adoração Perpetua. 

O triduo será pregado pelo 
Reymo. Pe. P~reira de Castro 
·s. ·· J. e pelo Rev~. Monsenh01l 
Manoel Correia de Macedo. 

Vl'.NDE TÇ).DOS 
·GUEM: FALTE. 

LER E PROFAGAB O 

"LEGIONARIO"' 
. WWW 

E' OEVE.B D.E TODOS 
OS C.A TOLIOO!il 

ÍCll5Tlf tCÀMINT-
AI suas namu 

·• Pôlrià.da ,,;.,éatfva Silo Sebas. 
11,\o C'0ml:late c·ll;!0tlflcamenúi 
t9da ~ Q'\la)q\le!' afec<:11<> cuta. 
nea, como s9j1un: Feridas ea 
~era!. VI~raJ, Chagas anU.. 
iras. Ec.semas •. Erfat1>éla. Fi'fet. 
ras. J:tachas n~ ltêfi e 1u:i11 
•el9i,, E!11>h1bf18, H~m19rrofdOL 
Ouelmad:ira1. : Eru~~es. Pica
das de mosquitoa e fnaectoll 
veneno•o• 

·~ 
SÃO SEBASTIÃO 
IJCCAfll(A • Ant PUASITAtt' · 

ló PqD& FAU:R BE 
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~ ,1ar ires de Barbastrc) A Holanda Missionaria ... 

nas noventa Casas M:issionar1a:, 
desde 1 de janeiro de 1940 até 1 
de dezembro de 1945: 597 missio
narlos holandeses (211 sacerdotes. 
da Holanda, faleceram nas Missões, 
104 irmãos e 282 irmãs missiona• 
rias). No dia 1 de janeir~ de 1940,. 
cont.Jl.varri as ordens e· cor.gr,:,ga
ções 6.108 missionarios nas Mis

·sões 1. os O Missionarios holandese.1. 
Em vista sinotica: 

Ea.rbastro de 1936 modorrava 
nas mesmissimas indôlen.:hs de 
muitas nossas cidades de 1946, 
equilibrando,se em mesmíssimas 
circunstancias. 

Olhava o monstro vermelho vir 
ae aproximando, com -:>s olhos de 
quem vê o diabo, mas em paginas 
ele revista. Pintado somente. 

Aliá$, foi sempre esta a inteli
t~ente estratégia dos adeptos de 
l.Ia1-x: chegarem á boquinha da 
wite e amanhecerem distribuindo 
\•'OJldade, caricias e sorrisos. Um 
\'l'Wldo de promessas. Prático! 

Assim entraram em varias <'l
• l>.des de Espanha. E a vez de 
Barbastro chegou. Muito C'e<lo até. 
Pois, quando o povo caiu ern. si, a 
vaga vermelha tingia de horror a 
alma catolica daq,uela alegre gen
te aragonesa. 

Os claretianos, desde 1869, a,;ha 
vàm-se estabelecidos nessa cidade. 
Uma casa missão · e um <'Olég!o. 
Era o vergel da Virgem, onde de
sabrochavam as mais fragrantes 
nores para o Santuarlo. Flores 
transpirando zêlo e fragâ.ncia 
sordimarianas, 

E VlilIO A REVOLUÇA.O,.. . 
Ha\Tia então no colégio 9 Padres 

li Irmãos, mais 37 Estudantes. A 
trente como Superior, o Revm0. 
Pe. Felipe de Jesus Munárrlz. 
Alma cândida. Incapáz de ver o 
mal nas pupilas alheiàs. Nada 
poupava em se tl"atan_do dos levi-

. tas que o ImacUlado Cora~ão de 
Maria lhe confiata. · 

Dai, podemos julgar ás sérias , 
apreensões por . que pasou, ao sa
ber duma explosão comunista. em 
13arbastro. 

Afligiu-se. 
E o seu amor de pai lru!Unt!va

mente lhe ditou recursos. Re•!OJ'• 
rer .ás autoridades. 

Foi o que fez. 
Apresentou-se ao chefe militar 

e manifestou-lhe as apreeru;oos 
acêrca do agravante ãaa circuus
tancias. 

<'remo um assalto. E se tal 
acontecer. • • sinto não tanto por 
mim como por estes amados Es
tudantes.:,. 

Até confiou-lhe o plano de <'On• 
<luzi-los a alguns povoados vizl
nhos, para ,.maior garantia. 

E as garantiás vieram mesmo. 
Garantias de comunistas, ê claro. 
Pois aquêle militar já estava in
,-..:ado até á medula com a 1 :.mta l 
vermelha de Moscou. 

A prova, foi que poucos momen 
tos depois, uma horda de barba-
ros invadia comunistamente os 
claustros abençoados. 1 

Era o reverso do medalhão ver
uelho ! 

Prenderam tôda a Comunidade. 1' 

Passaram revista. Percorreram 
todos os recantos da casa. 

Buscando armas, diziam ..• 
Resultado: Aos Rvmos. Pes. 

Superior, Prefeito dos Estudantes 
e Mlnlstros, os levaram ao ear-::e
re municipal. Depois para o con
vento dos Capuchinhos (converti
do em carcere). Novamente ao 
nrcere municipal. Dal para o mar
Urió. 

E os primeiros raios de sol do 
! de agosto vieram dourar o san
gue ainda fresco desses primeiros 
berois de Barbastro. 

O restante da Comunidade foi 
eonduzido preso ao colegio dos 
Padres Escolapios esperando ali a 
bora sublime do sacriflcio. 

l>O C • .\RCEBE AO MABT.IRIO 

Ai permaneceram 23 dias. 2~ 
lias de prisão, de heroismos, de · 
preparação fervorosa para o 
grande sacrificio. Abençoados , 
liias, testemunhos de belos e edi
ficantes exemplos! 

Eram .. religiosos e os sofrimen
tos não constitulram motivo para 
te eaqueoorem de seus deVeres. 
Nem multo menos. 

'Re:Dvam terços. Liam. Medlta,am. Cantavam tambem. Entre 
oatl'os cantlcos, sobressai aquefo 
tio significativo: 

~ já. llalN!s - sou teu soldado. 
8mlpt1' a teu lado - hei de lotar. 1 
Ooatlgo sempre - atê que eu 01orra. · 

8oDlente eu ... - a ma Ideal. 
S 4IIMI Ideal! --- Por u, ..... Rei, 

o sangue dar!» 

J: .i ~ a. esse ambiente. sa
cunv.to de ctileat• ' ambic;ões, vi
ram cbegar oa 411&8 em que rece
ouiam a pa1m:.. glorioaa de con-.._.. ... ,._.. . 

ÃIIIIIII.K8 ..... fillãU,-t11... 

1 
agosto vieram uns dirigentes .. co-
munistas e separaram os 6 mais ! velhos. Mãos atadas ás costas, fo-

i raro conduzidos ao cemiterio pa
ra a execução que se efetuava ge
ralmente das 12 ás 4 da madru-

1 gada. 
Os ,que ficaram, aguardavam: 

corajosamente a sua vez. E quan
do as detonações da fuzilaria 
anunciavam a entrada triunfal de 
seus irmãos na gloria, uma cor
rente de santo entusiasmo percor
ria, uma por uma, aquelas almas 
sedentas de céu. 

Na manhã do mesmo dia re
gressar_am os do comité, para fa
zer nova lista. E á meia -.oite, 
com cordas tintas ão sangue dos 
primeiros martires, vieram · bus
car os da segunda. Foram 20. 

Restavam apenas 21. E estes 
conseguiram a palma da vitoria 
no dia 14. 

Depois veio o 15 de agosto. To
dos reunidos na Patria celestial · 
cantaram as glorias do Coraça.<:> 
de sua Mãe, agradecendb-lhe tudo .. 
quanto por eles fizera. 

ULTIMAS PALAVRAS 
Trescalando suaves aromas, res
tam-nos muitas frases ou cattas 
que, do carcere, escreveram í'lS fa
milias, ao Revmo. Ptt. -Geral, ·ou. 
aos Irmãos de Congregação. 

São a." ultimas palavras daque- , 
les. herois. Os ultlmos latejos da~ 
quelés corações que se sacrlf1ca-
1·am por um ideal nobre e belo. 
o mais belo e nobre dos ideais so~ 
bre à terra: derramar o sangue 
por Cristo. 

Nestas palavras transparecem 
nitidamente o robusto espírito de 
fé, a. confiança inabalavel. em 
Deus e no Imaculado Coração de. 

Mortos nos anos da guerra: 211 
Sacerdotes; 104 Irmãos; 282 Rel!· 
glosa!!. 
t:m janeiro deste ano eslan1.l"" 
Prontos para partir para a:. mis
sões. ( 2 • 3 5 6 saeerd otes, 1. 3 O 7 ir· 
mãos e 2. 445 irmãs mlssionàrins). 
·-----· -----
SEMANA OPERARIA EM . 

VESPAS1ANO 
Realizou-se com grande brilho e 

piedade, dos dias 25 de Outubro 
a 3 de Novembro pp., uma sema
na operaria em Vespasiano, Minas 
Gerais. A semar.a, que foi em ho
menagem '1 Jesus Operario, con
tou com numerosa presença de pa
trões, . operarios, comerciarios, in
dustriarios, esportistas, etc .. 

Em todo'! os dias houve Missa 
as 7 horas, e aP. 18 horas medita
ção sobre Jesus Operario, com 
breve exp1i.~ações sobre o movi-

, mento jocista, canto de ladainha 
e Benção do SS. Sacramento. No 
dia 3 de Novembro houve Comu
nhão Geral, .ás 10 horas foi cele
brada Misi.a Solc,ne, í'ls 13 horas, 
Assembleia dos Circulistas e en
c'errando as cerimonias houve uma 
Solene Procissão. 

Maria, a generosidade e o sacri
ficio, proprios de corações clare
tianos. 
José Carlos Cintra de Sousa CMF 

Os Salesianos, as Filhas de Ma- sombra da Basílica de Maria· Au• 
ria Auxiliaoiora, os Cooperadores e xiliadora, na casa-mãe dos Sale• 
as Cooperadoras, os ex-alunos e slanos. Foi lá que, ménino ainda. 
alunos Salesianos do Brasil. do coPheceu a D. Bosco. 
Uruguai, ds. A1·gentina, do Para- O Pe. R0,•r.er' aportou em terras 
guai, da Bolívia do Perú e do Chi- americanas no Equador em 1894, 

le, divididos em dez inspetorias ou A revoluçã.r, anti~clerical do gal. 
províncias, -estão voltando seus Ek.y Alfarr. na noite ,de 23 para 
olhos e éoraçõe!" para Buenos Ai· I 24 c'e agosto dP. 1896 atirou á rua 
res. . oi:; Salesianos da Republi<'a, que a 

No dia 1 de novembro, lá na Ca- 1 <'avalo, a pé e, enfim, de canoa bus
p1tal portenha celebrou suas bodas i curam os :.-onfim; do Equador e ru
de ouro sacerdotais um dos mais I maram para o 1-'erü. 
gloriosos salesianos: o Pe. José I Na casa '!ales1ana de Lima (Pe-
Reyrn~ri. rú) aos 31 de outubro daquele <tno 

·s .. Revma. recebeu a primeira j o diac; P.cyneM foi ordenado Pa,. 
educação Salesiana em Turim, á (Continua na 2a. pag,) 

Uma noticia • 1 ) sensac1ona !. 

Avisamos os nossos clientes que aca
bamos de receber dos Estados Unidos 
as camas de ferro pintadas em cores 
de madeira e os maravilhosos estrados 
de aço da afamada fabricação 

11S IMMONS 
Recebemos, igualmente, do mesmo 
bricante uma partida de colchões 

li 

fa
de 

molas os quais of~recem, em materia de 

conforto, o que de ·mais per_fe,ito e com
pleto· se posso imaginar. 

CAMAS de casal, com estrado 

desde Cr$ 1.695,00 .. 

~ de solteiro, com estrado 

desde Cr$ .1.490,oo 

NOTA: · O. akYn tlo. Temlidos aeparadame11te. 

. Visitem as nossas exposições da 2.ª sobre
loja onde daremos informações detálha-,, 

das sobre estes artigos. 

Casa Anglo-Brasileira 
Sucessora de APPIHJ 



Corre mundo em nossos dias 
tuna teoria extravagante. Toda a 
ideologia, quando contrariada·fron• 
talmente, com isto mesmo se de-, 
.senvolve. Assim quando· quere-, 
mos combater . uma ideia, devemos 
antes de tudo não a atacar de 
frente. A contradição age sobre as 
ideias como o vento sobre a braza. 
Não é com vento, mas com cinza, 
que as brazas se apagam. Não se 
extinguem os grandes erros ata• 
cando-os, mas deixando-os cair no 
esquecimento. 

Em abono desta tese, invoca. 
se um exemplo: o que consegui. 
ram contra a Igreja nascente as 
primeiras perseguições? Excita
taram apenas· as convicções dos 
fieis. 

• • • 
Não se pode negar que, em algu

mas circunstancias muito espe
ciais, o esquecimento é o melhor 
modo de combater certas doutri
nas. Nem por isto, se ha de adotar 
como regra comum de prudencia, 
o principio de que o melhor meio 
de extinguir incendios consiste em 
os deixar lavrar á vontade, fazen
do completa, abstração deles. 

A esta reflexão, outra se acres-
centa. Os autores de maior peso 

"da Igreja costumam afirmar que 
as perseguições constituíram uma 
. prov:ação terrível que, humana- . 
mE:nte falando, teria dado cabo do 
Catolicismo. Se este não sosso
brou, seu triunfo não se deve a 
razões humanas, mas a motivos 
~obrenati.trais. Visto assim o pro
blema, segue-sé que, humanamente 
falando, a tatica dos Neros e dos 
Caligulas não foi má: foi exce
lente, e tão excelente que só por 
milagre não atingiu sen fim. 

E é logico. Porque, do ,sontrario., 
se a Igre1a é uma arvore que só -
cresce e frondeja a golpes de ma
chado, os grandes benfeitores do 
Catolicismo. sninm os Neros, os 
Caligulas; os Stalins ou os Hitle
res. 

Ninguem levaria a insania a 
(lonto de subscrever esta tese. 

••• 
Quando censuramos a políti_ca 

·frouxa do Partido Democrata _Cris
tão e do Movimento Republicano 
Popular, na Italia _e Fr3:nca, ~ontra 
~ comunismo, muito leitor_ ponde
rou que não Unhamos raz~n: era 
melhor colaborar, angariar as 

(Continua aa 2-a p::g.) 

Concentração M a-1 
riana em Piracicaba 

nenllzou-sc ante-ontem, dia ·1:;, 
eou~ g1•11nde b1·ilho e picclnde, a 
;g:ra.mlio~a Concenu•açüu _\la1·jana 

da Diocese '<lo l'fraclcaha, cou ,·oca• 
tÍa pelo J,!;xmo. e Rcvuio. Llispo D· 
Ernesto de Paula . 

t>. ·E1•ncsto de Puuln foi sempre 
-nlll. grande umig·o e animador das 
e<.: • .\1:\1, uqui em s. l'uulo, tendo 
i,iuo l'u11dn<101· du C. :\1. <Jo Ginn;;io 
cio 'Estado, ~cm du\"lda uma das, 
(~ug1·egn<;õcs de maiol' vitalidade 
entre nós, e foi tambem clh'etor ele 
outras congre~·a-:·õcs. Essa é uma. 
-um, ·r111.õc;. ,lo "runde impul,so do 
.1111e -ns CC. lOl. tle Plr:1cic11b11 re
.eC?ClK>rum do grnncte fli;.p,, e Jo bri
Jlurntc exilo obtido pel11 ronC"Cn
"'''n<'i'io 

:\··~ IO luwas foi C<>lehI°Rd11 l\Ji,.;-
;.a .c~mpnl: Im Pl'1u:n da Catroral, 
i,;enc}Q :ofidantc S. t':xcin. Hcnr.-<t. 
As 12 horas (oi of<'reciclo 11m gran-
1le atmo,;o aos vtsltantes: ás 2,:10 
horas da tarde t•callzou-sc a Assen1-
bléla Ge1•al no Teatwo Sto Esteyào, 
onde o dr. ,Plinio Co1•1•ca de Olfrt'ira 
:foi o 01•ador e clit•igiu ,a vatal'ra aos 
C'ongrcgaclos .• \i; 1 t hora;;, hout·c um 
desfile das CC. ~DI. pelas ruas da 
f•idade, ao qual se seguiu uma so• 
J<'nc apotoe.<e em homenagem á 
:Xolill'JJ Senhora.. patrona d11,a Con
~•'egaçõe~~ l\Iarianas. Rl=-~n a1>oteose 
em• ,·ll'Ludc do grande numero rlc 
Congregados presentes e de a!'i-i,a
t~nt('s foi muito emocionante e 
ron~tltuht nm clt::-no .encerrnmcnto 
#a ClOUcel:lU'~cik> 

ANO XIX 1 Diretor: 1 São Paulo, 17 de Novembro (Il! 1946 \ 
Plínio Corrêa de Oliveira _ 

Diretor - Gerente : 
Francisco Monteiro Machado NUM.74á 

Elevado ao Episcopado o.Padre 
Geraldo de Proença Sigaud 
A RELEVANTE DO PERSONALIDADE 

HOMENAGENS 
NOVO 
SERÃO 

BISPO AS GRANDES 
QUE LHE PRESTADAS 

No dia 9 pp. por volta das 11 
horas, as rauwemissoras ·da Capi
tal comêçaram a divulgar uma no
ticia que causou sensação, e se 
propawu ce1eremente nos círculos 
cn0Licos da Capital: Sua Santida-
c:e o Papa Pio XII nomeára Bispo 
Diocesano de J acarezinho, no Es
tado do Paraná, o Exmo. e Revmo. 
Snr. D. Geraldo de Proença Si
gaucl, da Sociedade do Verbo Di
vino. 

O ilustre Religioso elevado ago
ra a pienitude ao Sacerdocio pela 
honro:,a co:üiança do Vigario de 
Cristo, é, scn1 nenhum favor, wna; 
c,as f1guz·as mais marcantes dos 
meios catolkos de todo o Brasil, 
cm virtude dos serviços relevantes 
que prestou á Igreja na ArqUidio-
""-';e '"'"' São Paulo. I 

Assim, de todos os lados, no Cle-
ro secular e regular, entre as Re- 1 
ligiosas consagradas ao ensino, 
entre elementos da A. C., das Con- 1 

grcgaçócs Marianas e Pias Uniões, 1 
em LoJos os setores do movimento i 
cato1ico enfim, notava1n-se as i 
mais vivas manifesta:;;0es de jubi• 
lo pelo acontecimento. · 

Entretanto, poüe-sc afirmar que 
cm nenhum lugar o jubilo foi 
maior do que no «LEGIONARIO». 
Sem ter exercido nesta folha ne
nhum cargo de direção bem defi
nido, e Revmo. Pe. Sigaud, liga.do 
a nosso Assistente Eclesiastico, 
Conego Dr. Antoriio de Castro 
Mayer, por intima e fraterna ami
zade, foi um dos mentores do 

·,,L~QNÁRJ.f>», em ,cujas ideias; 
orientação e atitudes· exerceu 
sempre funda influencia. Além dis· 
to, colaborou com assiduidade e 
brilho em nosso jornal versando 
principalmente questões de ascett. 
ca, mística e A. C., com uma ad
mira vel segurança de doutrina. 
Nas horas de triunfo como nas 
horas de dor, o Pe. Sigaud esteve 
sempre entre nós, de tudo parti-: 
lhando com desassombro evange
lico e intrepidez sacerdotal, e em
penhando conosco, a serviço dos 
mesmos ideais, os magníficos rc-. 
cursos de seu talento de sua cul
tura, de seu infatigavel zelo. Não 
é pois diflcil conjeturar os senti-
mentos que despertou em nos a 
elevação á excelsa ·dignidade do 
Episcopado, desse luzeiro que tanto 
brilho projetou sobre as paginas 
desta folha. 

HELIGIOSO lIODELA& 

O Revmo. Sr. Pe. Geraldo de 
Proença Sigaud foi sempre, e fun
damentalmente, um filho extre
moso da Congregação Religiosa 
para a .qual o chamou a Provi
i:le11cia. Serviu-a com o devota
mento total de seu nobre coração, 
e nela exerceu uma influencia re-, 
levante. 

Desde o primeiro mome.nto de 
sua vida religiosa, os superiores 
da Sociedade do Verbo Divino ob· 
servaram as qualidades invulgares 
que o distinguem. Assim. propor• 
cionaram a s. Revma. estudos do 
melhor quilate na Europa, e, logo 
que concluida sua formaçã.o, o en
caminharam ao Seminario do Elil· 
pirito Santo, onde lhe confiaram 
interesses dos mais delicados e 
sagrados da Congregação. Incum
bia-lhe instruir os jovens semina
ristas, na materia mais importan
te para sua formação sacerdotal, 
ou ~eja a Teologia Dogmatica. Ao 
mesmo tempo, teve de se incum
bir da regencia de varias outras 
cadeiras, reunindo pois em suas 
mãos todos os elementos para 
exercer uma influencia decisiva 
sobre as futuras gerações de Sa
cerdotes do Verbo Divino. Esta in
fluencia ainda mais profundamente 
se exerceria por sua ulterior desig
nação para o cargo de Ministro 
do Seminario. Era, pois, na pro
pria preparação do futuro da Con• 
gregação no Brasil, que se lhe de
signava função de indiscutivel :re
levancia. 

Exmo, Revmo. Sr. Dom Geraldo de Proença Sigaud, S. V. D., Bispo 
Diocesano de Jacarézint.o. 

mentalidades. Seus alunos são 
unanilnes em referir que, em s~us 
labiôs, .os princípios e as doutri
nas, conservando embora toda . a 
sua pureza, se revestiam de uma 
vitalidade extraordinaria. O Pe. 
Sigaud sabia apontar, a proposi
to de tudo, as aplicações mais pra
ticas para nossos dias, formando 
nos discipulos aquele espirito de 
santa combatividad.e e apostolica 
intransigencia em que ele mesmo 
tanto se distinguiu. E daí a ver
dadeira veneração, a iP.flnencia 
profunda que alcançou sobre os 

. numerosos e benemeritos missiona
rios do Verbo Divino que, tendo 
passado por suas aulas, . servem 
hoje a Igreja na evangelização elos 
mais asperos rincões do Brasil, uu 
na direção de importantes Paro
quias e estabelecimentos de ensi
no nos principais centros do país. 

Não se alcançam tais exitos sem 
g-randes esforços. Compreende-se 
que os Superiores do Pe. Sigaud, 
receiosos de comprometer os tra
balhos do eminente Religioso des
de· que suas atividades se cxten
dessem tambem a outros cam
pos, desejassem ocupa-lo tão so
mente no serviço da .Congrega
ção. 

Uma circunstancia imprevista e 
providencial inutilizou este;; expli
ca veis intentos. O movimento ma• 
riano já havia chegado, por volta 
de 1935, ao maximo de sua inten
sidade, e, na sua vanguarda, for• 
mavam os elemento.s que compu
nham a redação· do «LEGIONA• 
RIO», bem como os estudantes de 
nossas v.arias escolas .superiores 
- tambcm Congregados Marianos 
- inscritos na A. U. e. Precisan-

da cidade. Foram recebidos de bra
ços abl!rtos pelos virtuosos Sacer• 
dotes da S. V. D., que lhes pro
porcionaram carinhosa hôspeda• 
gem. Nessa ocasião, conhecerazn 
os retirantes o discreto e amavel 
profc3sor de Theologia, com o qual 
_ulguns conversaram profundamen
te sobre assuntos de formação es
piritual e intelectual. Estavam· lan
çados os alicerces de uma anti
sade profunda de parte a parte, 
cuja consequencia forçosa foi uma 
i,él"ie de insistentes pedidos para. 
que o Rcvmo. Pe. G. Sigaud pre~ 
gassc tricluos, fizesse conferen
cias, escrevesse artigos, dirigisse 
associações, etc., a principio para 
os jovens aucistas e marianos, e, 
depois, para toda a especie de pu
blico e de iniciatiYas catolicas de 
nossa Capital. 

Estava assim transposto o va
cuo entre o Seminario e a cidade; 
e destruida a barreira que repre
sava àentro dos muros da casa de 
formação da S. V. D,, os tesou
ros de inteligencia, zelo e cultura 
do jovem Sacerdote. 
A SERVIÇO DA ARQUIDIOCE3E 

PAULOPOLITANA 
Desde o seu primeiro contacto 

com os moços, o Pc. Sigaud se lhes 
impôs á admiração e estima. O re
nome de seus altos predicados ra
pidamente se extendeu para OU• 

tras esferas, pois que todos os que 
tomavam contacto com o jovem 
Presbítero imediatamente se de
claravam seus amigos. E, assim 
insensivelmente, o Revmo. Pe. Si
gaud se foi tornando uma dos Sa
cerdotes mais conhecidos e bén
quistos de São Paulo. · Ao mesmo 
tempo, os pedidos para que ele se 
incumbisse de aulas, cursos, con-
f er<!ncias, para que dirigisse obras 

o Pe. Sigaud arcou galharda
mente com tantas responsabilida
des. Professor eximio pela cultura 
e clareza, ele se revelou em suas 
.awas um verdadeiro ~rm&c.tor à.e, 

do eles de um local para a realt
zação de retiro, apelaram para o 
Seminario do Espirito Santó, esta
belecimento cuja existericia os jo-

1 vens s haviam conhecido ha pou:. 
éo,(tanto era o empenho da S. y, 
.Q... em • manter 101Ut~ c;\Q ~ 

e associações, iam afluindo cada 
vez mais numerosos, a seus Supe-1 
riores. E tanta era a pi·essão, que 
foi impossível a estes, re:;istir .ao 
P,Câido a;erat. _,. 

1 

1 

O Pe: Sigaud, então desdobrou
.se. Não diminuiu em nada, o va• 
lor de sua contribuição para o 
serviço .da S. V. D .. E, ao mesmo 
tempo, deu inicio a uma ação in• 
tensa e fecunda em nossa Capi
tal. Sua operosidade somou pois 
como que duas vidas justapostas e 
absorventes, eJU. cada wna. das 
quais ele se esmer.ava como sei 
de' 'mais nada tivesse que cogitar. 

Sem falar da preciosa colab(),, 
ração que prestava ao «LEGI~ 
NARIO:., e que dia a dia se tor .. 
nava mais assídua e importante. 
do curso que dava com brilho, na. 
Faculdade de Filosofia, Ciencias ~ 
Let;:as /4:.Sedes Sapicntiae», e no 
Colegio das Conegas de Sto. Agos
tinho, dé suas funções como exa• 
minador na Curia Metropolitana, 
de seu labor extenuante, como um 
dos' organizadores da exposiçã$ 
missionaria do Congresso Euca
rístico, é preciso· mencionar ain
da que o Revmo. Pe. Sigaud pre-, 
parava os fundamentos pru·a tuna 
revista infantil catolica trabalha .. 
va com afinco para as Miso< 
sões, mantinha, para o sel'-0 
viço de sua Congregação, nwnero. 
sas relações pessoais na Capital. 

No entanto, como bom Sacerdo-
te e - permitam.:nos o aparte -
tambem como bom mineiro, ja•. 
mais se afobava, .se desnorteava qu 
perdia a calma. Sua atitude era· 
sempre tranquila, interior e pla

, cida. 

NA AÇÃO; CATOLICA 
Entretanto, o verdadeiro campo» 

em que O· ilustre 1 Sacerdote se des,, 
taçou e em que sua figura, trans-
pondo as fronteiras do Estado, se 
projetou em todo o Brasil, foi se!JI 
duvida a Ação Cá.tolica. 

O Exmo. e Revmo. Sr. Dom Ge, 
raldo de Proença Sigaud foi· desde 
a primeira hora um .. entusiasta. da 
grande milicia instituída por Piai 
XI. Estudou a fundo as diretriz~ 
pontificiàs, e lhes penetrou admi,. 
rav,elmente o espirito. Assim, co
mo verdadeiro especialista no as,, 
sunto, não podia deixar de ser con
vidado pelo Revmo. Sr, Cgo. Dr. 
Antonio de Castro Mayer, então 
Assistente Geral e mais tarde Vi
gario Geral da A. e., para, fi.m-
ções de relevo nessa grande orga,, 
nização. · 

Na A. e .. a atuação do Revmo, 
Sr. Pe. Sigaud foi a bem dizee 
onimoda. O Revmo. Sr. Cgo. Dr., 
Antonio de Castro Mayer o cons~ 
derava com razão seu «braço di
reito». Participou ele de modo re-
levante, das grandes campanhas 
de Pascoa e Natal da Junta Arqui
diocesana, e, ao. mesmo tempo, 
ocupou conjunta. ; ou sucessivamen
te, a assistencia eclesiastica de 
quasi todos os setores da A. C.:" 
nucleo de engenheiros dos H. A, 
e., L. F. A. e., J~C. feminina, JE<7 
feminina e masculina. 

Para dizer da 'ação do Revmo, 
Sr. Pe. Sigaud nessas novas e im• 
portantes funções, basta lembrar 
que em todas elas ele soube travar 
relações duradouras, que se trans
formaram com o tempo em ver
dadeira admiração, e profunda 
amisade. Sobretudo na JEC, o Re• 
vmo. Sr. Pe. Geraldo de Proença, 
Sigaud teve uma ação mUito ex
tensa, devendo por-se 'i)m conta• 
to com as numerosas Ordens e 
Congregações de · ambos os sexos, 
que se dedicam á educaçã.9. E em 
todas elas era unanime o coro de 
louvores que se ergueu eiµ torno 
do eminente Sacerdote. Reconhe• 

(Continua aa 2-a pag.). 

NúMERO AVULSO 

RIO DE .JANEIRO 

Cr.S ;0,60 
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~impatias dos vermelhos, amorte---' 
ce!' suas desconfianças, anestesiar 
suas doutrinas, e traze-los por fim, 
para o bom caminho. A luta de vi
seria. erguida, objetavam, só ser
viria para; acender mais o inéendio. 

Nos achamos. o contrario. Esta 
:olaboração por demais coràial 
desarmaria a resistencia, desmora
\isaria a prevenção dos bons, de
sarticularia a coordenação dos an
ti-comunistas. 

Qual das taticas era a verdadei~ 
ra '? As urnas acabam de respo1't
der: a votação comunista cresceu 
na França e na Italía. ' 

* * • 
Já qi1e falamos em colaboracto

,1ismo, lembramo-nos ele c,ue, mui
to fl'equ<"ntemente. se fala hoje na 
colabe,ração dos ca.tolicos e protes
tantes contra os vermelhos. Em si 
mesma, esta colaboração não é 
má. 11;:as p.ocle faeilmente tornar-
11e pessima. 

Do outro lado, muitos catoli
cos exagc·rum as possibilidades de 
resistencia do protestantismo con
tra o comun.ismo. No Brasil, estas 
possibilidades são quantitativa
mente insignificantes. já que.. 98% 
dos b?·asileiros , são catolicos. E 
qualitativamente são igualmente 
.insignificantes no mundo inteir0, 
-porque, em virtude do livre exa
me, o comunismo está peneti'ancto 
torrencialmente nas fileiras pro- t. 
·estantes. 1 

Assim, um tele.grama provenien
te de Londres infor1nou que o ,,re: 
verendo» George Chambel'S, angli
cano, inaugurou em seu templo 
uma imagem de N. S. J. C., tendo 
em uma das l'l'lãos a foi<'e e na ou
tra o martelo! 

Crisro-Comunista, exposto á 
o.doração dos fieis. E' possível le
var n,ius lon;;re a blasfemia e a 
qqinta-colunagem .? 

• • • 

-! 

Con~i11ua na Iugoslavia a per- \ 1 
4egu1çao rehg,wsa. Os Fran.:isca- l 
nos foram obrigados a abandonar !. 
? pais. i 

E.em entendido. porém, a culpa 
é dos Franciscanos que não tive
ram o .i:geitinho:. necessario para 
coJaborsr com Tito e outros cor- i 
deiros do mesmo rebanho. • 

. ~ . 1' 

Tambem não teve este, famoso· ; 
c:geitinhc> Mons. Theodoro Rom• 

. ~·. Bispo titular de Apia, e au
x1bar da Diocese de Minkacz na. 
Hungria, que acaba de ser expulso 
por pressão dos vermelhos. 

Como o comunismo seria bonzi
nho, se nossos eclasiastiC'.>S não 
~asem tã.o ruins! 

., .. 
Não sabemos como qualificar a. 

delibeiação das. autoridades bava
ras, de transformar em escola pu
blica a residencia' de Hitler em 
13erchte.sg-aden. Esse local s~ en
eontra aninhado no alto de ina
c-essiveis montanhas, e só 1,e che
ga ali por meio de elevadores cuja 
manutenção é custosíssima. Nada 
he. de mai~ ,:,xtravagante, do que 
fazer funcionar ali· um grupo es
colar. Do outro lado, quem não vê 
que será impossível evitar que es
oo local se trarn,forme em centro 
de ,, J.H: t·t~f.t!'Ínar;õt~S» perig-o~aS? 

Gentilezas de um 
ou reflexões numa 

amavel jacaré 
hora de alegria 

Lembro-me ainda da meluncolia dos ultimos 
momentos que pa,,sei em companhia do Pc. Si
gaud, antes de sua p1ntida pa1·a a :Europa. Es· 
tavamos no Rio, para onde me havia levado o 
desejo de aproveitar por mais i.Jg·uns dias o seu 
conv1v10. Um assunto impo1·tante forçou-me, 
todavia, a reg1·essar a São Paulo antes que ,, 
"Cabo de Buena Esperanza" rumasse para a Es· 
panha. O t1·ansatlantico espanhol adiara, po1· 
sua vez, a partida, e o Pe .. Sigaud decidiu apro
veitar ,•stes dias comJ>IPmentares, com qu<" não 
cou ava. para dizer um ulfimo adeus aos irmãos 

_de habito de Juiz de Fóra. Comlljnamm, que 
eu regressaria ao Rio para o rever, ainda antes 
de seg·uir Pie viag1•m. Mas a coisa lla1·ecia in· 
certa por mil ,•mbaraço;:.. do momento. E, as· 
sim, quando eu acompanhei o Pe. Sigaud até o 
1,onto de partida dos autos-lotação para Juiz de 
Fóra, tinhamos .. ambos o pressentimento de que 
prov vdmente não nos encontral'iamos mais. 
Foi o que efetivamente sucedeu. Não pude vol· 
tar ao Rio, e nem sequer consegui ur: .. i lig·ação 
interurbana para lhe falur ainda uma v,·z. O 
ultimo contacto que tive com o Pe. Sigaud foi, 
p-0is, no· ambiente· vulgar, movimentado e· cks
aç·radavel de uma ruela proxima á Igreja de 
São Francisco ,d.,. Paula. de onde partem os au
tos para o sul de Minas. E foi no grande abr:.1· 
ço que dele recebi naquele instante, 11.ue me fi
cou toda a recordação desta triste d(•spedida. 

* ~:~ * 
Não me 11.'mbro do nome da ruela. Lembro-

me, porem, _do hotel em cujo hall os pass~1gei-
1·os esperavam a hora de saida dos autos. Não 
creio que o dono daquele estabelecimento nrn 
queira mal por minha franqueza, mas tenho 
visto muito pouca coisa tão pouco atraente. O 
que chamei "bali" é um V'asto armazem qua
drangular, inteiramente aberto para a rua. Co· 
lunetas arcaicas sustentam um teto alto, ao 
qual adert'm sedimentos de poeira de todas. as 
eras historicas da cidade. De um dos lados, 
uma escada conduz o hospede a·o sobrado. Su
ponho ~ue 1-'la deve ra::iger terrivelmente de 
cansaço, ao pn•star este serviço, porque a velhi· 
ce lhe tirou á cor, e quase lhe modificou a for
ma. Dois balcões semi-no·,os, mas que pare• 
cem bt•rrantemente modernos no ambiente. 
st--rvem para informaçoes. Uns bancos dc ta
lhe mais ou menos recente, mas patinados pelo 
uso como se- fossem centenarios, servt•m a ai· 
guus J>a.,sai;e,n,s que tspei-am com um olhal' 
entediado e vago. Mas os bancos sao peque
nos, e os pas.-,.a;-eiros l!Ue sobram, formigam de 
todos os lados. 1''alam, comem bal.1s, xumam, 
batem com ·,os pés no chão de impaciencia, ca
minham de um fado. par;J. outro, e d1.- quando 
em quando atgum dP-les entra .·em sobres,mlto: 
é que se esqueceu de fi.:;calizar a bagage.-1 que 
está atilada em a;,gum canto, ou o precioso 
gual'(la-chuva pe1·,g1,súmente exposto ali ines
mo, na grade, a cob:ça atrevida Cios transeun· 
it•s de bom gosto. Não sei porque, tudo isto me 
part."c;..,a ter un1 forte ar de familia com nossa 
Estacâo do Norte. E' o misterioso e sutil "ca
chet'; ·da Central do Brasil que se nota em um 
P- outro lug_a1·. De que maneira chegou até ~ 
a tt•rrivel influencia da Centfal? Só um inque 
rito o pode.ria <lizer. Se eu devesse ori<>ntar c 
inquerito, eu alertaria todas as minh:ts descon
fianças na direção dos limpac!ores: devem ser 
os mesmos em um e oútr& lugar. Ou, mais pro
vavelmente, quando os encal'l'eg·ados da limpe· 
'.lia se a~sentam no •·otel, são engajados pela 
Central. Deve estai· nisto, a expticação do. 
n1ist1•rio. 

Se o dopo do hotel ler estas linhas, repito,, 
não me queira mal por elas. Eu tiv(, de tomar· 
contact<, com todos estes esplt-ndoi:es, num mo· 
n.,-nto de grande mel ... ncolia. Pail'avu sobce 
unm a tristeza da perda do meu José. Gustavo. 
r~ agoi:a era o p.ezar de mais uma sepai:acio. 
D.etcsio viagr-n,s_ de auton10vel, detesto ag;ome· 
rados de i:-ente que. "ªi e vem, detesto a Estacã 1 
d.o Norte e o sistema de limpeza da E. f C · 11. 
Poif ape'.l;ar de tud<~ isto, fiquei querendo h<.'m 
ao seu hotel. e sempre que tiver de passar dian
te d.ele e olharei com curiosidade e simpatia. E' 
que não p.&aerei dei~ar de refletir jamab que, 
no. momento. preci~ em que o Pe. Sigaud e eu 
nos abraça-yamos comovidos, pensu:ndo• Que . tal
vez fosse esta a ultima v.ez, a Providenc,a Divi
na tinha vistas muito diferentes. e preparav'\ 
para nós dois uma g-rande satisfação. Si:mpati
co hotel de tão amargas e amaveis rt•cordacõe'i, 
jamais me rr-cordarei sem ·comoção, do que ·si~_. 
ni:ficas para o "l.,egio:iatio 

,:, * * 
Quando penso n<'Sb,s -tristezns de ont('m, e 

nestas al<'grias de ho .. e, co: .o não me lembrar 
de outro quadro. aliá~ "iametralmen~e diverso, 
que me ficou na memoria, ligado áquela viagem 
ao Rio? 

Outr:1 rua de que no momento não ine lem
bro o nome, rua residencial e recolhida, com 
alg·umas casas de as1>ecto ag-raclavel, e bem 
ajardinadas, e um ou dois pequenos e conforta
veis predios de apartamento, .o ambif'nte dis
tinto e familiar deste recanto da cidade e-m-
1,resta aos 1>roprios eclificios de apa1·tame11to 
um oue de casas trad;cionais, muito em con· 
trast;. com a brutnlidaclf' anogante elos 1nedios 
congenPres de Copacabana. Encontro-me f'IU 
um desses apartamentos, e converso com uma 
senhora. Coisa rara, hoje em dia, em nossas 
gTancles cidaclf'S, nas quais pululam cada vez 
rnais num1•rosos os homens e mulher,•s, e ra
reiam se1111>re mais os senhores e senhoras. Pot· 
exem1>lo, jamais nll' rr-signarei a <le5,ig·1?-a1: com 
1•stes respeitavl'is titulos os velhotes g·a1te1ros e 
as "gi1·ls" fanadas que n•prcsentom nas pr:1ias 
a comeclia de sua juventude sepluagenar:a. Oh, 
as velhas pag·ãs de nossos dias: cabelos azuis, 
rigorosamente eolados junto ás. tem1>or~s; g·t·::rn· 
eles joias vistosas, daquf'las d . que as lo3as ame.• 
ricanas são fertcis, isto é gt·ancles balangandans 
de carr1•g·acão, para a sf'11ectucle jovial das 
cl'iancas de ;nais de sessenta anos;· grandes J)ra· 
ços á. mostra, um "cliquctis" de ·pulseiras super• 
abundantes, voz estridcn te, unhas roxas de tão 

1>intadas, cigarrinho, piteirona, ~aias curla.s, sa~ J 
1iatos sport. De mf'ias, não Ialemos. Un

1
1 ti"~·- . 

mendo esforço para encobrir o que .l idac_ e tem 
ele fa11a,10, com o berreiro das cores, dos g-ritos, 
elos gestos e d·as formas.. Nã',, é esta a unica 
modalidade do gi>nero. lia. outro tipo de velha 
pagã: é a desiludida. fü•laxamento com1>lt'to, 
abandono de si, vergonha de umn velhice que 
já não se conseg·ue encob1·ir. c,.nlwci 11m~ as
sim, c1ue f'.ra copeir:i: cabelos cortadns á escova, 
c!c dentes, rosto e cor;JO minados }H:ló tempo, 
sapatos sport, nenhum traço de faceil·icP: tudo 
era calculado para lavai·, encerar, limpar e ser· 
vir mais á vontade. Um visivt•l.e ama1·t·o eles~ 

,prezo ele si. Notei com surpresa qup f'l:l Pra a_ 
1nopria màe da clona do hotel. Esta ultima jo
gava comodamente bridge, :1 um canto do ter· 
raço, enquanto a velhota, aos saltinhos, servi:t 
o;; hospedes rt•larc:atr,r:os, I:' aehava tudo muito 
n:1tural. Tinha-sr- a imvressão clt" ,:ue el:t r.::i.· 
coava ele si mesma. Pobre coitada! 
• Por que falei nestes tipos ho;e tflo rre1ur-11-
I 1•s? Não sei brm; a alegria é naturalmente ln
lqnaz. Em qualquer caso, podf'·se com:H'e;•nch•1· 
á vista disto, o alto apreço que en clava a esta 
op<ntunidade hoje rara, de conhec<'r mais uma 
autf'ntica e vent•randa senhora. 

r.u tinha diante de mim uma fig·nra g1•nui· 
ua de grande dama cristã. Em todo o sru ser, 
o tempo deixarà a marca indefinlvel de fundas 
cl•>l't's, sofridas com grande nob1·eza, com huen
sa suavidacle dt' alma. Olhos calmt.s, bt•,os e 
tristonhos, penetrantes mas doces, inteligc11tcs 
inas serenos. O porte, o gri.to, o traje tinham a 
cllgancia singela, nobre t· dcspreocup:,da que a 
verdadeira educacâo comunica ao ve.;tunrin hu
mano. O timbre ·de voz afavPI, reset·vauo, cheio 
de "nuances", revr-lava tm1 coração a _un1 tem· 
po forte e delicado. Pela janela entrava a jor
ros a ·claridade, que iluminava em certos mo· 
mentos a cabr.Iei.l·a branca. l'm rf'flexo 1>ra
teado, confundincfo-se com a suavida(le do 
olhar, se di"undia então 1>01· sua fisionomia. 
'.focb a luz faz pensar em felicidadt>. A luz eles• 
tes cabelos brancos fazia pensiu na fl'licicladt• 
extra-tnr,•na. Era a g1·ande:na ela ancianiclade 
cristã, ~antificada pelo meritn da mat,;-rn da,lé. 
glorificada pela aureola discreta que .os sofri· 
mPntos sofridos f'm un.i:io com Cristo .. deixam 
em toda a alma e em todo o semblante justu. 
Mui,ta d.ig·nidaclt>. cert:1 ma.iestacle diriamos mes-

. mo-. Não a majest'lde :.:dua, esforcada e du
vidosa do dinheiro. mas a majestail,, unira i

snprema, qtH' decorre da lignidade tlr !\lãe, sen
tida e vivida até as ultimas fíbra~ clt• lll& ,~ol':l· 
çã•• nascido ele nobre cstfrp~. 

Prl'císo dizt•r quem era esta dam11 '? P,·eciso 
di:t.ei· que conversavam.os soln·e a dor d,1 s,·1l::i1·a
çâo qul' a ambos nos fazia so-Crn? Preol!iio 
acrescentar que a contemplação elo quE' e\a so• 
fria. de quanto ela sofria, clr como r-la sofria. me 
t.><lificou. m.e enlevo11. me i-nchPu ele venera.()ào? 
Nunca vi Mãe que oferf·cesse Sf'l1 filho com es
pirito mais sobrenatural. embora com ãÓ- ~.-n
t· c~a rl'lt'. Fora, a grande mPtropole vr-via, suá· 

né<'ava. De. mim pa.ra mim, 1)e-nsei no valor 
'atorio deste ·sneno sae1°ificio. üs in~tan,te9 

m;,~ passei namu>le a.pa.rtamentt> foram inPsque-, 
civ.eis para m~m-

Qu,rntas· vezes p<"nsei iier,o;s disto. n <>!':' n fl'
nu,ina. e grande clama cristã. F. que r•·pec'ial in• 
flexão ele :tll'gria tC'Ve o m Ma.gniflcat, quan• 
do m,. lembrei do jubilo 'q• , · naqu.1.'le momento 
lhe cl<'veria inunclar o c-oração,! · 

rconclue na 7.ª pnginCI.) 
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lTilevatlo ao Episcop!idü ti 
Pé. Geraldo de Proença 

Sigaud 

(Conclusão d;, 1-a pa~-). 

cendo essas :altas quàüu:u.l.::,s, nos
so Venerando Episcopaúo o 1wmé·1;,'..I 
membro tia Comissão· l·'rov,ndliJ 
da A. e. ·' 

PARTIDA PARA A. l<;l'Rüf'.\ 

Sobre todas estas ativicla<lei. 
pairava uma sombra pesada :~a" 
vesperns da guerra, e quan . , l}ln~ 
g-uem pensava no conflito , .. ,1dlàl, 
t,e Roma viera, ordem. para que · Q 

Pe. Sigaud partisse par·a a Espà• 
nha e Portugal, afim de fundar :i.lt 
nova;i ca.,as da S. V. D. · 

A missão era · honl'osa sem (lll· 
viela, e procedia do apre.ço to!ic" 
ésr,ecial em gue o Revmo. Pe. Ôé• 
ral ela S. V. D. tinha o Pe. Si• 
gaud, desde os tempos ele es1 u• 
~lante. Mas como elil custava par~ 
nos, que no Pe. Sigaud uepoHit;i, 
vamos tlinta esperança! 

A ,Junta Arq_uicliocci;ana lelef!Tíl• 
fou ao Revfüo. :Pe. Geral, p,·dln, 
•Jo-lh~.-- a perrnanencià do ·J',!,, S~· 
gaud HO ~"u.sil :,i_ei em _vão. Ji;, ftea 
lig-ic.so. moc,fola.rme11:te ob;idi-:ni.e ,I'\ 

· l e. Siga.ud :;e pr::!pitráva' para a. 
víag~m... quanuo a guérru art·t.·· 
be1.nou. Foi ,rrecisil1rnfote. nos anG~ 
de guerra, que o apostol:•.-!o ,,,, 
Pe. Sigaud se projetou po1· ::.. l-'au
lo, e depois pe10 Brasil intefro. Um 

·poueo ,ntll.is cedo· que tiYesse vin<.lc, 
a ordem do Pe. _Gual, -e não teri,1• 
mos tidu tudo que o· Pe. ::;;g:ni.J 
nos deu! 

O termino da g-uerri:. c0U1e\1 o. 
Pe. SigaucJ illleirame,nte enLr.ig-u.; 
a seus· af.izere3 de Se111inario, ce;;
sada.s as sua1, atividades ex1.ern:n 
,ie modo qua;;;i completo. Pot.lc'o 

l 
c,epois, chegou no. vo telegrama cir

•<len::rndo-lhe 11ovamente que ru
n;:.1.,;se pat·a a F;spanhil. EJ foi a. 

·· gr::uid'e e· Uolot·o.sa ~epat•ó.c;il.o. 
Até quanto? Teria túmo al-

gum dia tal separação? Tuclo in
uieava que ·não, e, mesmo no ri10• 

111c-nt0 t.a dcs1.-elliúa, ni.<0 ..-O11.~,-g- .. ,. 
mos oeu,,ar ~o clilelo amigo est::l. 
unpre~;sào. 

Com efeito, a· rnii>são na Jilr.:p:,
nha e Po1·tug-à_l teria é.,dto. O r·d. 
Siga.ucl seria então réquisitacio p:;i. 

. ra a Casa Ceneràliciit de H.omil., 
pura Asisistente ou outrà 1 .i11,; .. o 
... nuloga. E est:;i.ri11. elimimula qua!• 
'illCt' possil;itid::i.,la ue s..::u 1·.:t.ornQ 
.. o Ero.sil. . · 

Deus ciispoz ele ou.tro mód0. 0,1; 
redatores c,o · <'.LEGJ ON ARIO-. e-"· 
tavam !'eunido,i em sua sé(le. quan• 
elo lhe!' ,oi uac!A a. noLíciil dn ele• 
vo.Qão ,10 l'e: Sig-auct ao InpiRcop:Í
do, e i.oeu l'e,orno o.o D1·:isil. Houva 
de inicio uma explosão d~ :jubilo. 
Depois, toclos silencinr:;1m é a u:n!l. 
v0z 1"ec1t:1ram o «l\Iagnd'icab. 11• 
o cle:;J'echo uas .tristezas ocn1:ion;\.; ' 
üas pela clolornsa separação. 

msro PE JAC.-\lmZI!\'110 , 

Ag-uarc.lo.mos a todo o 111.;m,'n. 
to noticiai:: sohre se ·o JTiitmo. H.,-
vmc. St·. D. Ger-olc'.lc. de Pi-OE'Ttr,:. 
8iga.uc1 !':erti ~:ag-rnc!o em Roma on 
no Br:rnn. Nc>sle ulrimo caso, .fr .• 
r.::mos. informac.los logo que fÍ.,,. 
sível sobre a cidade escolhi<la n ,: 
ri sua Rú!"sraC':lo. a i <i"rein em o,,~ 
.,.ia se d:irfr os !!'ngra11i.es·. oic; pndn-
nho11,_ etL'. · 

f'oden1os informar. eontnüo. co:-:i 
ncslll Canital se projetrun t>XC't>;•
cion,ais homenagens ::to ilusl N 
Prelado, da11 qunü: íremos dand ') 
noticia á medic'a que Re. nmiitiva~ 
i•em os plp,nr11, que. er.ti'to-.. '!~ndo 1'1~·. 
J!nenct0~ neste senticlo. _ 

Tarnb<'m en• .Jnc-i\rr.7.lril-Ío. e,i(:\. 
1>enc.10 ·nrepni:ú10 . um . co.rinhns,, 
rrop-rr.1m~. de< que- oport;unnmentl'i. 
claremos noticH.t. ·, .. _;,, :. 

OR. DURV AL DO U• 
VRAMÉNTO PR.ADO 

CHnie11 d,i, rn•. Ír,,:uü- io,: ~lhce 
' - .cn:urli!I,; :>C\Mll · ., --: ·eo,~ .. 
A.v· tp11an1rn lr3 cac •.naar> 

J~1.. t-458: - .Rl'f- -"'" 
Ani?éh<'ll 14111< - f <'I.: ffe- Q'?7!1 
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-"f . .,.Jó-iftS½~-=~::~:,::=!~t~::~~~ primeiro Bíspo brasi~eiro 
,Congregação do. Verbo 

det 
Divino 

j Mlaáti . -, 

... 
Pe. Caio Mario de Castro, S. V. D. 

"·_H_a noti.Aiits que eletrisam e ,fa?.em 
v1prar ?_.:nossa alma. Assim aqueia 
CJile. o l-tádio em s :-u Jac-0nLsmo de 
~cmP,11-e. transn'litia ao mu;ic;,> no 
dia '9 di:> corrente mês: "Çida.:J-, rio 
Y:t\,j:ano: O Santo Padre a;,;;_;,,, '.ic 
l:/! llH'iar O pe. c;c.1::1-) C:(' Pro,-r,-

/Ç~ S1.5,aud. eia c.;-o.1;11t.--~a .. ão do ,·e 1 

V~ Divino, p:ü-?. l:,í_,pc., dt J.;c:hl c
.S,r'J·:ç.. n;0 -l:.,a 1·tL1.~.' 

A honr:i. insi~ll·.' '.'O!il c;uc "- ~·a1:·a 
Sé vem de distinguir Sua Excia Rcv 
ir.a· o Sr. D. Geraldo. con-titue 
,t,r.rn. t,bdos que o cv 11hi-c- -ram d(' 

pcrt-o, mo_tjvos do mais efusivo 1·e-
,. í;o,;ijO. 

Nos méios "atolkos ,ia capitnl 
paulista, vem causando viva rep·er
cussãó e a! gi'ia a súa ·no1m•acão 

: f'àra · BisPo de Jaéa1·e~in1io. · 
:.',ini;ucm, entre_Lanto, .se poderá· 

al.eS-rar so.bremaneinL, corno ;,: Cun-' 
·. irregação ao ~rbo Di ,·ino, dt:· <1 LH~m 
n .. Geraldo -Oe Proen,:a Si;;-a11d lim· 
brou scnn,1·e em ser - filho fi<l<>lis

·-.stmo, 'il'evad-o at·oJ·a a siH.:e~~or cli-· 
1-êto- '6o's apostolo~. e~colhido pelo 

· ~;~nithit9 Santo ~ t>..:•sto·re-i-a r 1,a 1·1 ~ 

<lo ·rebanho d.e Cristo. -aqui na ter·· 
·r::t,clc Santa Crnz. 

:- Cumo eonfra.d'e, antigo aluho e 
·<:!un1pánhêi.l:o ele n1asistet·io no s~
.nünarfo elo C:~pi1·ito Sunto em s,1n-

VJ. Amaro' , oriundos ambos d;-, 

p1H:-sn10 torrào nau.d. (' :'3t1n1an:c·nl<: 
t.a.,;raclavel aprcsenlt.1r aos leito:·e::

·10 Lef;-i"<1mnio - de quem sua 1-:x

cia. ne\'n1a. fvi ~c-rn tH·e a!jsid 'Lº ('O

h:iborach1r 'e 8.·mi-g0 <leUit:acii:s::-:i:110 
-:...- os tt·aços ·PiogTat°!l.:Os d(-. ilH:-::1 r·e , 

·:r1·ela<lo. 
1>. (;cralclo d~ Proen,;u ::,i:;aud 

:n.asc:-cu. àos 26 de secmbru de 1 noB 
- e!n B!élo Hori:rnnt.:,, senâo n"·"clo 

_à pia ·batisrnal na festa ela I ma"ula
da Col1cEdçào. do n1es1no anu. Seu::: 

·:t>a-i,;,. Lucas Sigaud e ::i-t,,ria Pl'oen
'..:·a ~i~aud procurat·an1 dai., ao filho 

'€sn1crada ('d ucac;ão rc-I:~·iosH ... \ Pi 
\·ina Pro,·icJ-enc.ia 1ue ·o haye1·ia c1,, 

.enea.minhar n1ais tardE' para a Con

.J;·reita~âo do ,·;;<rl:,o Di,·ino, con<l uzir 
Os })ac;sos elo pCquerio Ger.ildo pHr;1 

'' Cole;:;·io elas filhas elo l'adre /u·
naldo Jan~sen - Scn·as do Espi1·ito 
Santo - qu·e po~suian, 0 ainda 
j)ossuen1 afamaclo -e~tnhelecin1('nl<J 

~a capital minei1·a. ~i fe1/. o ~f>ll 
~Ut'so pri~1ar!o, entrando com nove 
ano~ e on?.e n1c?.e~. a ~6 de ,\g-ns
to de 1 n 1 ~- no .Tu,·<'11>1 to rl:, <'on
.ST(3g-:H~~ o ·~m .J11i?. rle F'ôl'a. 

, Pani }ng:o ~P rii:-:tin~niu. rlPnt1·e 

· ;,.r; ~Juhos, Tl<1r ~na int<>li~(>n<"ia fo

ra _cl9 comum. jâ 11·0~ e--.:::tud 0 :::.. j;."1 

· <"bn·10 TH'Oll<"no cantor e P<'ln iht"<'
rC8~e ~ h:-thi1id:1r'Jr- nn Pianô (' h~r
l'\'\é,lilo. A lodos encahta\'a 1,or it:n, 1 

· rn;,hei1·a t> )1lé'di1..-,!' cnmn p,-,J,. l'<)lll

r>enetrac:ão de !<Ua Yocac;ft0. 

Após ter terminado o Clll"l'Í('ll]O 

.::-ina~lal. entro11 a ~ de F<',·crei1·0 
ele J926 r,o ~-OYiei"a(Jo da C-or1:.-.-1·c-
;:r3.<>~o rlo '"t-r·bo J)h·i:n'r'l f'.>rn .Jni;~ rl(•· 

!-"ora. '!li<, t,011t·êrlormi>ntê ,·ciu . .,. 
tran:-::fÊ'1~ir,..~e 1'H1.1"a ~ Roi·da do 

Campo, cm ':lnna~. 
Em ~C!'.~11Icla fÜi enYi:uJo a f~nni~l 

J')ara ni f::t7.E"r ~r11~ e:-:tudo~ t<?ol0c-i
C()S onde Yeiu :-1. <l(l11(<lt·aJ·-~r-- 1;ri

lh.s11t"_mcntc na ~,1c-1·:,n:, T<>,>Jc,_,-;,. 
rcc<:-b~r1<Jo ~ ot·d<."na.r··ão ~.fH·f'1·dotal 

aos 12 a~ :-.ra1·~0 (1(' n"'I~:?. \pi~itn11 
depoi~ ~ Fr.'l.n~;-J "' .~lc:-1nnnl1:i ,,... lT,,
Jancl:a. onde 1.-,.1ono11 nn Ca~:, ,,,-,; 

da Con~r(?-~nl~'ãn. t)c \·oJfa ~1<, rr1·:i
_~il. oeut>:au :, carleÍra rle , 'i'<'oln;::-i<1 
no~m~·ttr-a. 'R:~tni-ic-.a :-::-1,:·1·:·1 ~ ra t ~ .. 
ffHBtir"'~ l"'n S:·!"'111Jn;.Jrfh ".\·f:1íri:· <'la Cc·n 

.E!~.~3 )~º- .. ~~~~·~sa~t~ .:~,1.n.a1·0, <·onf'.lu'i'~ 
tando lb~o. não ~õ a i<im pa tia e i:ie-

_._,_:nev.olE'?Hifa: d;,, todos t,or sua lhane
~a de tra~o e t,i.edadc pr<>fuhàa. e,,
m.o igualmc'hlé i:i. eonfianc;a de ~011~ 

-~uperio~s em Roma qu~ o nomisa 
r_am. âo 19~4 a 1941 para o c,,'rgo 
d.e Prefeito di:>i; hcolaslico·s ho se
·tninat-io '-fàioi· do Espírito Santo. 

Cumpre ressaltar que. ã frente 
dest~ carg·o d'eh1onst1·o·u 11.'ranoe in
iere>:ise ha torniac:ão asceti<':-t e rrlie 
~iún~.ri_:i dos futuro~ padres d01 Vpr. 

_i:iú Dh·in'ô._ 'De tCJôos ê c<rnhi?<:idn ,, h:,.. ,,;:J· __ 

-~únor avendraclo <'On1 qu~ discorria 
8<JbJ·f-- as n1i:::s0es <·,1tolicus e eotno 

para a. in·oe11ran:t. g·anhar 

nhro da8 rnissÕPs. 

a todos 

JJ. <;erctlclo de 
Yia na obra n1i:::8i·onarh.t d-a lp:rt•ja. 
n ide::.il esplendor4>so do p·~'rdt·e do 

\'e°J'l)o Di\-ino. Para i~so funcl"ou 
no 8eniinario do -~;~pidto Sa·nto a 
-~l'c-t<lcnda ,\·1i~sionada (file \"('ln 

1·f':.1-li~;-1ndn grancliúso a·poslo1udo, 
<'lll 'nos~a P~U i·ia, c1n f;1 vur das h 1 i;s
}:"i''rf:>~. 

Uirig·iu 'tan1bc-1n sua atenção 11:t. 
fo1·1nu~:üo intei.;t·al dos esco1à'stico's 

<t u·er esti n1 u Janelo u est ucfo "Cl<Js elas. 
~h..·o.s, <Io·s gnlndes pt·Pt-râcI0·1·es e 
mo1·n1enle cJ-os !:;antus Padres de 
f1tÍe era·· ·e·o,~IYec'eClN prnfundo, quer 
01·ganiz.a:n~lo entre ns a]unos, festas 
'e !·'E'pres·<:>nta<.;ões teatl'(.ds. 'rraduziu 
Jia)·u o por1 ug-uês os 1'fisterios da 

:-:;anta ~1is~a de Calclcron. o Vausto 
<l°cleitan<.lo a.,, tudos corn essa~ pt:'(.;aS 
cla~:s:ka~. 

E' n,istc-r tan1b<:?1n re-çordar que 
durante estes ano"s, ~- E~ciu. 1l~e\'

nIu. ovupou pu8h;üo de r·esponsab·i
lidacl<' na dela catolica de ::;. Pn11-
Jo. l'or 'I anos foi lente na Faeul
dade ··::-;ed<'~ Sapientiae ~-do~ l.10110-

;;a~ dE' Sa!·i,tO .Ag:ostinho - Inst-itu-
10 ~~te <tl.l<' hoje faz parte inte
gT;.1n1c- <la L:ni\·ersid:u..le 

<·111 ~- Paulo. 

}'c,i T10111c-atlo po1· l) . . h:,~(· c;aRp:1·r 
de ,\ fun:-;ct·:J. (> ~il\'a, .-\ss!!c::"t011ta::.~ 

J11v<!'ntude J·:~,u. 
tl:1nlina (;("'ltolh.;a. ~eu~ alt1J1(1~ 

;d11n<.1~ J·crnbran1-~e ail'rda, <·~n1 t;au
d:1d('S, ·rJa~ aulas<· cuI·so~ <11._.• rorn1,1-
(~<-lo. in1prc-~·nado~ (l(" c·Jare7.a (·t·i:,-;-

1:::lina a p<1r de \·aHla 1?1·ud;~:üo 

filusofica. teulof.::iea. hu111ttnit-:Li<..·a. 
Prele1.__;õcs tudas ele.is re-pa8sada~ <le 

:-;nlida piedade e entranhado a111or 

;; ~a.nta lgTeja Catolic:a. 

Xú ( ·ong-re:--~o Euearh;tico 1'..-a.

p::. rt0 riot·avel c·on1O n1€'n1bro d~. 
:t·iúno.l .·de ci:· Pnlllo. c-n1 1 !l4:! ·te,·P. 

'~~'0111i~~no · o-rgn·n is.:.rdoru da -Bx110-
~·J{;fto )1 issidna ria. 

Yinci:-d da .-\(;Üo Catoliea, :;;:e<·re;a-
ria ndo :1s reuniüe::-: pr('11t1.·ntto1·ia . .; 

pa ,·a a S0n1a na da At;fto l.'atoI-ica 
)H'1111"H.)\·ida por l> . .Jos{- Ga:--p;n· de 
..-\fons('<·a e ( Sil\'a, nela <:ol~1bon-tn

do 0fi('i011tE'í11ente pnr b1·il'hanti~si

n1:1 :11uat:flú. 
p,,~~·ui(J<-,r n. ·n<'r:1]<ln <10 ·1 1 n)"('J1-

<;:l··~l.!::::1ud d(> t:1.o :1'111il:lt:1rlns Y:llo- 1 

J~e~.· ('1)nfi:1r~tn1-}h(') o~ :==:u1-.c•1·inre~ ·(ln 

( 'on~T('g'él<:fio d0l i<'.td:1 e in1 r,01·tan
ti:-.~in1~t n1i~~üo n~1 \'f'lha Eu1·opn. 
Pf'J,1 <"abn de Bo:-1 E~pf'ran(;a. ('111 .. 
ha 1·cou ~ua 1:;--..::cia. n€',·n1a. ao~ 3C) 
de ).•b11'f~O ílf' 1!146 JKl.l'~ .-t J•;:-:p:inha 

tlúnde i1'i~1 ~n1Hl:11· pos~ihilicl.".:tdf'~ 
1'):~·h:i a fu·nc1a<:Ão d'? nnHl. nov·n 0a~a 
rl'o \'('rho Dh·ino 0-1n tf'rr:1~ ele Pnr-
11-,g·,-d ,.\p('na~ n·o inic·io <ln (•01·r0n

le lYlé-~ poucl~ l)Pl1etr;1r f'n1 Po1'l,u
g-a.l. <líri~in<lt) ~r--u~ 1):-1:--i~o~ p;.tra ·a 

(•ifl:-l<lf' õ0 ~orto, (l(' ·nn<"le nos 12n

Yia\':-1 noti"i.-1~ pron1is:::-or:1s r~arn a 

f'nn;:-re~"<:ii0 do ,·<'rho Divino. 
P<:'r(·on·('n(ln as nl<l~ia~ -·-- t·(->lata 1>. 
C!Pl'::tklo _:_ a~ n1fi.is <·han1an1 ~i?us 
filhinhos qu::tnrll'1 p:-l~~Hn-l o~ pndrc-~ 
f:-tZC'Tll o ~in..-11 <la <:1'11:t. P 

~\f·c-ni110. nlhe ali o Pndrr->'. 

:::i1H1..i,·~ .IP~n~ r,f'l.-'i lr->1Ta. 

pnf~. "m Porto. ,·1~P·nnrlo 
rlt-ia~ - -('orno nutTúl':t n 

.. ~\1<-:-:tFf•· -·-- 'ifll(' n Santo 

<lizr-rn: 
~'\s:-.irn 

Fni ::tli. 
::'I~ ô 1-
·ni\'in-:, 

Padn~ o 
,·f>iu hu:--:<.·N.r p:tl':-t J:'.:i:--·pn df' .JR<".:t-

J!(.'~inho. 

Tii ,~ lnn;;-;:.i folha rl'(· ~t,r\··k:ns r)-1·t~$ 

f:-1rlos -~ l.0:1'<',la ;-, ,io B1·a><il ~6 porl(>. 
ria ter ~ua ·eo1·na na nolYrt:- <1h=,tin-

<:iio Cfll<" a S:t_nta Si? ae;:,ba rle c-onf<>-
,rir a ~u:1 Excia. hcYn1a. - a pleni'
.t 11cl~ do. 88.c·erdocio calolico. 

.. Deu;. consen·e D. Ge1·alrlo í-1~ 
J'rot?tH;:=t Sigaud. por n1uilos a·ho's 
nar:.i consolo de sua rnãe - a quen1 
~ouhe amar, profund·amente - a 
( ~ori'g_l"('g-at:ã(), 'il'n ,---erbo Divino. na':" 
1·1 :=t g·1·ancleY.R d(i 8ant-a. Tc-r(',i3. nn 

1'!1·a~il <> hP-m estar ela JYOr<:;ão dn 
r0hHnht, Pntrf\i?."llf" ~1n.:::: ~f'Uf= <"1lirl;:iõn;.: 

rle "1'3.~tor ahin1H1·un1 ... 

Mariana 
•r E e N I e.\ 
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Pregand,o 
e martelando 

TODOS OS BEl\S t _ . 

Diz a Sag-rada Escritura. T--o· ·do· s 
da sabt"doria 'isto ·que. se a.pli· I · · ,05 

nal. E ta \'il·:gcm Bendita é 'ft\W 

p'éi:f'ufü~ snave e delicioso qú• 
uso para ati"ài'.r os homrns a 

.mim, e sobretudo as ahm1s do:o 

ca á Santissima Virg,·m: -i pecai:lotes''. 
'QUa'.ndu venrns tantos po,o Tocfo·s ·os bens ·me vret'am com 

da. 01nnia hona vene1·unt 1 

nühi 1>aríkr cum ílla. Sim, j 
com -a devoção a N,,ssa Senhu-

b e n,s b1·es pecadores que à.inda Cbtl.· 
se1·vam um rc>sto d1• dr•voção a 
Maria, poc.'.emos ter espe1·ança 
cl'e que mais c,•do ou mais tar'-' 'i"-a nos vem do céu todos os 

bens ·e toda a sorle 'de graças. Ha duas espe
ci"s d<' bt'ns -- os es'pii'iluais <' os tempol'a'is. 
E:;les são Os d-a V-ida pres,•ntc; bens nat1:fra~s·, 
saudc, cura das enfermidades, presetVaçào à.e 
ma1h·s e pt'tigos, ('xi-to ,·m negocios e tantos ou
tros. Pnd1·mos pedi-tos á Nossa Se1~hor-a, sim, 
nrns sempre com esta condição: ~ si f'ot ·col'r
f orme a vo11tade (e Deus e pata o bem da nos• 
sa -alma (' não vir·rem em pl',•juizo <ll'•S bens •cs
pi'rituais e da sa1Vação eterna. Só De'üs sa'b'e 
o que nos conve111, Quando após havermos pe
dido muito a Maria Santissima uma g-r-aça tem
poral, náo for1nos atendidos, te11h:an1os co·a· 
fiança (' esta C('-rti•za: - ou nã(\ é oportuna ::i. 

hora para l1(1S s1·r concediua tal graça, ou nf,o 
é ela convenicnt,, -aos nossos int.P'l·essês ete1:)1os ! 
Sitencio- ·e pa:c'if-11cia. -- Nossa Senhora :é Nl'ã:e e 
üma V1·z ·que Jh,. confiah'!os nossos hcg, 1cios . 
cnfermid·ades, dores, trib.ulaçõ,•s, ct_c .. não· des
confiemos d\) seu poder imenso ,, d-a 'bon(àdé 
do sau materno cora<;ã:o. 'E1a s~b1· o que 1105 
é nwlhel'! 

Com a devoção a Maria nos vil'ão todo·s -Os 
oens s'Ím. mas na orú•m em que D,•us no-los 
quer da'i": - pr-imeii'o os PSpiritua-i1:, e -depois ·os 
temporais. Dizia Santa Gema Galg-ani: ~ à 

alma p·rimefro, o coq>o ck,po1s! 'Dig:J:mos ass'hn 
quando rezamos á Nossa Senhora .. 

NAO SE P'E'RDERA' ! 

Sim, nãr, ha de se l)erd,•r qu-e1'n tiver tún 

poaco de amor e d••voção à Nossa Senhora' 

, Lê-se nos Diafo·g·os d<e Santa Catarh'i.a fü, S~nna, 

qllc Deu1:, revl'lou á S\1a SHVa, ·como havia 

preserv,1do a um p,•cador miscravC'l ·<la cowélc

nação 'eterna.~ N-ão me esq'lreci. dissf' o P'<l:i Eter

no, -á Santa, o arilor e a Vh1eraçâo qt(e_Hn'ha clç 
1>cla glor'i'osa M-ã·c 'ele .n1e'l.1 f<'ilho. Decretf'i pai"a 

honra clestc Filho amado (!ne todo honl('l'lt Ns

fo ott J)é"Mclo'r f!Uc s-c Ycfú'!:"i'c junto d'í{la eom 

.unor, nunca j>od·c:·rá ser pre-s-a do monst1·0 Inf ~l'· 

ele hão d,, se con'vr·rté'.r. A devóção a Nossa 
"Scú'hora f: comi, certos perfumes dt'licados e 
J/i'eciosos. Uma vez caido~ num vaso ou numa 
touj)a, s,•mp're ·se 'C'Ol1s<'i·vai'l1 ·emboi'a nos pcda'
ços ele vaso qúebracl 1 ou nos ti·apos da vest~ 
:i"-a$g·a:da. E este \ktfun~e do céu qur• é Maria 
r.'t'i'-a'i os h,omens a Deus, atr-ai os peca<lorcs. 
Poi'q'tre tantos 1ni"l'l·avcls r.l_:Yesat" d,~ tant1,s e cão 
g-r-a-ndes -.peca( os não perdPm a fé? Ha nel1><; 
ta1V€YZ o pci'furnc de alguma devoção a Nossa 
Se'nho'i"à. 

O devoto de Maria não se pcrt\1•rá/ 

N,\L DE IlEPROYAÇAG 

Assim ·co1110· arn·ar e. s,•rvil: a ~faria é sll'\hl 

de p1·.-·d'est111:açãu-, assim deixar esta devoção 
'.t.1:Jà'i'rdonat as prati"cas de amor e de fili0l l<?r-
1rn.ra e múito mnis ainda-, df·s•)rezr,r. riclict1 1a
rizar o cúlto d<' ·Nossa '31'1).hora. ê siiial cl'l·tis· 
r'mo (" rer.,i·ov'~ção'! ·"~u'l'.•m t\00· i· tlevoto eh• 
H-llrta-: 'l'l'Ct'l't rl'Ela ·i- iwo'<'-/!'ld'l, d 7. Sto. l\n,n1,no 
é i'ri1f'lossivel que S<' sah·e". c,,nfirm:- ist" 8t.0 
An'to'i1i'n'O ·quase com as 111,•smas pâlâVbts: ..,.. 
aquél<- ao qüal Matia volv,•u S<'US olho1:, 1n1sei"l
cordiosos é i111possi\;el que se cond1·ne, pot'1•in 
·o ini!'eHz qtt'e 'd'Ela se afast,,u t' :io qual afa~t"u 
Ela seüs t1lhos, é i-1'1\'.possí'v1•l <'{uc 11ão se perca" 

Tom1•n1 bem n:o'ta disto, a'dvel't,, S·~o. Afo:1,;o 
11-0 comel'ltà'r esta sentença, tomem nota e tre
man1 os 'qúe fazem p"uco caso da devoção á 
1',Iãe d<i D,·us ou 'a deix-ain por r,,Jaxamentu. 

Sto. A1bel'to Ma'@;do díz t,ü'nb,•111: O' i\Ia1·ia 

todos os 11-uc não são vossos servos se pehle· 
rã:o. "Qm·m se deséui'd-à d-e se1·vir á i\Iaria mor
re,,á ·h'o 1Yecado"-. Quem não n·cm-rt• a Vós. Se· 
nho):a, "não há clt• ch.~g·iir à'o í>a ·aiso. E ainda 
afirma o mesmo Santo boutot, com mais ener
gia: - Não só nã-o se sa'lva1·â, mas 1n•111 espe
~<:u1ça -:l<' sa1!vac:ão ha d'e ficàt· a1) infrliz 'de 
quem Mal"fa afast:\ o /;"f'u rnst.:., 'ao qual não 
volve os s<'us olhos m1setic·oi:êlio-sos". T,,11hamos 
m,•do, ri1uito medo de ql'lc 11<·::; :,c,,rtt<;~l esta 
d,:,1,g:raç-a-: - perder .i devoçã:o a Maria1 

* Mo n s . ASCANIO 
' . B R A N D Ã ó· * 

Pe. 
Os· dois tremendos c:Úacl:smus 

deste seculu não icrbm ialv ~z 
µi·ovocaL.0 tanta cfns3:o de :m:,· 
grn~. se os g·ovcrnos ja-·vcll,;;'\ Zu
ropa . .livoic;adoi; de Deus ~ d.J 
povo. não tivessc:m. dom-in·:1.J.Js 
cumo" estavam pnr dissençõ•:5 po
liUcas e pelo materialismo l'.cl1:i

tdr0. -arquivado, com ci'iminns:1 
'displicer;cia. as luminos-as imc!
clicas de de Leãr XII!. 
· Em vão falou o pol\.tifi·~"' c2 

"Rerum Novarum'': "111 v-ã0 fa· 
!ou Pio XI. O :atual P,lnc1 'l,l.'.•' 
defend,:ndo ,_.s direitos :5..t ~ros
santos c:o proletariado. kti1"\;;1·n· 
i!1,-, h,mbcm sr·us deveres e p•·r
rn\n)c-o cnr.t;. .. 1 0s ardis d~s (e· 
n~~l~;·ogf,s. 

O odio :í. Tbrc.ia. a sêd1: <i,~ j 
ÍT'JZ.O, o de~ejo de es.Pedaçal' i,o- t 

s. J. 
< ,,s os vínculos morais são ·o n10-
ve, do~ que, s-em 'co~1l1:ec·er as <!:
Lculda-d•'.s do trabalhad,v hu· 
Jr.HC:e, atiça 111. à luta de claS'-·!S. 
(o./tierem ,,ies cim~ntar com o 
sangue de ncos e pobr,:s o ~'L\.>n.::· 
ac suas loucas ambicões. A crisi> 
economica é consequencia âa 
cris,:i da carida·Jt> cristã_ Esta 
ultima g·erou -a :crise da ·confü1t1'
ça. As nações nã-o sr: fiam \.:ma 
ua nutra. Num utesh,o país ha 
desconfia11ça <.>l1tl'é opei"arios l• 

.patrões, entre 1wgociantes e 
consümidói·es, entre dir-ige11t1's ·e 
clirig·idos. Todos confh1111 des-
c.,-nfiando E1tca):am o maior 
.f'~ntt;·o d0 hoje- cói'i10 l1111 i"-Yr•l'l
'tt ·1.J e· t.emi'vel i11hnigo. • E~ta 
at·1~1osf1:ra C:c dcsconfianca fl>
c11a "crs· .. eoraçõ·cs, torria o l1omem 

egoista e agrcssivó. As ·justas 
rcíVincticações do · proletai"iado, 
defenà\.ctas com destemor sein 
igual pêlos Papas, não füram 
ai'nda plênam·ente satisfeitas. O 
comunismo receberia um gulpe 
mortal, se todos os capitalistas 
r,:sol'vesséhl por em pratica os 
e11sili.a.nc:ntos da Ig1·eja. 

Mai:; de 9ú% de ---.3SOS opera· 
rios, que deram seu voto ao ca
pitalistà Pr<.stes, não sabem que 
coisa "é o comunismo. Sofrem 
eles os ·efeitos da pobreza, as di
ficü'ldadés semp1·e crescentes ci·a 
v1d'a ·e vêem justamente revolta· 
dos a dévassidão tle muitos ri• 
cos que malbaratari1 os bens que 
receberam de Deus ou roubaram 
a S(•üs se111elhantes. "Vamos ver 
- dizem eles se o partido 
Hl(' lhora nos: a si tuacão ! " 

Em "n':ubr,:, do áno passado 
visitei ;i.Jg·umas fabricas d,, São 
P,,u:J: falC'i aos operarios e pude 
Yer. de pci:tó cblno pod<>riamos 

(C~mcl\le M 4." t,ã.s,f 
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Congresso 
Baeoos A!res acaba ds ~ teabo 

toste mês de outubro findo, de um 
•olene certame de pedagogia. ~ á 
lSe realizou, segundo ficara estabe
lecido em Bogotá, o Segundo Con
gyesso de Educação C<:rtolica. Con
,roc:ados pelo Emmo. Cardeal Arce
bispo da Capital Portenha, lá a=r• 
rerCU!l educadores de toda a Ame
rica, num total de 92, alem dos 
eongressistas argentinos que soma
Yam. muitas dezenas. Entre os con
gyessistas notavam-se alguns ilus
tres prelados, distintos educadores 
de varias ordens religiosas, reito
res e professores de Universida ' · , 
Catolicas e até membros emin0a
tes do Senado do Chile e da Ar
gentina. A delegação brasileira, 
que foi a mais numerosa de todas, 
distinguiu-se pela variedade dos 
elementos que a compunham e pe
kt atuação viva e assídua que ti-

Yeram. em todo o Congresso. Es
tava ela assim constituída: Pes. 
Artur Alonso (presidente da Asso
ciação 'de ·Educadores Catolicos do 
Rio de Janeiro) .e Antonio Lémdoldt, 
jesuitas;· . Pes. Luis Marcigaglia, 
João Resende Costa, Alcionilio Al
ves da Silva e Edgar Rocha, sale
sianos; Dom Hildebrando Martins, 
beneditino; Pe. Francis= Maflei, 
barnabita; Frei .Ernesto Emmendo
erter, franciscano; Irmãos Dionisio 
Feli,: e João Marciano, maristas: 
Prof' Laura Jacobina I,.:tcombe; Ir
:mã .Antonieta Tavares, Filha da 
Caridade; Irmãs M. Leoni e Hele
:nita, franciscanos dei caridade; Ir
mãs Joana da Cruz e • S<:mfo: Odilia, 
tla C. de São Jos~. , . 

O Congresso se inaugurou no 
ídia 5 de outubro; corii" a missa ce
lebrada na Catedral Metropolitana 
pelo Eminentissimo Cardeal Copel
lo e com a solene sessão de aber
tura, realizada no Teatro. Nacional 
de Comedias, em que falaram o 
Emmo. Cardeal Primaz, o Ministro 
das Relações Exteriores e Culto 
·(Dr. Bramuglia), o Dr. Emilio Car· 
denas. Presidente do Congresso e 
o Senador , Maximia:t'.10 Errazuris 
Valdes, do Chile. Sentiram-se logo 
cs congressistas envolvidos numa 

de Educação Ceatõlicà AOS ADOLESCENTE'S. 
,., . ) . 

atmosfera: de solenidade, de J:iar• 
monia e de grande elevação-:· dS>· ,, 
propositos, fazendo presagiai: . os . 
bons resultados que iria ter o Con
gresso. «La ciudad os acoge, se
nores delegados, con verdadera 
emoci6n americana .•• Toda la ex
tensiórt del Pais es_ vuestra casa•, 
disse-nos em seu discurso o Mi
nbiro Bramuglia. E foi precisamen
te nesse ambiente de acolhida fra
terna que se realizaram os trab:t• 
lhos das varias sessões do Con, 
gresso. 

Os temas estudados foram va:
rios, abrangendo algo de todos os 
setores da pedagogia catolica, de
baixo destes pontos gerais: •Filo-, 
sofia da Educação•, •A Familia e 
a Educação•, «A Igreja e a Edu
cação», «O Estado e a Educação•,· 
•Tecnica da Educação», •A Edu
cação nas Americas•. Este ultimo 
ponto foi uma Interessante exposi
ção feita pelos delegados das _di
versas nações em reuniã::,_. :.priva
da, com o fim de !icixre-ni ·todos 
ao par dos problemas edÜ~aÚvos 
e da solução que se lhes vai dan
do nos diversos paises, debaixo_ do 
ponto de vista catolico. Trocaram
se . impressões especialI~ente · a re'>• 
peito da legislação; ,. da liberdade 
de ensin6, da situação dos estabe
leciméhtos privados perante .ç,S po
deres··. publlcoa, das realizações 
efetuadas pelas varias organiza
ções catolicas de ensino, do ensmo 
da religião nas escolas, etc .. . 

Denlre os· demais· temas devemos 
salientar os seguint-es: «Finalida
des, deveres e direitos do Estado 
na educação nos diversos ciclos•, 
exposto pelo Dr. João Bargal16 .Ct
rio. Foi um estudo completo do 
assunto, á luz das encíclicas pon
tificas, do Direito Canonico e da 
mais sã fi!oso!ia, apresentando á 
aprovação dos congressistas -:rs 
mais segurq:; e praticas conc'.-1-
sões. · Outro tema, tratado com 
muita competência e agrado, foi 
«A repartição proporcional da v'"r
ba de educação», que teve como 

Pe. João Resende . A. Ablas Filho . 
relator o Senador argentino Dr. A vocação é um chamamento; 1 
João Cafferàta,. Ficou bem prova.:b ér_eleição, escolha, predestinação. 
e gravado· na convicção dos con. Nao. só uma .. t.!maencia. para dei;~r- I 

. Consideremos, antes de. tudo; · d 
~1m .a _atingir. A .não ser que s~ 
Jam. cegos to.dos os homens. vil::n 
ft~e es~à vJdi não passª' de uma 
Vlagem; a~go nos diz qu~ marcha.
~os para outra vida, _e, que àqui 
fcraremos nossa sorte ·tututa. ·se4 
remos felizes ou infelizes,·· sé• 
gundo a. vida que tivermos levaçib. 
Este testemunhó da alma não poo,· 
de· s,~r completamente apagaâo1 
nem p ~ la s paixões nem · pe• 
los preconceitos: a cie1t• 
da since:ca o confirma clarame.,;.
t c. Raciocinemos, pois assim: 
«Meu grande trabalho, meu un'.ca 
trabalho é nssegu_rar agora a feli
l'iclade da outra viela, que. é eter• 
na. De que me.· servirão as rique• 
zas, que aqui · ficarão, se me es
queço. do fim para o qual extsto ?, 
Seja tudo suboi'dinado á salvaçã1> 
de minha alin'a: :,rojétos, empre4 
gos, · trabalhos, etc., tudo orienta.
rei neste sentido. Mas, a felicida, .. 
de eterna da vida futura- é uma re
conípcnsa que devo merecer, pre• 
servàndo a;,.-'minha· alma do mai_ 
cesenvoivenao, pe10 traoa1no, os. 
uons· que-· ue :,..,eu:;· reccm . .e,,:; por4 ·. 
que º"'º ser -puro, tra.oruhauoL'· • 
ueuicac.io>. 

gressistas que é esta uma situaç,"...o minado est·ªªº' profissão, ou ofi-
cio, mas uma. disposição natural j· 

a. que precisamos chegar em todas· do espírito para um modo especial 
as nações da America, se n.:io de viua. Sendo, portanto, um ape;:o , 
quisermos que a liberdade de en- lo, devemos ouvir atentamente, lo-
sino continue a ser coisa mera-· go no inicio da vida, aquela· voz 
mente .. teorica. E aí estçio, exemplos que no intimo de nosso sêr- indica 
de nações com alto padrão de cul, o caminho ·a seguir; aquela voz 
tura, como o Canadá, a Holanda, que:·no_s chama para a 1-o~a que 
a Belgica a nos estimularem na melhor nos conduzirá á meta füiul. 
luta para conseguirmos tão justo E quem é esta voz'? Quem l que 
objetivo. A tese sobre as e Uni- nos chama? 
versidades Catolicas» foi desenvol• lndicasla é fixar a fonte da Vú-
vida magistralmente pelo D. Dr. cação ••• Quem poderú. chamar 
Henao Bolero, Reitor Magnifico da um homem a um destino espectai. 
Universidade Catolica de Medellin quem poderá _de modo. soberano 
(Colombia), suscitando grande in- decidir das vidas humanas senílo~ 
teresse entre os congressistas. · o proprio Deus, Senhor ~bsoluto 

Na sessão de estudos em que :.e do universo? - ~ó Ele tem o l!i-
traotu essa tese, houve _ oportuni- ?eito de decretar-nos o cc1.minho a 
dade para a delegação brasileira seguir. Devemos ter bem nítida es-
citar a recente criação da segunda ·ta acertiva, porque assím .. 1iavêi:nõs . 
Universidade Catolica no Brasil, ae caminhar resolutamente pre-
merecendo este fato os mais calo- sos áquela mão que nos é eX:ten,li-
rosos aplausos dos presentes. De da, e que, como oem o sabemos, re-
grande alcànce foram ainda as· te- ., presenta em nossa· vida a Vontade 

:eaternal <l,a divina Proviaenc1a.. 
sEs relacionadas com o tema cCa- Ora, Deus se int.eresi)a const.an,e-
racteres proprios da educação da mente e · intensamente por tudo 
menina e da moça». A Subcomis- quanto fazemos. Se nos é grato 
são feminina do Congresso organi- proclama-lo nosso Rei, muito mais 
zou mesmo, dentro desse tema, doce é reconhece-lo nosso Pai. 
uma .sessão solene ·-no Teatro de Certa vez, depois de viole!lta 
Comedias, onde as .varias delega- tentação, Santa Gertrudes se quei-
ções e o· mais seleto publico tive• xava a Deus por têcla deixado só-
raÍn oportunidade ·de ouvi'r. precio- ·: zinha durante o combate: «Ora, 
sos trabalhos sobre o assunto. Dis- Senhor! Onde estav.eis"- enquanto--. 
tinguíram-se particularmente as vossa serva lutava tão peno.,,umen-

. . . 
. Em 18[>4, Ganaa :.VIoreno, o fu• 

ta.-o , prcs•u,"ü"e, ua . .i.epUJ?UCa. ua 
-~_'i<4auu1·, 1-s\.u1.,ava cm· ~:.ax-.s. \je1· .. 
ta V,;;Zó iúuo' em. uu\,Ç"'o' úv . ....:-ü.cÜl4 

.. l,..tl'g-v, cncónt.rou~se ·. coin·, .um .inú!• 
Vfüuv esLi.J,uvàuo, q'..te .gaoav.i' a 
atiiuüe 'cte· um amencan0 que .s9 
negara a recebei·· o paure, ·no .m~· 

· mc.ito ua mo1 .e.· L..,;rc1a. · :a-,.on:.rt.Q · oradoras Sara Montes de Oca de te contra _a tempestade ·t -- Est/1.-
Cardenas; · falando sobre· •Edur,-..- . va no meio do teu coração, res- r0provou ii..<_i,Kie ·m,:unü,10, ,ai:;;'-"" 
ção familiar da menina e da mo- pondeu-lhe Jesus, e sou eu qÚ<:lll mu.it.1núo '101'ceú1c11.:e con~ra·-·. -..a.l · 
ça• e • à professora Dona Lau,a te ajudou a triunfar», · adtuue é· dcícn<lenuo a .Keligiâoo 
Jacobina Lacombe, da delegação ,Presente em nosso sêr de moo.o· i:,eu Ji,llLago1hSca, i.:n, ... o, iez~:U11.. eli4 
bràsileira, · que discorreu sobre •A tão intimo, assistindo-nos em to- ia deucaua peri;·LU1ca; - "~"'cll. •"4 
educcição social da -menina e da dos os.nossos atos, Deus não polle ••ió 1ll.O' e bem, o l::Hll', a pratica. 
moça,. . permanecer indiferente á orici,ta-. h,as, diga-me, ha quanto tempo 

Q 
ção que tomará a nossa vida._ Nun- · não se contessa ! <<,,ar,,,a l," .. ~,. J• 

: ueremo:s · sal1'entar a1·n· da n· o · · , i ca ha de nos deixar sózinhos ' no · 11a p1,coc-upa,çc1.o uo estuuo, .. uay a 
. programa· do Congresso dois· fatos · · · ' · · mais importante passo de nossa m;gugencui.uv a 1,rauca ua · pie.uaA 
dignos de especialissima mençãÓ. existencia _ quando da nossa vo- ae, e t:sse encon,ro o füz voiilar a, 
Em pdi;neiro lugar a homenagem cação. E não sómente nos orienta. co,icei;,çao uo m,ve1·, pois que à,·· 
da· Federação de Mestres e Proles• pe,as moções da graça, otf indican- lJZ t0.,mra àv -seu e.,li'i:.-.w,•,.r-.a,., 
sbies Catolicos. Consistiu num al- do por meio de nossas aptidões 1ua1H\a ::,""6 "m.-; c0u1u"cí"','ª lx.:1,,;A 
moço de cerca de 500 talheres, no . iqat.as e de. nosso gosto O que de-. da> :i.\iorc,,.J. ,1..1. :'-'.;::.i, "'-ª ,;:..; ...,, _.., •. ..i.., 

insa~i.1a~el 
Automovel Club Argentino, com a vemos escolher, mas tinda govet'- \ "6".iil, cm S. s .... pido. · · , 
presença do Presidente da Repu- na os proprios aconte<:imentos, re• ·· 'b qu.,;,m ui.! 1;..,., ··-J o co11llc .. 
blica e de todo o ministerio, do tira-lhes os obstáculoá e aplaina,- ce? .. , 
Cardeal Arcebispo de Buenos Ai- · lhes as dificuldades, pL'oporcionaú,,- .· ._;omo .':Garcia Moreno· inttmeros 

(Conclusão da. 3.a pag.) 

Iacilmente converter em amor . 
todo o odio que se aninha ::::o 
coração desses desventurados 
trabalhadores. Têm · eles em ge· 
ral uma alma nobre; sem gran
de relutancia se rendem ao mi
nistro de Deus que se põe em 
contacto com eles e mostra que 
compreende sua situação afliti· 
va. Esclarecidos, tornam-se os 
maiores amigos do padre. 

Numa grande fabrica de teci· 
dos da Lapa, recebeu-me cordial
mente o diretor levou-me a seu 
escritorio e me expôs a sil.ua
ção de seus opetarios. lJi3se-me 
que conhecia as encíclicas de 
LPão XIII e d'3 i'io XI e se es
forçava por po-1as em rratka. 

''Não atingi - c~niess'I. e:.le -
o ideal pl'Opo,t,) pe,os l'apas, 
p'orque isso não se u:-Bsc,~iJiU 
ntm sequer nJS p,üsea ma is 
:\diàntados do m,mdo"_ ,Jnmde 
honra para a d 1Jutrin::1. :,o(:ial da 
.::greja! 

Disse-me que pagava bem a 
seus operarias, que lhes dava 
eficiente assistencia social, que 
lhes concedia uma gratüicação 
anual que. representava 25% do 
trabalho. Nessa base, cada ope
raria recebia, . em três presta
ções, uma gratificação de três a 
quatro mil cruzeiros. Falei por
uma hora a cerca de mil opera
rio.s ãa fabrica. Ouviram-me 
cüm a maxima. atenção: aqueles 
rostos aitigres mostravam que 
de fato· estavam eles contentes 
com a sua sorte. Perguntei-lhes 
se era verdade tudo ouanto me 
havia dito pess9a que poderia 
parecr•r suspeita: com os gestos 
e r.orn ::is palavras responderam 
nfirn1:it.ivamente. 

Pnr e.,sc mot:vo, não tomaram 
p::,1 ~ :~s" greves promovidas pe
los bandos amotinados de Pre::
tC's. "cmprC' l'mpenhado em ati
rar os operarios contra os pa
t:·/S::,s_ Ha\ia no rl'cinto da fa
brjr,,:i nma m:ignifica creche e 
nem ía!La'va compll'ta assisten
cia mcr.;r'.l .. absolutamente gra
tuita. Inf PlizmentP. nem todos 
r,s imlustrfais pénsam assim. 

Ha ·m('scs; pregando "'ti em Co
r, ac11 barin. mui de manh.: toma
-v•, 0 b,:,r,rfü !ln !'r:aL é1r: Ritafo
~0 :C q.,, dP. c11egP.r :).. tempo a 
mr~~1_ (7r-·sti110"'·. · \ 7!nb.m11 · :JS t,i,1r.::... 
nes r·,;~le"t<>-'?. _·cte . ··t.ipêraiíos que 
1am 1 r·1 h~Jhru·. . . 

Esp,~taeuio dt,gradante e ..-i· 
~r.Jlieef4ol:1 ~p~m-.s.e -,n .. 1 

res e de altas personalidades do do aos que a Ele 1·ecorrem todo3· · · são ôs qu~ · viram n~ pratica ,.da 
tre os bancos, amontoavam-se clero e do laicato. os auxílios do que neces11itam. n:,1ig1ào, na · recepção , frequen1,e 
nos estribos e nos extremos do o outro acontecimento que que- Portanto, traçando Deus em nós do~ 'Sacramentos, nos :exe1·cicios 
carro. Junto deles, pus-me a ob· remos salientar ,é a· solenisstma ·a: vocação, cabe-nos o dever -de é:..,c,ri'cuais; ·na ·r.,ç(.i.-ai ... o' quo\.1• 
Servar de P"rto um quadro desa~- - ·d · · pr_oc\_1rar _,e.n __ ,co_nt_ra-la._ Jiiana e· na óração constam.<.:, o " 'sessao · e . encerramento do · Con:~ ' · , 
lador: meninotes, sci:-ventes de · · meio Ul'lico :ê:: 11-c,.;ei:,sári'o i1~e;ra 1;eo~~ gresso; no Teatro·· Colon. Estavam ' • • • 
pedreiro; moços C:e tódas as co- presentes no palco os Eminentls- seguirem, em qua,qu.:!r ramo aa. 
res, laboriosos pais de familia, Dois caminhos principais estão ac,vidado .. huma;ia,i_ .... ,..:ai.~r o vei:-
em. geral desnutridos, macilen- simos Cardeais Copello, arcebi_spo abertos á a<lolescencia: a viqa cladeiro fiin,· paJ:a· o qu~ segmrun 
tos. de Buenos Aires e Caggiano, bis- comum, para a qual se. dirige, a po..: mspü·açiiv divina.. 

po de Rosario; o Exmo. Nuncio mawr parte dos uomens; e o ser~ Assim proceut:nuo: sempre, ·fa,,, 
Traziam quase todos nas mãos Apostolico, a quase totalidade dos viço de Deus, reservado a m11 .. p<l- 1>ão üS joy;.,1s a felicidade úe suas 

ou debaixo dos braços uma lati- membros do episcopado argentino queno numero de almas esc·ollli- familias e seN•,o a hoiu'a da lgre .. 
nha envolvida cm papel de em- e os Bispos vindos de outras· na- o.as. Nosso primeiro ato livi:e ha. ·-ja· e da Patria. . 
brulbo ou de jornal. Era O al- ções, o Sub-secretario de Instrução de ser a escolha entre esses füiis E, embora não tendo sido cha• 
moço daqueles humildes traba- Publica, o presidente do Congresso caminhos; escolha que rnarcai'á mados á vida sacerdotal; hão do 
lhadores. . • Cei·tamente, como e seu · secretario geral, Pe. José para sempre a orientação de nossa i:-roporcionar, se assirn'-for · ctâ- von• 

inh b b . h · 1 Clemente Silva, o Diretor Geral de vida. Onde_ quererá Deµs q4e, fi- taüe ~e :Deus, um maior num~ro 
V am dos su ur los, a via e e Culto, todos os delegados das ·na:- quemos? - No mundo Óu na, .. de padres ao nosso Brasil; Pois~ 
sido preparado desC:.e a vespera ções americanas que participaram vida religiosa? Suponhamos, como · com sua vida exemplar elevarão a 
pela esposa ou pela mãe solici · do Congresso, e, fazendo magnifi- é mais· comum, que fiquemos.: no rnciedade · e · como futuros chefe~ . 
ta. Sentiriamos sem . duvida o co fundo para essa ilustre assem- mundo, onde ha dezenas de rumos ele familia saberão resguardar dos ,,_ 
cstoma30 revoltado so de ver b a tomar, maneiras varia_ s de viver, ~-taques -profanos a. atmosféra pu. . leia, comissões de crianças dos -~ 
aquela mistura indigesta, já diíe1·entes p1·qfissões a abraçar: ra e santa· q· ue caracter_iza -a fa. 

f 
grupos escolares da Capital que , 

meio crmcntu:Ia. E era ecsa a· - seja. qual fó1· a profissão esco- miiia catolica, ue onde .sairão- oi. se intitulam. com o nome de ·c;cda.i. · r.:.ção de Wll -homem num dia · · ·... >111icla, · ne ... .::ssi~;ur.oi; ue uma nonua · opera.nos d.a mésse do Senhor. um_ a das na_. çóes americana_ s,.;trq~. uc trabalho pesado! · >sq~ui;a .de vida p.;.ra .r-:alL..i.1'~,1vs., Santos, .· .1-sovembro ue 191'6,. zendo cw · respectivas · bandeiras, - · Criou-se ha tempo um entre- em nós a Vontade divina. E qual· 
posto no Rio, onde cada ovo el'a das naçóes, No camarote preSi- .será esta norma? - que fazer da 

dencial · os ·embaixadores das na• .,, A · · d ·h examinado, para que um pro- vida • maioria os omens pa-( Cont-1n ua ·na·. 5.a -·:pàg:). · - · , d t duto C:etcriorado não prejudi- rece nao rac1ocmar, quan o se ra-
casse a saude dos consumidores "O p f ·ta .da maneira -ele usar o precioso 
incautos. Se os encarregados · apa, . , de ensor do dom da vida. E chegam ao cumu-
dc velar pela saude publica .se .• . Direito Internac· ional" lo de afirmar o seguinte «A vida é 
dessem ao trabalho de examinar , curta, precisamos nos dive:dir; co-

. A Editora «Instituto do · Ceará> mamos, .bebamos, alegremo-nos, 
o almoço da:iueles infelizes .ope- b d - bl. . porque amanha- morremos». o mar · · aca a e p..i 1c,u· um interessante 
rarios, a que acima me reíeri. · 1 ri·nhei~o na-0 s1·ngra os mares sem - cpuscu o sobre esse tema, da au- ~ 
estou certo que todas as lati- importantes c•Jnsiderações dou- saber para onde vai; mas não sã.o 
nhas iriam parar na carroça da trinarias, e nar, a numerosos fátos poucos os indivíduos ·que cam,-
Empeza publica. historicos atineiltes a atuação po- nham sem saber para onde_ vão ..• 

Aqueles operarias famintos. ytica-.c re)igiosa. ·do Sumo Ponti- Os, preguiçosos nada fazem pela 
não pod1'm ser.lar-se á . ntesa· do _fie-e, . .- . . .. · . . _ . . • . . .vida. S.e são ricos, alegram-se;. se 
mais humilde' restàurantü· -~!.a Assim, cal traln~lho se recomcn• . são pobres, m~rgulham na miséria 
redondeza sem deixar. ali pelei da á leitura de- todos os fieis. · · e no vicio. Para eles a vida é _um .. 
menos um terço do salario. toria do Prof Andrade Furtado, tesouro· es,•.ondido, desperdiçado; 

Não deveriam as poderosas - batalhador "atolico conhecido em O:i trabalhadores usam de sua Vi• 
empresas construtoras entrar todo o Br:isil e catedratico da da. Mas, infelizmente se Hmitam 

d Faculdade de Direito do Ceará. a têr um horizonte acanhado, de,. 
em acor o cum os capitalistas vi'stas terrenas·. ganhar o pão de lh f. - O trabal:.o drc S. Excia. contem que es con iam a cunstruçao cada dia, garantir O repouso para 
de seus rendosos edificios e, Pe. José Muehlbauer a propria. velhice, usufruir praze~: 
carregando um pouco mais no res, fortuna, honras e poder. . . E; 
crçamento, diligenciar a criaçâ.o Faleceu em s. José dos Campos no entretanto, ·a alma do homem 
de uma cozinha ccono:_:ica on- na Santa Casa de Misericordia, vi- é maior que _todo o universo, seu 
de os opprarios pudessem, por cestino não se enfeixa no dimir..u• tima de uma endocardite maligna, quatro ou dnco cruzPiros, obter to circulo duma curta· existen-
uma refeição sadia e abun- 0 Revmo. José Muehbauer, natural eia. Verificamos, tristemente. que 
e ante? da ·Baviera e que exercia o minis- em geral os homens nada fazem 

Bem alimentados, tratados terio sacerdotal ha longos an0s no i)ela vida, ou retêm-na numa es-
humanamente, e não como ani- Brasil. Era ultimamente paroco , ·réra por demais inferio1 
mais, não trabalhariani · eles com ?e G<'nera1··sa!gad0 ·na Dioc'!,-P ue' · 1· Que fazer da vida?. 
rnrlhor r'llsposiçâo e sem tantu ·' Rio Preto., Homem de Dl'US abne-
drsperdicjo de energia·? E· irnnia 1;wlo e ·.11Úmilde· exgotou-se 110 tt>a'-
area de uns 40 mil metros ana- balho paroquial- -~eloso e ativo dei- · 1 DR DURV AL PRADO 

. · · ;wu. yor- oncic passou belos exem- · · 
d:'ados contei nada r~1enos que pios de abneo-a<'ào e de acriso!a- M~ICO OCULIS'LA 
o,l~, graudes _co_n.snuçoe/'\. __ : . · ,1,,.s virt:iictes. 

0
Veio n. s .. José dos r. ~ • do P·m• t;g,dio. U 

• E ·:e,s;;;;.i_ ;;atJanç1a, ___ iJSs:+. C;!R,l:C'},,, ·:-,.Camge~---~ ·:P.!'í.l::l.ura de h·im ~clima · ·~;. ::i:• ;.ta~ ~;., · t'l ·, lt 

t:e:sc_nite-c! da, . esse. emi_ç_9 .s!-~~Pte-_, . : ~.pai a- o seu, . trá~a::i) entó · e· úúcccll. _ .. ___ ,

1
- ~,"&,.,--~~----: •• · ª._.··ló. ·:_--._._.l)f.·.·~·,_u'

1

·.ª·.·.~-., , J_.º._,i*~-.,

11
,.::l3s~u1~-,ill'a"· ~'~.·~!. '. -~·. 

:,,, ,(l:\_ ;wc-:soa, .h11m:1n:1 .cpi.c, _.atiy~1. ., :· ·:,;lla\-pwii,. i'íifaikiii1J .·t:lia,!!'.f ,;ie -011ta- ,. ,~, •<H' _ ..,..., • ~~ 
a ,nt'.\ ac, c:1;:t,;ses e 1J../,,1Ul•Ve .l .J,1·<1, - _senuo. -seJJ1i11a<lo no .demiti:-·· 
causa d, comunis:aiu pr:difero. iio do' Sutúissimo sa·crarricnto, _ 

SCIENTIFIC~M~NT •.. 

:AS SU .. FERWA.S 
• .-oma"a ··-~ei!atlv'a '!!!ló ·-se1>a,s.. 

. tido comba'te -..tentt11cament•' 
.tqda e . quatouer .ater,;:ão <'u1&- . 
n~~ "º"'º 1te1am F 0 rtda~ -·~m 

·,1?er#I (TJreraF ("ha.e:a~ -0an:S:. 
1rns E:rzem"~- ·.f:rf~luetá· '·Fr!el
rR~ Rar-has noE=- ot'!i-s_ e ·no• 
~ .. 1,.,~ -E~i,1nha• f-lemorro1dea. 
OuPiMad1iral' F,sunr{\~,-" Pli-à-'. 
das de . m<ie'}ttlto• @ · ""ltectoS·' 
\. .. ~nc.no11ol'. 

; .. ',;~ 
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s. Felix 
8. l!'ELIX DE VALOIS, oriundo 

ci~· dL'la~tla. reai francesa nas
<'-eU cm 1127. Crcano~a, ainda, ma
nifosta'l3, crande caridade pra. com 
os pobres. A'_ medida. que Prugre
c!!a nas cicncias, aperfeiçoava..se na 
J,ratica das virtUdês. Para subtrair 
se a toda e qualquer influencia Po 
liLica e perder os direitos á coroo, 
r(.aJ da. Franc;a, r··cebeu O santo 
sacramento da Ordem. Logo apoo 
a· celebração da primeira Mtssa, 
F ,lix se retirou do mundo, proc~ 
,rancto unil> 1uga r ermo e.nele pudes
s,, viver somente para Deus. 

Nã.o muito tempo viveu sOslnho; 
foi procurado por um nobn dou
tc>r ·de· Paris que conto Felix era 
~aeerdote: João da. Ma.tha. Este 
:manifestou o desej0 de ser por 
F ·lb;:. introduzido na ciencia da 
s!'.Iltidade. FcJlx, vendo que o pe
dido era feitô com muita sinccricla 
<i1.• ao ,1tou O h<>spede em sua com
pimhia. Já ia para o tereeiro ano 
~sta santa eonvivenc1a, quando se 
deu um fato bastante curlOSo. AP" 
rro ,1,. ')).es um v,eado, q~te trazia 
entre a galhada uma cruz d i cor 
vermell1a e azul. Fclix muito adml 
rado, não sabia que ~xplicação' de
y:a dar a este extranho fcnomeno. 
Joâ-'.l, porem, lembrou-se d-~ uma 
,•isã.o que tivera por ocaRião da ce
lebração da primeira Missa e r -co 
nheccu na aparkão do veado mlste 
rios.o um a vi~o do céU; os dois ho
mens entraram "1n oração pcctlndO 
a Deus que os e&!la.!"eces~e e 1h ,s 
mo~trassc sua vontade. O r ,.,.ultado 
foi i,mbos sentirem n,-, c~rar:l>.o sur 
gir n dE's 0 fa de trabalharf pe:a sal 
"\'lH;ão do, crkt:';.c-s e<Uc tinham cai. 
e~ no po-1 ·r d.OS turcos e o·.1tros 
inficis. Este desejo tomou forma 
cada vez m0is concreta, principal
mente pelo -fato singular d~ ambos 
:pOr t.-ez vez ·sem sonhn te.-rm si
do -xo,·tados a fundar uma C0n~:·e
gacão. com e, fim !ndlcado e nNl'rr 
a aprovação do sant:> Paclre. Fc11X 

de Valots 
e João foram a. Roma e relataram 
ao Papa tudo o que ee tinha dado 
CJtno ficou ~xposto. Inoc_enclo III 
reccb.m com grande bancvolencfa 

_ os dois santos sacerdotes; .achou, 
1,orêm p1·udentc, apresentar as suas 
!Célas a uma comissão de homens 
sabios e co,npetentcs. Aconteceu, 
que duram:· ~debração da santa. 
Missa, Dru· '.::~se a mesma. vi-
são qu· Jo:Z-. · ··mara ter tido na 
mesma ocasif.. rnto este que levou 
o papa a reconhecer e aprovar o 
p!ano dos dois santos eremitas. Ele 
m 0 smo 1hes lm:pôz o primeiro ha
bito, dando á Ordem o nome de 
sant!ssima Trindade pela liberta
ção dos i,r_lslonelttJS, 

o PrilnetrQ c0nvento da Nova 
Ord ·m foi construido no bispado de 
Mca.ux. no Jogar onde tinham visto 
o veado xnlstcriosO. 

LOg0 que- a nova instituição co
meçou a' ser conhéelda, encontrou 
gra.nc}•s simpatias entre o povo 
cristão que ,c~m cOntribuições ge
nerosa, favoreceu o incremento da 
mesma Muitos p1diram o habito 
da Ordem da. Sant!ss!ma Trindade 
pela lib -l'tação dos prisioneiros. 
Em s,gulda João se dirigiu nova
mente a · Roma, confiando a Felix 
a administração dá nova obra. 

Com o exemplo, a palavra arden 
to e mais 1.l11da pela .santl<lad~, 
Felix soube entuslasmnr os eon
ternporaneos pela. obra etninente
mente cristã, Muitos cristãos foram 
resgatas da escravidão turca e 
restituidos a uma vida. eonfonn, a 
fé e as cohdiçõe,; sociais. 

A tarefa. · dos religiosos não era. 
facil. Pelo eontra.rto, a vocação 

inevttavelm ~nte havia de expo-los 
a grandes vexames, perseguições e 
maus tratos. Tudo v,nceram em 
espirit0 d~ caridade, que Felix sou
be implantar-lhes nos corações. 

Felix morr·-u a 20 de Novembro 
de 1212, na idade de 85 a.nos. 
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Congresso de &loca
ção Católica 

(Conclusão da. 4.a. 1111.~. 

ções americanas e a platéia reple
ta dos - mais distintos e atentos ex
pectadores. Depois de formosas pa
lavras do · Pe. Silva, usou da pa
lavra o Diretor de Culto, represen
tando o governo e o Ministerio do 
Exterior e Culto. Disse palavras 
muito justas sobre a orientação 
religioi;a que é necessario imprimir 
á educação; «Para los catolicos de 
Amerioo - disse S. Excia. ~ no 
hay arte, no hay ciencia, no hay 
conquista más alta, más noble, 
más transcendente, que saber in
clinar_ la cabeza ante la- Cruz y 
sentir la divina emoción dei Padre 
Nuestro».' Ouviu-se em seguida 
Moris .. Viola, bispo de Galto, no 
Uruguai, que falou em nome dos 

· congress>!st<.is, apresentando agra
decimentoa a todos os que favo
receràtn a realização do magnifico 
certame. Depois de S. Excía. usou 
da palavra · o Dr. Faustino Legon, 
que imr,,essionou o audilorio com 
uma substanciosd conferencia so
bre «Educação e personalidade». 
Dono de vasta cultura, o Dr. Legon 
entreteceu o seu discurso de soli
des princípios filosoficos, de noti
ciai; l,ll:Jtoricas, de considerações 
morais, não faltando nem sequer 
a amenidade de algum episodio 
lepido a lhe ilustrar o fraseado 
sempre . Jeve e rico. Sua conclusão 
foi que a educação deve formar 
d!:l tal' ir.aneira . '. a personalidade 
cristã du êaucando, operando nele 
como 'ct,dno forta;ecedor e vitami
nizante•, que o tornem •higieniza
do moralmente» contra as tenden
cias do: rilum;!o dentro do qual terá 
que viver, , cpelejando o bom com
bale· até conseguir o galard·ã,o 
imarcescivel». Os 56 minutos d-:r 
conferencia passaram rapidamente 
e foram coroados com uma inter
minavel ~alva de palmas, depois 
das inuineras outras com que !i
nha sido entrecortada a notavel 
palestra. Ultime orador foi S. Emi
nencia o Sr. Cardeal Caggiano, 
Bispo de Rosario, personalidade 
marcada de (.:,)ostolo e de organi
zador, que !J.::-je veste a purpura 
sagrada com que o Santo Padre 
quis pren.iar seus meritos incompa
raveis especialmente' na organiz.:i:
ção das obràs sociais e da Ação 
Catolica. Fedeu Sua Eminencia so
bre . «A Igreja e. a Educação•, lri
zando. ·muito sabiamente o «direito 
que tem a Igreja de fundar e re
ger escolas de todos os graus•, o 
direito ' lambem de «intervir nCll'l 

proprias escolas oficiais no que 
concetne _ á educação da juventu
de catolica• e a necessidade da 
criação _~e -U.:u-.,.ersidades Catolicas 
«para der, ser.tido catolico á Uni
versiàade•. Sua oração constituiu 
um estudo serio e oportuno ,que a 
imprensa pu))!icou na integra no 
dia segui,1tc. 

~ Lpaliitas 
PRE-ENCOLHIDAS NÃO ENCOLHEM MAIS f 

_'11;:MPREeAMõ"S. UI\ n~ Cdntee(lles. ft1atérl\l\ 
do melhor qualidade. Mesmo assim. molhamo'! 
longamente a casimira.. os aviamentos. e quatque 
peça. ainda que ~ja um pequeno fundo de bois~ 
•R(sulta . de tais cuidados que as nossas roupa• 
~ão pré •. cncolhidas oferecendo plena garantia de\ 
nenhuma dcíormabilidadc futura. Queira faze.P 
\,ma visita à nossa Seção de Roupas Feitau 

concluirá que é urria inovação. pois alndlll 
não se empregou mat~rial de tão alta qua', 

!idade na Confecção de Roupas Feità 

'"lm 10;11anal!'ll!tt.$1 a,Ja.~~ 

-----------,---,--------------------, 
Seria impossivcl, na brevidade 

destas colunas, acenar sequer a 
toda a riqueza de assuntos que se 
trataram e se definiram nos dez 
dias do Congresso. As atas do 
mesmo, que se esperam para den
tro de dois meses, tornarão acessí
veis aos inlcressados em todas a.; 
nações americanas o total das le
ses e das conclusões: 

Da Argentina sairam os congres
sistas repletos das mais lisonj,.i

.ras impressões de fidalguia, de 

cordialidade, do alto nível cultu
ral do povo. O programa do Con
gresso incluiu sabiamente visitas 
ás mais importantes organizações 
educacionais catolicas da Capital, 
permitindo assim a todos os dele
gados ~eceberem uma lição viva, 
fonte dos melhores estimules para 
sustentar sempre alta e viva a cha
ma dos ideais da Igreja no campo 
da educação. O apoio do episo,
pado, -:x presença de notaveis per
sonalidadei, do governo, o qual 
apoiou moral e economicamente o 
Congres&o, a atividade prodigipsa 
da comissão executiva ,particular-

mente do Pe. Clemente Silva, sat 
lesiano, secretario geral do Con• 
gresso e diretor . de debates, são 
notas que ficaram : ,gravadas inde-

. levelmenle na alma · de todos os 
que participaram do .grande cer
tame. 

De Bogotá, onde continuará · a 
funcionar o Comité permanente 
dos Congressos Interamericanos de 
Educação Catolica, e de onde con-

,, tinuará a difundir-se o orgão res
pectivo - «Revista Interamericana 
de Educación• - o mundo ameri
cano irá recebendo pouco a pouco 
a noticia dos frutos que o Con
gresso iré.: cer!amente _ produzir. 

Um fruto porém já e evident,3: 
Conhecemo-nos, transmitimo-nos re• 
ciprocamente nossas experiencias, 
auscultamos as pulsações do gran
de coração catolico que vivifica a 
America inteira apesar de todas as 
invectivas sem treguas que o ini
migo nos vem assestando, enche
mo-nos de santa decisão para não 
esmorecer no trabalho de educar 
para Cristo a juventude da Ame
rica. 

---------------------------------------------'-----
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ROSSEGUEM as marchas e 
contramarchas do democra

- tl1<mo francês. conforme 

N O V A E T V E T E R A · · 1 · particular, não sendo 011 povos fel• f _______________ . tos pelos govêrnos, mas os gover• 
' nos pelos povos". 

! A b B ' .,_. d d li · · _, · Poderia a: Igreja desejar que os pla:10s pr~vlamen-te estabelecidoP. 
E a., vitoria cleltvr:,I <los comu:1ls'.as 
col0ca a Filha P1·;rnogenita ela 
Igreja na im!nenc;a dt ser gove1·
nada por um gabinete prcponde
rantcri1entc esquerdista. 

Esi,;e oproprio não é porem' muito 
1naior que aquele que vem po,rse
guindo a patria de São·Luls desde 
que. as redeas <le seu poder político 
passai·am para a.i mãos do fa.::.::lo
tJsmo sectar10, 

• • • 
Relembremos o desastre do "ral

liement" no inicio <leste seculo. 
para mostrar o gTau de respnn><,L· 
bilidado dos caiolicos nesses repe
tidos ava.nços da causa revolucio
naria em i.:ido o mundo, pelo tato 
de não prócurarem em · primeiro 
lugar o ne!no de Deus e Sua jus
tiça.. 

Segundo Avent!no, no lin·o "Le 
GouYernement de Pie X", "o gran
de erro dos catolicos fra.ncêses foi 
confundir o "ralllement" com uma 
espécie de canonlsação da. Republi
ca, sancionada pelo Papado. Entre 
os numerosos escritos. que foram 
publicados a esse respeito, temos 
sob os olhos um artigo aparecido 
em "Etudes" de 20 de julho de 
1908, sob a assinatura de Maurico 
do La Tallle. O autor mostra por 
melo de documentos oficiais. que e 
"ralilement" não foi, no cspirito de 
Leão XIII. senão um pedido ao~ 
ca.tollcos de fazer praticamente e 
t,:,mí,orartamentc ab<itra,-,~o d<' ~un~ 
e~pnanr.~s 0 prefr,r~n<'ln~ polltlr~f': 
nn _ domínio da acüo pratica, o 2n· 
t<'rils!"e snpi,rlor da :t\PÜglão' exigia 
dos catol!cos, .. naquele momento, 
que se al)st!\"essem de tocla luta que 

. ~-- ; o 011 ~' n.a:.:_ç··-_ -~--o-· .. -. a. e- s oi !Içai! o ;~;~~:1:~~~!:;;;~~~~~~~!e:;!:!::; 
" • U lil Ü batessem essa ionna ao resistir a 

êsàe fundo mau que .é a medula do 
regime republicano francês? Ree
ponde-nos Aventino: 

os pudesse divi<Ur ou en!rac1ucccr". 

• • • 
Na Enclcllc11, !' Au mllleu des sol- r 

licitudes", de 16 de ~everelro de 
1892, em c:,ue Leão XIII tentara 
promover essa união dos catollco11 
francêses no campo pol!tlcd e so• 
cial, depois de fazer a necessarla 
distinção en~re os poderes constltu
idos e a legislação, mostriiva o 
Santo Padre que sob um regime 
cuja forma é excelente, a legisla
ção pode · ser 'detestavel; - ao 
mesmo tempo que, pelo contrario, 

. sob um regime cuja forma é lm, 
prefeita, pode se'.r excelente a le
gislação· dele emanada. De onde 
resulta que, na ·pratica, a qualida
de das leis depende mais da qua
lidade dos homens que da forma 
do poder. E acrescentava Leão 
XIII que o respeito que se déve 
aos poderes constitu!qos não pode 
implicar nem o respeito, nem mui
to menos a obediencia sem limites 
a toda e qualquer medida legisla
tiva emanada dêsses mesmos po
deres, 

• • • 
Ora. a :rrll-1).<;i,. ja, era então go- . 

vernaaa po, conjurados maçônicos. 
L<>Ya<~"f' por f:,li,os 11<1<'rc,,: ,,~ 't>,:
cola !10 11n, M11~0 Sang-nler os c.1to
llco:, francfia(l$ ~e ~ntregaram, de 
mãos ama:rracla~, ~p~ iiectarlos que 
conauzlam ·o~' destinos polltlcos da
quele. infeliz paíll, E o grande mal 

da; incompreensão ·que dominou o 
"ra!Uement" foi êsse submlsslonis· 
mo, que reduziu a França ao cá.os 
atual. 'Vejamos, porém, como Aven
tlrto já previa essa derrocada: -

" As rivalidades ·politicas foram, 
apesar: das numerosas advertência.'! 
dadas de 1903 para cá., a principal 
causa da fraquêza dos cato!!cos 
contra· _as forças Inimigas. O "ral
llement ". com todos os efeitos <lo 
mais funésto submisslonlsmo, ha
via se convertido em um dogma que 
hipnotizava toda_ energia diante da 
miragem da legalidade. O Papa 
(Leão -XIII) havia dito, cerca· de 
cinco anos antes, que a defêza re· 
l!glosa devia passar á frente de 
qualquer outra consideração; a 
Igreja sempre ensinou que não se 
dévem · obedecer as ~eis más, isto é, 

as leis· que ·1esam- os direitos da 
consciência; Paris havia rompido 
todos os laços com Roma e fazia 
guerra- ao catolicismo; o "Bloco" 
(maçoriico) havia multiplica.do suas 
!els sectarias, e preparava outras 
perseguições odiosas; Pio X havia 
dado - o exemplo da resistencla âs 
leis injustas; mas tudo se quebrava 
diante do fetichismo . do "raUle
ment" e da legalidade; incapazes'" 
de obrigar os legisladores a rea
peltá.-los, os catollcos se achavam 
mais dÍf'postos a adaptar sua cons
ch,nc!a. ii,:; n0cC's1::ldar.lf':s ,la lE'l " a 
çensur:i.r a Intransigência ela Santa 
$é. Querla·se que. o Papa pronun
claase por sua 1>ez as palavras sa• 
éramenta.ls-; ...... "o "ralllement "está. 
morto"._ Para que serviria isto?_ 

Já. fizera. o "Bloco" essa arirma,.;ã.o 
a 6 de dezembro de 1305. 

••• 
.Pio X, para o qual a política, 

não nos cansamos de repetir. era 
apenas um acessorio, não podia as
sum lr 'posição tão marcada a pro• 
pos!to de uma questão puramente 
polltica. 

De um lado, achava-se êle dlan· 
te <le uma situação de fato: -
existia um govêrn·o em !!'rança que 
havia varias vezes e ,rnbllcah1ente 
declarado Ignorar o Papado e qu~ 
agia nesse sentido: - o efeito 10· 
gico, automatico, dessa declaração 
e dessa atitude devia ser que Rom;:i., 
de seu lado, ignorasse a natureza 
e a forma dêsses poderes publicos 
e· não tivesse que tomar conheci
mento de suas ações senão quando 
elas interessassem aos ca.tolicos. 
Por outro la.do, Roma não possue 
todos os elementos desejados para 
apreciar o valor pratico de todas 
as formas teoricas do govêrno. As 
palavras republica, fmpérlo, 1nonar. 
quia, toma.das de um modo abs- / 
trato, nada slgnific1>.m do ponto de 
vista da Igreja. Tal monarquia, 
cuja polltica esteja em contradição 
com a!!I lefs mo·rals e religiosas, "'e· 
rá., do ponto Je vista romano, In
ferior a toda republica que, como 
por <'"'<1~n1p1o n. a.uti.;~.'l. Húpu11ic;;.. clc
Veneza. respeite e faGa respeitar 
essas leis; entre uma boa monar· 
q·uta. e uma boa republica, Roma 
não se pronuncia; ê uma questii'o 

· q\1c "diz- res1H,ito a. ca,la po\"o cm 

• • • 
"Leão XIII não t,eve _& este re9' 

peito um modo de ,ver diferente do 
de Pio X. Lemos, com efeito, em 
um relatorio do Sr. Misard as pa
lavras seguintes:_ - "O Papa re
cordou que não havia cessado de 
convidar os catolicoll a. aceitar· a 
RepubHca, mas uma Republica 
cristã, herdeira das tradições e con· 
tinua<lora da ·missão· c'onfiada á. 
grande ·nação catolica' que ê a 

· França. Se se trata porém de uma 
Republica em que prevalecem o 
espir!to de seita e as paixões de 
inimigos irredutíveis da Igreja e 
do cristianismo, como se poderia 
esperar do Soberano Pontirtce que 

· ele con,·idasse 10s fieis a. se a.gru
parcm em torno dela?" 

• !t: • 

Tocla ação social se destaca. da 
politlca; todo' regime segue o d~
tino da ação socia.l com a· qnal Be 
identifica., 

Eis porque a c ... r!a-enciellca "N•· 
tre Chàrge Apnstollque" ~ nã.o so
mente a condenai,:ão do "Sillon•, 
golpeado _nomin-aÍnH>11te porque .:lia• 
via oferecido m-tl>1 v-.Jot.o .,_"~ 
conc-r..rn· nt> t,m ..:...(\~JTl....,t.n ,.,,.,-«•· 
do de mo<1et"'li«mo -;r,dJIJ •. -,.-91!:,• _<fi>,. 
cum en to in'5f<'a ,;m 'l'iió!:lo fr.nlia-
mentai de toda ar,ão 1i0ria,J. e, )~n'i' 
consegulnt1c, rle to,ln re;rfme q~ 

- .(CoJ1.t.uuul: ·-. , • ..- "---, 
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Apostolado da Oração! · ' 

NOVA- ·f l VEIERl 

PELOS QUE MORJlERAM NO TEMPO DE GUERRA 
~! entre as cousas desagradae 

veis ha uma que mais repugna Íl.o l 
homem dos nossos tempos; gem 
auvida, esta é a pobreza. Si á po
breza se alia ainda um ma,! fisico 
uma doença., então· a misér la é dtt~ 
_plicada, e apela para a compai
xão dos que em melhores condi~ 
ções se acham. 

O Apóstolo São João relata a 
.historia 'de ilm homem, que ha 381' 
anps sofrera um mal, considerado 
!ncuravél: a pàràilsia, Que ti-iste 
sorte daquela · criatura, doente, e 
ainda atormenta.na por uma e11fer
n,Made assa.z dolorosa, . sem algu
lí"'>t .,sm.,...,..nca de sua sit.uacão me
lhnrar-. Sem' esnera.neà mesmó? 
J\Tão tanto assim: pois a hlinins 
passos do SE'U POURÓ estava aque-
le noc:o ... com sua ãii,-uà mllai?rósa, 
!n!P,, á('!'ltMit nor htâô de um anió 
!'Jl>va ;a' sau<le a · (l'qP,ttl primeir6 
nela se mereulhavà.. como Nõssó 
SP.Tlhnr IM nobre pàràlftléó nei-imn~ 
tou. tambem ntli,i $P,ntlmõs õ fins 
pulso a.. lhe a;,,,fr: .. mntão não 
1!UPres ficar são?:,, 

-r,K,.,,, o m!,,.ero nadeéP,ntP-. c"m 
U»1 oTh,tr tri .. te e di'!salentado, nos 
resnonde: «N;!" teíihõ n!nsrueín, 
·1u 0 lY1P. levP. Pr-u~lfi /i'p-1,~. "ttn ~r, .. 
nento em aue elà, sé acfiit em es
la rlo de ebuli<:ãn., êada vez que 
;ne chee-o, um outro iá toinou a 
111.-,,-,tpfi:·~.':'->. -

"""" ê este homem- a !mài:mm 
perfeita da alma no PU,,.,..,t6~-,? 
c,1a'.,-,to tcmno, qu,.11to" an0s ~la 
Jei. não se ocha. e:õte'ldidl' s;ohre o 
]eito do sofrimentn! F. a l\hr.,t,,r[w 
:r,"n vem. Cura 11ão J-,,,_ <''1C'11"'1to 
ni>o. clesanàr~cer a uitlm:>. manC'ha 
f,.,,,.,,;,.biós;a. da nénit dó- ue.C:a~o. nue 

. devi>~ sei- e,tf:erminàcfa -i,Í>lo foió 
-purifl,.adõi- ~fa :iuia1t!é1t éUvlnà. E' · 
como umà. noite ,dé insônia inter
Tnlna. no grande li'tzà.retó do Pu.l"
~ tArto. 

Quando soará a hora da cura fi. 
nal ·ao~ hospedes desse Iazareto? 
Achando-se á .margem dó poço 
salvador-, . como o enfermo de 
Jerusafom espérain peló moménlo 
da sua alforria. E esta vem, se
gura, certa, infalível; e nãó só 
lhes sera dàda a libei-fação; espe
ra por eles o resí::abêlecimento da 
sua . juv'e11tudé i·âdiosà, . a i;aude 
indefectivél, à, felfoidadé eternâ. e 
indestrutível, jünto de Deus. A 
segurança da salvação final é o 

grandioso privilégio das almas, 
de que lhes podiam ter inveja; 
privilégio. este, . que deve propor
cionar-lhes co1rnolaç:lo profunda e 
grande alivio na.s suas penas. 

Mas ao mesmo tempo, assim co-
1t\o foi para o paralitico do Evan
gelho, a imlnencia da cura, da li
b_ertação não será outro mo
tt vo de novo sofrimenLo? Que per
gunta mais exquis!ta lhes poderia 
se~ dirigida senão esta: «quereis 
sair do purgatorio?» Pois é este 
o pensamento predominante se
não unico, dia e noite, que a~ ocu
pa e as atormenta: o anseio arctcn
t\) á felicidade eterna, ó anelo cru
ciante á união com Deus; as sau
dades imensas ao céu, ã pátria ce-
le:.ite. · 

Quem já uma vez passou pela 
ama{gura das saudades, sabe 
quanto elas fazem sofrer; sabe 
lambem, que capazes são de até 
seriamente compromiítei.- a saude: 
Grandes, fortissimas são as sau
dades que as almas experimen
tam elo céu. Por maiores que estas 
saudades sejam, as almas não dis
põem do minimo recurso, para 
abreviar as suas penas, para 
a.présar a chegada do momento 
d.a sua. libertação, para acelerar a 
marcha do encontro com Deus, seu 
unico e sumo Bem, e com ele se 
unir para sempre. Destituídas de 
todo11 011 meios santificadores e 
purificadores, privadas que são de 
1 odos os recursos espiritua.is, vi
vem e sofrem a mais erma e dura 
;ndiger;.cia, possível de se imagi
nar. 

Ha., entretanto, quem possa vir 
e·m 11eu auxilio; lia quem possa mi
noni,r as suas penas, consolá-las 
cm suas afli~ões, abreviar o tempo.·. 
da sua pi·isão encurtar ô longo pe
ríodo do seu exílio. Somos nós, 
que di:,pómos de recursos bastan
tes, senão amundantes, e de facil 
alcance, para nos tornarmos con
soladores das almas do carccre 
purgalorió. 

(Continua na 7.a pag.) 
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Nã.ó podemos compreender, du
rante esta vida, o rigor das cha
mas do purga_torio; virá, porem, 
o dia. em que o experimentaremos. 
Meditemos, enquanto podemos, a 
doutrina. dos santos doutores da 
Igreja. 

Santo Agostinho cli.t: «O eleito e 
o condenado são atormentados pe, 
lo mesmo fogo, cuja ação é mais 
violenta que tudo quànto, sobre a 
terra, se pode imaginar, ver e sen
tir». Fosse este testemunho o uni· 
co, e bastaria pàra espantar-no!,, 
porque os males de que a terra es
tá cl}eia. são incalculaveis, e nos
sa capacidade de sofrer é um 
abismo do qual ninguem s011dou o 
fm1do. 

s. Tomaz de AquinÔ afirma 
tambem: «A menor faisca desse 
fogo é mais cruel que todos os 
males desta vida». 

Muitas outras passagens cios 
Santos. Padres apresentam-se-nos 
ao espirito, porém basta citar ain, 
da São Bernardo: «Entre o fogo 
natural e do purgatorio, afirma 
ele, a diferença é tão grande como 
entre o fogo e sua image!ll». San
ta Maria Madalalena de Pazi, que 
via, muitas vezes, o pui'gatorio, 
onde ela encontrou seu irmão, diz 
que o fogo terrestre, comparado 
àquele, é um delicioso jardim. Em 
11enhum lugar achámos compara
ção tão sensiv!ll e tão propria, pa
ra arrastar-nos á penitencia pelo 
temor destas penas intoleraveis. 
Aô mesmo tempo, desperta em nós 
uma compaixão sincera pelas po
bres almas encerradas nessa pri
:,;ão tenebrosa, de onde nos dirigem 
clamores suplicantes. · 

H.í varies meios eficazes de ali
via:Jas; porém, o mais salutar, de
clara o Concilio de Trento, é o 
Santo Sacrificio da Missa: As al
mas do purgatorio sã.o aliviadas 
pelas orações e sufrag'ios dos fieis, 
principalmente pelo Sacrificio do 
Altar. 

A razão disso é que, na Santa 
Missa, o Sacerdote os assistentes 
não somente pedem misericordia. 
mas oferecem tamhem a Deus um 
resgate preciosissimo. 

O Juizo particular decide da 
sorte de cada alma na eternidade: 
ou será destimula ao céu ou ouvi
rá a terrivel sentença da morte 
etema. Aquelas almas, porem, que 
não apresentam pureza necéssaria 
para poderem ser admitidas no 
céu,. <levem descer ao lugar da 
purificação que· é o Purga to rio. 

A doutrina da Igreja sobre o 
purezà necessaria para podere>m 
ser admitidas no céu, devem des
cer ao lugar da purificação que é 
o PurP"atorio. 

A doufrh,i da Igreja sobre o 
p11rgatorio c0mnrenrlc três pon
tos: 1.•) - o purgatorio existe; 
2. 9 ) - Nele as almas serão pu
rificadas; e, 3.•) - Os fieis da 
Igreja militante põdcm, pelas 
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FranciscQ Soares 
or?,çôes e obras mcritorias, ali
viar as pehas das ali11as do pur• 
gatorló. 

A Igreja ensina con1 toda pre
cisão, a existenci ado purgatorio. 

'l.'ambem: Os Concilios ecumeni
cos ele Cartago, Lion, Florença e 
'J.'rento, defimram. bem clara111en
lc a l<'é na· exi~tcücia do Purg-ato
rio. 

~sta doutrina da · Ig-reja éstá. 
muito de acordo com a razão. Si 
é ce1'to que no céu . e1itrarào só
mcnle ás aln1as pui"ificâdas; sê é 
certo que poucos hóhlens na hora 
do transito cstáo isentos da mais 
leve culpa, certo seria que, com 
pouquissimas cxcepçôes, os ho
mens ficariam sempre excluidos d-o 
céu, si não houvesse na eternidade 
.um lugar ele expiação. Na eterni
dade eDus «dará a cada um a pa
ga segundo as suas obi·as». Ne
gar a existencia (ló 'pifrgatorió 
<;quivalei·ia. à exclu~ão êlõ genel'O 
humano, quasi inteiro, dá eterhà 
bemaventui·ança, o que _seria cem-· 
trà a .Fé e a razão. '· ·· 

No purgatorio · serão· ··purifica: 
das as a.llüas aos jüstos. o pur
gatorio é_ um . fügar,' onae preva
lece a justiça divina. As penas das 
alnüi.s dêvé111 sei· de hatuiéza à. 
satisfazeren1 plenamehtê· à jUstlçá 
êivina. 

Há pessoas que 11ão temem o 
purgatorio e nem tão pouco cui
dam de lar a Deus a necessaria 
satisfação das suas culpas. Dou
me por muito satisfeito, assim di
zem, si Deus nã0 me condenar. 
Outros há que ccrnfiarp n.a· orações 
e .sufragios · <los -pan:mte::; .. ou nas 
Santas 1\'lissas, .para .;:uja celcbr.a
ção providenciai·ain · no :téstamén-
to, convencidos de que. Ünpruhc• , · 
mente, 11iliçuer1t ofendê a Deus, c 
ig·no.ram que o pccado· ·1c.vc é o ca-
11'\inho seguro pàl;!L its. ctilpas gra.
vc5, ' . . 

A devoção ás á.lmas do purga~ 
torio têm es desenvolvido nestes 
ultimas cincoenta anos. E assim 
permite a Providencia Divina para 
lembi·ar aos homens materializa
dos do seculo as· r.c;J.li<1Pdcs sobre-
naturais de além-tum.ulo.- · 

E' tão co11soi;J,ullr v .. ,v;;ma elo 
purgatorio! 

Toào este mês de Novembro é 
para nós meditação série da reali
uade tremenda dàquele fogo pu
rificador pelo qual lambem nós 
ha. vemos ue passar uh1 dia. 

No purgatorio, cs.eréve Santo 
Tornaz de Aquino, há dois sofri
mentos: «a pefla do darto que con
siste sem ser privado ·da visão de 
I,)eus e a pena dos senüdos, a pe
na do fogo'> . Fog·o da divina jus
tiça. Diz Santo. Agostinho: «a um 
f,ofrihlento que nào tem é é impos- · 
sivel quaíquer comparação aos 
maiores tormentos desta vida.1>: 

O purgalo1·io é justiça é ê rtli
sericordia, porque Deus é justo e 
111isericordioso. Porisso, và.ntos ás 
boas obras, o jejum., a oração, a. 
penitencia, as indulgencias -e, aci
ma de tudo, o Santo Sacrifício da 
Missa! · 

Que riqueza possuinws para ali
vio do noso pu'rgatorio 'filforo e 
do purgatorio . de.,s almas dq nos-
so's eútes queridos! · 

Além disso: a devoção ás al
mas do purgatórió é alivie aos 
moi.-'tos e de proveito espiritual aos 
vivos. Sabe-se muito bem, escreve 
piedoso Autor, que a oração dos 
vivos é util aos 1'iiortos, 1nas ó que 

1 
rn não conhece bem ainda., é que · 
os sufra.gios pelos mortos são utcis 
aos vivos. 

Ignoramos a justiça de Deus. 

conélu~l'é, da. a.• riaí. )) 
forem coutamlnados p1310 democ.ra.'l!r __ ·; 
ti~ino. 

• • • 
i\'áo ~e de,•e cót1fo1\íiir ~ !l~éJ-v 

Cl"ttcià. Cl'istã com o dcmôrfra:Usm~ 
·e1·ist;i,o cto S!llón 1-1ém cofu a 'déii~ô• 
era ela leiga. 

A 'tic.:lü't.,,nt<.ià 1;r,1;'tã, 11úé nj.'elhu&-: 
l; e.., 1.:r,c..1, .:::i' ... r < .. d.:uvúliú~u.a, !Ju.l'd. 1., \·J.-r 
L<.--1· 1.vuv·. 'c1.io.il\°uc·v, u·i,;;.li1...-ÍiJ.1j, (.;l:1°"1.ã-11 
8~ a.~.i.Ül. l, ..... ..:CUA.~a. ôVui~ O iú·u11,,;,,vi,fl!; 

l ........ v:i..i.::v t.'~ -...:t-1.i:l'4ü.0.e e Út: JÚ~1. .. ..;a,., 
~•1r.,14-..; UH1~ .J.~v.v ~\Jl:.ttA.l Ci.Ll.~iil,;.ê;L C.iúfl 
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vi. ~-.A.u.1.~ü..U.V .bv..,;iJ...i, uc'tcil1.u1"1;~ • 
1. .......... 1..;U.l.l.~~Ul ~s uv 1/1.".1.ll(.;.1.,lJÍO li.e aUl,.O• 

1.1.v.u.ue •. i.:.1u. •· u.1u.J11..1.;lH a. üi'n . .:ns,tl~t.l9' 

lll\Ô t..ü.l;n);.;~ t!,1.l',,! 0 ~l..o~·· .. 1..h..:n.1.e. l)t"\) ... 

1,, üL UU.. _ti\J\...ivU.U.UC U\...i1J, 't.:,v11;:;dl.U1.Uê:t, 

e u-.;, ... "';.1u., ~,~n.i o.. ·:sut.:11:::u~~ .úu·au:t,• 
liü, u. .1,,. ... :., .. 1,.1., ~ ~ \;c;.1,.1.tl.,t,t:J.' (l\.fle .LI!.:~,;:,, 
~t. tJ. .. -U.tt..\:,r·, ~.d.~ lul!Jl'U.ll!~." ,l.Jt.:lµ'fUi.tJ~ 

t. .... ·r, ~vu tvuv~ b::s J.'V,111..1..Lh:advs 1,Jvd

~,, I..J.s, ui.1:uh ...... ,,.q,(.\.:$ <.:1'1~1.a.i.ns, ~~ Jtt..?~ 

_c..,_:'.~V~I/L.:..11.;v_.; cvm' ·<M;,ei; Pl'!fiCIV\f~ 

... 'f, • 

o· dçino·crnll:snto ei·tstifo, !ilho tlit. 
d··""""ni.i..,à. ú:·,.;u, ue,;cJ11 tmu·ar na. 
~vt:11;;;.ll..,1; ~1.1111 wua a ua,ga~~ill ~11.ss 
Íc\h;~ úUÜtl'i!tllli Í.:r<,aúas VÍ::lll. ~&V.,_ 
, u1,,av, pvr ;:;1.:u;:; 1H·1.:cu.r51;)tet1 Uloéo• '. 
HÍ:vll, lJ'elliS . tÍ:Ol'ICUS de Ídéiai! \'a,• 1 

:!.ta:l, i1t·cu,nsanitilte llumartnarlailt., 
-- i.lJ!o!l'dad·e, 1§·uah.lade, fratel'ni• 
,htue, e1'nunc11mçau pulitloa, econr:,M 
lü,1.:.;, lnleJi;:ctu,.ü, ·abvli<.;Üó ou tle-íu1·
i11a\.";ú i.,u ·pl'inc.Í)lll ue ·autyritla1H• 
pdü · r.lel~.;-;.1,,)i.o i:íhina, pú1 ó sv.lle•· 
·J·.,,nu, 'nhclamenw das clasbes. U!I 
c;.Ú·JiiCvs Lêt!lu u c.\t:,·,.:r ~h~ n:.-JeHal." 

é~ee ui;mu.:ro.\.lsmo; Piv X já !lana. 
kitu esta ad1·1:nêilda nà J;;nck:ika 
··.Jueu.hd; ~ú.ne•·. 

::;e à palavra itcpubliea i!/fl Í•'r>lltt 4 

1;a nâo l)o(].e sér sépara:da da p;_,i,• 
J..t1Ta d.:mui;ratismo, é ·vun1uê a;. 

Yct·dadê t,olitféa !!~ acha, para ês::iii, 
j,ais, fura da Hê1Jul>ih:a. 

Süo é a lgTcja. que u pl'vl'htma; 
· os làtos falam por si de mo<.lv tJ-0 4 

quente. 
À Ulii'ca éciisa que .r~_Ol111l podi&' 

yeriflcài- e (!.12c1·, e se o·s aLus dol,, 
gu1·érnus sé adianun cortfurfüés áll 
\<?!$ çllYltfas·'e ·em c1ue. 111êati1a po• 
dcrn ~cr accitvs pelo puYO. 

Em seu discurso de 19 de abril 
de ! UUV, flio X foi· obt·i;;adó a ,·oi• 
tur a esta qitestào, 1~teci,;ando o \IU$ 

ja l1ü., 1a. cliL.o antes. · 

A Igreja, tome e pl'incipio d~ 
:v.i;.ur1uaue e do amvr: nos falou 
uin<la, P!c'los·Jabíos du l'apa, de sul./. 
tnisf:ô.ó e reCorilénd·Ou qúe ~~ Çê~~~~ 
,t Cefsa~ o ·que era <te _Cesa r. m:u; 
l< 1.n1bém nos indici_)u quaiR ~ão os 
·lin1ites ·ac~sa 8ttb1ni~sào. en1 Çtu~ 
rn;,<lida e em que condições o.,; i>o• 
Uéel'CS: J}Ublicús i'êrn, .direito á YeJ1e• 
ração e ao. amo,r ct.b~ ~ovos: - a 
liÜejà nos ;ra1ôú , . en'l 'inl brnii;sâó. 
µurque ela não fala a lins·ua.gen't 
rcvolucl'onal'iu; más ao fali.!' e1n 
submissão, ela _:hão qtjet·la dizer 
n1bmisslünisrno;. falaYa 13m ~ubmÍ~
~ã ó, mas cohdiciotir:1.\'a o· tributo de 
amor e de YCl1<'raçãó qu1; oe cato• 
licos deYem ao E.stado. · · 

Conden:n·a a lgreJa a idólatl'là., 
como semt,re. E ~e :eerLois Calól!co'i!, 
quando o Estado ultraja ltido o •iUé 
ha de mais sagrado, deseJarn lhe 
cohceder por acresdmo i.1111 tributo 
de sub~nissio11lsino. e d~ i,lólat1·1a., 

Não sabemos até o:hde ela é exi
gente para a sai1tificação com
pleta das almas! 

Tanto assim que; A lgl.'eja. au
torisa os i;ufragios .por . muito; 
anos e até durante séculos o que 
ra.z supor qu·e as almà.s _ póâem 
ficar téiâo esse tempo _no Pui·gato
rio. 

c;.i,em sob os ~olpes de um 01..1 óu• 
tl'O dos qna]if1cativós cónlidos TlO 
disi;;urso pontificio: _ hip;,,crlsla, 
in terésse ou servillsmo. ! Pio X recordou, nessa ocaaiãp, o 
Gpisodio <le .Tesus Cristo ao ee- à.cer-

Autores respéitaveis, entre . OU• 
tfos :se1arn1mb, admitem ·ql:)!'- haja 
pecadoreà detidos . ho pnrgatorio 
ate o fim do inunâo. · 

Sã.ó Bedà. fala de alii1ài; cóndc
nadas ·a uiuplirgatorfo àe. séculos! 

Diar.te desta,s 'verdades lerriveij,; 
e consoladoras, que há · de fa7;er 
o bem cri-s'tão ? Orar pelas san
tas almas do purgaforio .. E' uma 
das mais belas obras de tül'iuade. 
E' dar ck ('OlTICr aos q.tie ltiú fo
me da Yis13.o bi.)atifica êJ.ur. de be
ber a<is que téin · 'séàc .d.a ·posse de 
Deus. 

Se ~bv.bess~inos coemo 'e 'terrivé! 
o -sofrimento 'âà:s pobfos ill'ri'l'!l-s E 
talvez, Já naquelas chamas -exnià
tórias · padeçam entes.: queridos 
nossos, pelos quais somos ·.obriga· 
dos a orar. 

Porisso carissinl'os ".ieitorés, ao 
· terminar a leitura, , destas terrí

veis e consola<loras y,erdades, le-

l. _car de Jerusalem, aa. q1.1al · iJréna. 
a rulna proxtma; chora· de dor ô 

l Divino Mestre ao pensar 4ue a é!· 

l dade ingrata. amada e !avoret:Hla. 
. poi• Úeus, havia abueado de t11~.tiü1 

l bondaiies ~ não soµbe'r~ rfcon:Í,~ciii• 
cOs benefícios da. ·visi~ db Í-Úiciiúti:>i-. 

Jssus Crlsto chorou, mas o déa• 
tino de Jerusalern pfossêi;uiu. -~i~5-
·sa. e,·ocação do passado.' Ó P"'-Í'.à. 
l'L'Ofotizà.'va d·e cêrtó mhdõ .o j:!UJ, 

li:n·la dé acontecer. il 31à ~,i, '(1úi, 

o j-,;; triútfoiiH, franêh é catê,H~n 
,·k·sse a falir. s., o Ut1JJc, dê inin.a 
1•1·i'l11ó.;cnila <.la lgreja CVIICE:'de a:.1. 
rcltv's, cvmo Lambcn1· Je1·usall'm 
pus~uiii. êle irnr,õe déVeres. 'i:Jê,,. 
quais o escju'ecirnehto poclb lli.:!ll'l'\,· 
ta1· · au·a·s 1..fonsCCltfe:ncis.S''. ~ · 

Sabi'rfi.o os católico,; Crané%1':":~ 
t it·a r pi•ovef'to OOS ~/ .. ro·s do ·t,.a~S'-'· 
,fo ·e reas·l~ con'trà a marcha i'la 
l'PVOlUÇãO sêictat'ia. cujo· .ihtcl'o fo 
o <lcmocratismo c1"3 17S~ e o i'lh1 
c.·0r:'.t o tOtalftar'i$n10 Socrali~ta. ·-1.i'tl
bos t;nidos có'rr)O, a làr\'~ l1 l:,rux't? 
Que ~eja as~;i111 ~vitaâo: á ltra-iH;a 
o clestin,J àa Cidade Sa11u1.· me~·,110 vantais o· vosso peni:ia.füento aos -·.i,· céus, e uni>Iorais Q.O , Altíssimo: 

«aDi-~. !~ruté>r, ·o 'toí,hin-sb etcr- . porque niio · falta111 inOicie>F <'lb t>a• 
l!O, l}hf:!"e -~ :rl;:sp}eÍ'li3Ô;etl da, luz .pei -prôYlrJ~j,c·i'll q1fr Jh( C~fiJ.>•ir, l'C• 

. ~tua. De%lcà-hliêfü ei:h WJZ,· sern ()o na d1o-fe"'à da dYllil:'açâo 
. ~. · • · ca.:tblfeil,. 

.. 
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Gentiiei;a~ ile um a.nuiVêÍ 
j~car\}, ou reflexões nu. 

ma hora de alegria 
(C.>,1clusão da 2.a pág.) 

«To do o Cristianismo fo1 insultado» 

Perdoi-mc ela 1,c leYantcl iudis-
c·reí,uweuLe e; .-éo de seu t·colhiwen-
,o. ".rodo~ os leitores Uo h J Jeg·ionu • 
1•foº' suo am.lgos llo Pe, Sig·uud, e 
lodos eles terão pensado <>W sua ye. 
11el't1,ncta .:\1ãe com, respeito e carl
nhosu vener•açü.o nestes dla.,. J~liton 
c:1•eto l.le que minhas pulu\:ras cons
tituem pura ela UUln bomena~em 
~ que todos se assodatn. 

(Co:iclu,ão da Ultima pJgi1'.a) j 
dicar a f{, dos poloneses. O ateis- 1 
mo, sobre o qual quis se baseGtr 
para a conquista do mundo, sofreu 

1 
um colapso e se cobriu de vergo
nha. E agora a mão ineicoravel da 
justiça persegue os seús crimes. A 
Sé de São Pedro se tlldntem firm0. 

* * * 
·,Penso uuobern na ,a,-ta ;e hete• 

1·.:u:llta. .familia do~ 1uni:!·o~ lo Pe. 
~i:,ruud, 
São tant.os que poderium C'OUsti

luh• ·u1na s·oeiedade, a "S<l<'ledude 
dos Amigos do Pe. Siguud ... dirta
moll se as honru,s µo .Episcopado 
niio o wlocussem adrna das ex• 
pii11sões de nosso· bom huu,or. 

l'Ia de tudo, nesta vasta socleda• 
,'l~: irmãos de hábito, <:'Cimo o IP'e. 
C'lilo Càstro e o Pe. Otto Poi>J), a 
risonha e ruidosa brlg11da dos meus 
art'tlgoi do "L-eglcmar·Jo ··, surerdote8 
de todas 1u1. DiOC'M~s. de todas as 
Oi'dens ou Coogr~guç-ões. E seria ili 
dtsper,savel tt:,enc:'onar 11lndu as fa-
1:in:;:es da JRC, sem i:ts quae,i.o qun
dt'o estarin irremedlllvelmente in• 
completo. 

.A !Ál.;gria de to<lu e:,iia m t1ititl.lo 
foi rap·lda e -expansiva como a de
flllgraçúo da poh·ora. E foi como 
um_ fremito :de alegria e de espe
riini;-a, que u·ansportudit ,de mil mo
dos por todos eles, a grande notí
ch, C'll'cníon: o i>e. §lgand tol-ta
ril no Bra§ll como P.lilJ')o de ,laca-, 
rezln.ho. 

Sirnputlco e beuemerleo J1lcu1·é, 
que depois de ter u·ng·udo um 
''igfll•lo Geral_. o resiltuiu rrnra bem 
pt>rto ·cJe nós como fez a prestadla 
balela de ,Tona.~. niio junto ao m:1r 
ma,- junto ao l'orrno:<o snllo de J>i-
1·:ici,•::iba·. Sln1pat1co e· 11 rna ,·t>I Ja
caré que: agor·a perseverante em 
sntl gel\tlleza de,,ora nas drlus :'ill<1-
1rnni<.·asi' a P. Si'i!:'ftnrt e o tra1. no- ' 
,,amente pura o solo bra.slleil·o. 

J.f;:ll ri. f>ltOPAOAR •O 
i! -&.?l&iR .. B!!i 
., 1 - ~~ G 1 () N A R I O ., 

E UEVl<~R Ult loUoio, 
OS CI\IOLICOS 

CABELOS BRAltCOS 

A Cruz se levctnta para o alto co
rno :1ernpré, por cima das rUinas e 
devastações nazistas. Urna nova vi
·ç1a nasce do ,:ar.(1Lte e das cinza~. 

Qual é c asp;c1o espiri!ual do 
mundo depoi~ deste diluvio? Têm 

sido capazes e-:: nações de apren
der a lição que gurge desta catas
tro!e moral do ateísmo pardo? Per
deram seu sentido as advertencia;; 
emanadas do Congresso de PoznCirl 
aos olhos do mundo post-beljco? 
l\s nações estão· sofrendo uma !a
clig-C! moral. como o hG>tnetn depois 
r;le uma noite de iMonid. O sol dP. 
utn tiovo dia se levGlnta no meio 
de um· C!lvote~er temeroso. Apesctt 
das intenções mais n o b r e s , as 
consequencias materiais da guerr::x 
:pesarn dutctmente sobrll! os pcvcs, 
e a !altGl de · um equilíbrio t/Íotal, 
O,õ oprime talvez mais ainda. Estrr 
~nquietude moral é profunda por
que atinge os problemas funda
mentais da vida. A questão é a 
seguinte: descansará o futuro nos 
prÍncipios cristãos e seus valores? 
ou numa doutrina materialista? 
Ainda que o a!eismo hitlerictno 
apcrrentemente tenhct sido quebta
do, existé todavia nd atena do 
mtíndo, do lctdc;, do c'tisticinlstllo1 
um ir\dterialisf~ó intetfldê\onal cftiEf 
tombem proclml'la sua intenção de· 
formar a sua imagem ao home,n 
de amanhã. As nações do conti
nente europeu se acham hoje. dqr•l· 
podas em torno destas duas dou
trina·s. No vida diaria não é fotcil 
distinguir os dois grupos, O:inàa 
que· intelectualmente se distingam 
mui claramente. 
, O ser humano e as formas do 
de:1-envolvimento são concebidcts 
e1r. forma cotnpletcimente distinta 
pelo!l otistãos e materialistas. O 
ccttnpo cristão, reconhecendo do 
CreadoJ! etei'no do universv, cren
do na Redenção do mundo pelo 
Filho de Deus, quer regulamentat 
a sud vidct temperai, a luz do pro
gresso cientific·o e tecnico, da· acor• 
do com o~ 'melhore:, regimes so
ciais e polHicos, oorem sem sepa
tar-se de Deus. senão pelo contra
rio, em pleno acordo com o ensino 
do Evangelho, afim de que a pmte 
espir.i!Ltal do '.1omem e seu destino 
eterno sejam amplarnente tespei
tados. O mundo· mat-=rialistct tam
bém deseja o progresso da huma
nidade, porem, contrariamente cto 

1
, grupo cr1sfõo, interpreta este pro-

l 
gresso como o desenvolvimeJ'ito· da 
civilização terrena, ignorando· ':>S 

direitos e deve;res da alma hu'ma
na-, cuja exister)cia não reconhece, ---....... ,,,-----'------------

fx r. e d i rn l c ~a Cúria Metrnpolitana 
DIA. S tíE NOVEMBRO 

},/ionst=nl'lor N1crr.uel R1ei:-eies Frei~ 
re, Vigari'o Gera,, proferit: os se-
011m1cs de-~pachC\s'. --

VIG.A. Rl( ECO:'! )MO oc. paro-
qu.c oe N. S. de BonfiP.'., Parque 
t: as !'1oç-.ões. ~rr... tavor de Revmo. 
F f;orent:e Eler,c.. 

PLE~V) USO DE OR')fl''.S =~ 
un:, crno_ em lavor dos RR. PP. !~sé 
l 'r,otlo, Romano Bevilocqua, Maxi
r1i:ic!ds; F'inotb. Elie?.e~ Alm,Je·fo 
Cl-!F, leão Sch:1ut, Côn000 h·o 
W ,sfo· ord, prem. -

BINAÇÃO· ·· em. f~or do Rev:no. 
h. Mateuc Furaui~. 

COMISSARIO ·oa Veneravel Or
'.2cm Terceini ,;lo Carmo em lavor 

FED~:ft.ACÃO DAS CC. 
. l\ltM, DE. SÃO PAULO 

J\l>ORA('.\Ô .\'01TR'.\'.\ \":\ 1r.nE. 
JA DE S'I'.-\, JFl(;E~lA 

1·G, de· no,•embro: e . .\L c.l::i. 8:iu
.lE-; \'icentinos 

li de Xovembro: CLETIO. 
JS, de Xovembro: C . .\1. S. José 

do Jpiranga;_C.1
1

:\I. X. Sra. das 
Dor e~ de l µir:rnga; C. .\1. de 81 a. 
.\1 a rgari<la Ma ria; C, :\L do !:!os· 
que· (Vila Prudente); C. :\f. ele 
VIM tuba. . 

l!l cfe N'o,<embro: e . .\1, >l. Sra. 
do SSmo. Sàcramento. 

~o. a·e NovemJ)!'o: Ordem 3.• Pe• 
nlLenefarla; C. :\f. de Vila S. 
Pedro: C. M. Uni\,ersitarios de S. 
Be

0

nto: C. M. Colegiais ele- S. 
Bento. 

21 de }.;oyembro: C. :\I. ele Sta 
Ana e. ::-.r. ~- Sra. dt S«lde-; e. 
M. de .Freg.ue2!n do O'. 

[

·,· Glc Re:vmo. Cônegó Afonso Criara
dia. 

ASSISTENTE ECLESIASTICO dct 
União do& Antigos Alunos dé' Co-
k_gios. C tolicos .em favor do ReY. 
F r0i Ro:nc:a!do Costa. 

SACRlST AO, da paroquia de Vi
k D. Peçlro 1, em favor do sr. Nel
sc-n Rodrigues. 

CONFESSOR ORT;!NAR!O, das· 
, lrrnãzinha~ àe N. Senhora do Cal

var!o, cbrrt , esi :J. ó" rua Samambaia' 
60, erif lavor do Revmo. Frei Mct-

1 r.uel Werrners ód. Carm.; deis Jr
mãs Vicentinas do Asilo Barão do 
Rjo Branco-; em Jundiaí, em favor 
ào Revmc. Pe .. Martinho Roth 0133· 
da_s Irmãs de s·ão José, do 1:,xter~ 
ri<Xtó• _São )ç,~é. em· favor do Revrn-,. 

. Frei, Ciri!C) AJlemcM OC; da Cómu
. r.idctde do: . Orfanato S. Judas Ta-
deu,. em favc:,r. do Revmo. Frei 
An~d'riéid _ Macun dct Consolação; 

f CôNFESSôFti reXTílAORDINARIO 
c:a:1 hmas Vicentincn da F.r,cola 

I' Paroqu:al F~anciscc Telles. em Jun-
1 dia!, em favor .do Revmo. Pe. D. 

Amaro B0nrlermulei OBS. 
QUERMESSE err. favor da 'Xl:o

qu ic de 'birapuero. 
CAPELA. nor um ono. em fctv::>r 

_cic; capela .. de Sã-., Sebastião, no 
bairro da Rozeira, na paroquia d"l 
Jundictl, ·, 

PROC!~SB.O. "'TT\ fervor da paro
quia da ?enhá. 

. UM DOS MAIORSS 

1 
"-'J<"- FLAGELOS OA 

$li, HUMANIDADEI 
1'1. ~ UXI LI&: O SEU 

2~ d~ Novernb,fü•: Alunos ãas Er.~ .,, 
.. : -r~ Tl'l.;.'i'AMEfHO C:QM. º,../ -~ -~ ._flttJra: cü"l~1c- P~off~siorfais. ·: · , 

2:l ele- Nov-embr'o: e. ::ít. de Jn-1 
dlanopoJls; C, :i'.!, ela InrnculaJa 
Concet,;ão. 

.\lcdlcação auxilia? ao trata~ 
men,o da i,'11il11, l 

e separando-se de Deus, a quem 
nega. O cristianismo mantem que 
o progresso da civilização possa· ,.; 
deve ser aicançado sem lutá ai-
guma contra a religião, e que o 
ateistno não é o resultado da cul
tura, nem um apostolado da cien• 
eia, nem ur:ilct necessidade pcttct ó 
ser humano no caminho dà per
feição, senão uma noção kilsct de
rivada de falsos fundo:mentos Íilo· 
solicos. O sistei'lict maíetlalistct, tx,t 
outro lerdo, sepatc o homefn de to
do con!ctdo com o rmindo sobre
natural e o obriga a burcm uma 
nova moral no fenomeno e as leis 
da mat0ria na transtntil< ~ão, con
siderando a secularize , 1a v1da 
como condição insepar, -1 cio pro
gresso. E ainda que pc.. , s :.r cru• 
haja certos pontos de <..: o n ta ci f o 
entre o ensino crisléÍo ê a doult1-
1,c materialista, enquGttito ao pt~
gresso da civilização pot exeinplo, 
ou u necessidade de ínttoduzir té
l<.,1mas sociais e d obtigcrção de 
levantar o riivel é·srfü·ítual e t.tid· 
teria! das rnmisas, obsérvamos 
constanfetµente que nos ptincipios 
lundatnentctis exiiite urna divergon
:::ict tão grande entre o Cristianis
mo e o materialísmo, que· não é 
possível reconciliá-los em teoria, 
do mesrno modo que é itnposs-ivel 
re,conciliar a ideia da Deus com .ó 
ateísmo. 

ltEGEBÊMOS 

Linho Irlandês 
!NA.MASSA YEL, f>A MARCA 

qualidade .superior 1>a1·a vêstidos; nü 
ttatiéJ\ .. vêi.'4@, Cores I bi'ãfiCOs :rôSâ, 

jàde;, ouro;, cãnêÍâ e pistache. 

·Metro Cr$ 120,oo 
Se ct rec.:>nciliação de ideias é 

impossivel, have·á, por acaso, ~ 
esperança de um dos sistemas ce• 
der d.e boct vontade seu lug<;iT ao· 
outro? E' possível que uma das 
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doutrinas_ perda suct vitalidade, süd 
força de attaçao e desapct,eçct co
mo até agorét têm desaparecido 
todos os sistemas de· pens·amento, 
salvo o Cristianismo? E' dilicil di
zer qual setá d Sorte do I'liateria
Jisr:io interriç:tcionctl. S6 Un'ld cousa 
é certa: o· Ctistianistnc não aban
donará a arena mundial e não re
nunciará a · sua missão de pregm 
o Evangelho. ".) Cristíariismo pode 
ter petiodos claros e obscuros, pa
cific·os e tottneri.tosos, !'lias não de
saparecerá, nõ:o envelhecetéí e não 
morrerá. 

Compmctdá tom a Eutor:,a em 
(J'etal, qual é e atividade religiosa 
da Polonia, e quai é a dtih.lde que 
queremos expresllat com ésta gran
de festa dedicada a Cristo Rei? 

A Polonia catolicct não negará 
11acrificio algum parei o bein do 
pais. Com alegria promete cum
prir seus deveres na reconstrução 
da vida do Estado. Mas deseja 
que a realidade coletiva do país 
corresponda á realidade rilowl, 
ôquela realidade espiritual que 
guarda dentro d< seu cotação. 

Um estado polonês populcn-, ba
Mado na justiçc, · eminentemente 
digno e moral, sempre foi o son:10 
desta nação. O povo p o 1 o n ê s 
ama o Estado, deseja dar-lhe for
ça com seu trabalho; deseja tom
bem tomar parte cttiva na cons
truçêio de suo vida e seu carater. 
Éste ,povo· catolico espera que o 
novo Estc,do es·teia imbuido do es
f'itilo c'ristéio; depoi<3 de seculos de 
des-ilus.Ses e sofriinel'rios e9té povo 
deseja saber o fim nesta nova Po
lonia, dono de seu proprio destino, 
sem brigas nem discussões. Um 
F.stado cristão não só será c,bjeto 
do amor de seus cicladãos, m-:ts 
será trnnbem a fonte de seu or0u
lhc, nacional. 

Não creio equivocar-me se diao 
que a Providencia tenha reservado · 
á Polonici o privilegio sublima de 
batizai- esta nova era, ao guiar 
seu povo sern vacilações nossa }u~ 
ta ideologica. 

Empreenderemo~ - esta sarita e 
apastolica guerra em nome de 
Deus, sol: a ban leira de Cristo
Fieit Santifiquemo:; cada a:;:ão com 
um alto· valor mota!! Façamos com · 
que nossos" corações iie encham de 
amor! Sem medo, com toda devo
ção, façamos de nós mesmos apos
tolas de verdade, para assim dar 6 
Polonia grandezci e assequrar a 
ela a primazia na obrd de cre-ctr 
11m novo enpirito! 

1lntençãc:, de 

i A p(~n~u!u~• ~t~, O 
Ciida oração, cada boà .oin·a fei

ta aqul no tert'a, tem em princi
pio duplice valor: o do merecinien
to e o valor sàtisJ'atório. · 

O primeiro, o valor do mereci
lÓl'io fica sendo sempre, proprie
dade_ nossa, inalienave1 e inàpli
ce.vel a outrem Livre e plena dis
posigão, poi'éin, t1emos sooté o· vá• 
Jol' satiE!àtorio dn.s nossas boas 
obras e das oràções. Da me·smâ 
forma qu:e Cristo pela sua Páíxã.o 
e Morte li(!uidou as contas: àlheias, 
isto é, nossas dividas perante .seu 
pai celes"tiaf, dando-lhe por elas 
plena satisfaçíi.d, assim ái cada um 
ue nós, si é que com Cristo quere
mos sofrer, proporciona-nos a fa
culdade de tomar para nós, e as
sim a outros favorecendo, parte 
<las penâs, por seus pecados con
traidos, e pela justiça divina de• 
cteUidas. E sendo que aqui ria ter
ra cada boa obra, por motivo das 
difieulc1ades que em sua reaiiza
ção sempre a acompanham, re
presenta· valor mais ou menos sa
tLqfatório, temos em nossas mãos 
o que mais aproveita ás almas do 
purgat-Orio. 

Como católicos dispomos · ainda 
de outras riquezas, incomparavel
mente maiores, que nos é dado dis
tribuir entre os membros da Igre
ja pàdeéente:· as «inclulgenciii.á», 
ligadas a detcríninadas 01•,i<;;ões é 
obras nietit6:riás, lridiêâdas é' para 
tal· fin'L réc"ômendàdas pela Santâ 
Igreja. Assim, càda vez que reci
tamos a jaculatoria: «Meu Jesús 
misericorclia», a Igreja, elo deposi
to de que -á dispenseira, dos me
recimt1ntos <.te Cristo e dás Santos, 1 

nos concede um valor satisfatório 
de 300 dias de indtugencia. Isto, 
naturalmente não significa a 
abreviação das penas por 30ó dià>s 
cada vez; antes quer isto ,~iz'-<'í', 
que pela intl'lí'céssão dá Igré:,ti:- se-
r.l.o p0r.t1ou ... as a-:i p1màs, cóttàsj'.16fl
denteil a 300 dí:is d'e· pefüteMítí rÍ-' 
gorosa, segunda à praxe pênité1v 
ciaria dos primefros séculOSi 

Concedendo in<luigrncia P1iEt"tlá-· 
ria, a Igrejá pelo poder. 'é(ue' dê 
Cristo recebeu, .,otéi·e,'.e·-nos â te-· 
missão de todas as penas tén'ipo- i_'. 

rais do pecado, muitas ôti põi:foás, 1 
que elas sejam. · 

Considerando, a fâoilí<Ía<Íé com. 
que podemos. ganhar indulgéMia:s,

. considerando que quasi tódás âs' 
nossas orações usuais · sãó · índul-' 

A P A R A L I S 1· ·A 

:i,ux~liar no_ 1,.atamen. .. da Sifilis, e o remé(do de reputação 
. 11,1;;t1ficadii po_~ ~ua f9r~ula tri-iodada á ba:se de plit.tttas riar<t 

de~µi;:n (:. tom~war- o ~angue. Sua: ação é eficá:i' é'. eeità fiá:S' 
lesoe~, -~a,, espinha ,e :medttla,. tremofêS ilá êabeç'â, s-ensáçáó de 
angustia, torpor mental, falta de memoria, vertigens, tontú 0 

ras, lnte,iamento das artérias do ~esco{'o. Deveis usá-lo hojt! 
. mesmo com toda confiança. (113 EC) 

f 
' f 
1 

do Nov,unbro 
da Ô ração 

g'enciadàs, e· · as · indulgencias 
aplicâVeis S~Ó âS álmas do 
pw·g>a.t-óiio; coinpreendetnos quan
to bem- nã-o nos é , dado· fãzer áH 
almas padecentes naquele lugar. 

Não ha, , pottanto; nenhum des
proposito nas representações ale• 
goricas que :qos nipstram as al
mas, éni posiç'ã.o á«(tiv4r ás mãos 
Postas e: ergui~, dirigindo a nó@ 

, á àtdêtitê sú.pliêá do_ p"Íê\'.lóSO Jó; 
>1:Apiedai-vos de mhn; ao menos 
vós,. meus aznigos!~ Si as_ pobres 
almas, a modo_ do paralitico á, 
beira dó poço Betesda, prorrom• 
pessem na t.riste qüélxa: «não ha 
niil.guém, que venha élil meu awâ
llo», que acusação amarga con
tia nós não séria esta,· junto a.o 
Sagraéio Cor~ção de Jesus, ·de 
quem as padeqentes do purgató1'1Q 
são as prediletas! 

A Sàllta: IgtêJa, mãe caclnhosa 
que é tambem das álmas; delas em 
1suas otações rião se esquece. Na 
santa Missa sã.o elas lembradas 
no «11fom:ento dos mortos», e em 
cada secção do' o.ricio divino ha de
làá mençào espEicial. No decurso 
dó ano eoiesias'tiôô u.m dia.-, ou me
lhor; o mês todó' de Novembro 6 
dedicado à mem6riá dáa almas do 
purgato:rio. Isto é caridade, ca
ridade que transpõe os umbrais 
da etetn.aa<lc, e ainàà' no reino da. 
morie distrfbué o bálsàmo do seu 
cons'olGl. · 

Não pouoa:s' s.ã:ó• às_ pe~soás, que 
para as a:tirms do purgatório ofe-, 
recem o vàlor integrà.J. satisfato
rio das suas boas obras, fazendo o 
>1:ato heroico· ele cafüdade». Quem 
qi.ús'er imítar este éxemplo, en~ 
ténda-se a respeito· com o seu co.u
Je.sso't, pois é ti'atàr de uma cousa. 
muito séria, de w:it com_promiSSO, 
que requer mu'ita ponderação. 

Nil:o nos " ciado sa"ber · quantas 
almà:i se ,,. ,1:: • .i'n · retidas nas cha-
mu "'º' ,m.,~c.:,-0rio. Não devem ser 
póú:óá.s, pó!$ 061.'to é, quê'. no c6U 
JJão· eilttá, q.U:é°Jíi ainda. a.presenta 
i'riãnõlm dó péeado, e quem 
alndà não tenha dado plena. 
sitísfàção á• justiça divina. o 
Aposfol'a:ao da- · Orâção apresenta-
rios; á,_ ~~~inlé~ ~~~nçoada 
fc!!º~!:·!\:O=· Q~. ~Zt.i!J:UOS Pft-. "'· ,., . . . . , ._ no tempo de 
guer:ta. i::.lí;<> lll\litós milhares, mi• 
lhóei. Sóldados que sacrificaram a 

. viclá: no campo ela batalha, que de
sápruieceram- no1 fl.illdo do mar, ou
fto-s qüé.' ni<>rrêtam nos hospitais 
efü éónséqúeticiiá · dos ferimentos, 
q1'iê os· ábá:terãm. Quanta.a: Vitimas 
dôâ bombárdéios, elos saques, do 
desespetoi de epidemias, da fome 
e dâ fómê e dá miséria! Quantos 
qüé passatàni para a eternidade 
sem tet úmã asslstencia religiosa • 
fiá hora. _dá morte. Quantos que 
tempó' fião tiveram _para rezar 
uml'l. Ave Maria, _ou para concen
trar os seus pensamentos· num ato 
de conttiçã:o! Quantos, quantos! 

Ce1to é, qú:e . . todas as a.lmss 
adormecidas . nci : Senhor, . pedem ~ 
:nosSáa: oi'aç'6eít; .ié de nós esperam 
éSut éá~dád& .. 0 1 püt'ga.torio em pe
so a;. nos se· dírí'ge· e em ardorosas 
suplicas, e com· _1_;ungentes gemidos, 
anseià pelo' «Memenfo> • 
. A.'s almás são gratas, e não se.. 
'n'íá .. _E!iU quíj'" d°'etxa.r&· _dé êóilfil'
mar. ó .. éôiíceito'_ .de Ncisso _Senhor: 
· <<Bem-àventurados serão· os mise-, 
r:cordfosos; -porque :misericordia 
hão de alcançar~~ (Mat. 5~ 7). 

. l'e. João & J..ébtna!)U, & v. » 
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1 D~ Du·erte Leopoldo 
TranscorJ:"eu n~ di11, 1() p. p .mais 

um aniver~Pio do t~leNmento de 
D. Duarte LeoJ?Ç>lc;\o e. SUva, sau
doso arcebispo ~e Sao ·Paul~- lml• 
meras homtÍnagens · ·for/il,m prest3-
das ao inesquicevel. ;<postolos<>s da, 
lgreJa " da Patrià. 

D. Llno De9dato Rodrlgu~ de C-1,1:' 

«To do o Cristianismo foi insultado» 
Pastor adn1iravel, a. sua existen

cia, tecida de fé e d. epieua-Je (v1 

sempre de extra9:rdinario ~elo· pe
Jo seu rebanho 4e intenso c)e\'ota
mento á. Igreja e qe acentu,hlo 
amor á Patria. 

Administrador inteligente e ati
vo, estão para atestar-lhe a prodi
giosa atividad~ a nova catedral, a 
Curta 11.[etropo~ltaná; o Seminario 
Central do Ipiranga, · o novo edifi
cio do Ginasio Arquidiocesano, o 
asilo para sacerdotes· ·velhos e doen
tes alem de muitos ·outros.· D .. Duar 
te Leopoldo e Silva, nascido em 
Taubatê, a 4 de abril de 1867, era 
filho. do sr. Bernard.o Leopoldo e 
Silva e de d. Rosa Ma.rcpnçes Leo
poldo e Silva. Começou se.us estudos 
prlmarlos aos 7 .anos de lda.dé, pas
sa.ndo, depoiis, para o Coleg·;9 _ 1"il.,) 
João Evangelistas,, ondo pl,asmuu 
seu espírito. 

A 20 . .ie·/q.ezembro de q,ifó, -1 
me:;imo biSP(?. udni.lnlstron1-hte a.~ 
oi-dens maiores, para, flrtslmcnteii 
em 30 de outubro do me~mo ano, 
ser sagr'.l.do prcsb:tcro ll;i, I:;reJ,.,,. 
Ordenado sacerdote, continuou '• 
vida de professor no mesmo· Seiui
nai-io onde j:1 prel('ciona:va diyé,.. 
~ns di:s<'iplinas. Em outubro ele H~~ 
fot de/;ignaclo "lara o cargo de coa<l. 
.1utor da paroquia de Jau". Estai 
prebenda durou pouco tempo, pol-. 
n. seguir, em 1 'l94. o bispo e depolS 
cardeal D .. roaq•_iim Arco'Yerde !he 
conf<'ria a paroquia de Santa Cect
lia, que criara. 

DISCURSO DO CARDIAL HLOND, PRIMAZ DA POLONIA 
J,}m Yirtude de sua atuação ele· 

profi~uo apostolado cristão na paro. 
quia. foi que adquiriu credenci:us 
que o ha\'erlam ele elevará Sê Epis
copal de Cu.rltiba, pela transferenct 
ela de D. José de Camargo Barroee· 
que ,·eiu suceder ao, blr;po cl_. Anto• 1 

nlo C'andido de Alvarenga. Este fact 
t•J se p1·en<lc a data de 9 ele no
,·embro ele 1903. Xo Paraná, n. 
Uua1 te esteve d.ura.nte três anos 
lncomplet,;s, · desenvolyendo campa-
rÍhas b!"!lhantes e proveitosas. Com 
a morte <le D. .Tosé de Camarg-CÍ 
Barros. fui d. Duarte trp.nsf<?rldo 
para esta diocese. Em 10 ·de abril 
de 1907, ingressavfl, na Sê '.Metropo• 
litnna. que tanto havia de nobl!ltal!' 
e engrandecer, C:urante perto de 
quarenta anos de intenso :aPORtola .. 
do, Sua morte', ocorrida hâ 8 anos,. 
carnmu profundo pesar no seio do 
nosso povo. e produziu um ~rande 
clrtro no esplsco:,ano naclçmal, do 
qual !'ra um dos vultos mais emi• 
1;1entes. 

jc seguir publicamos o texto do 
primeiro discurso do C a r d e a l 
ffiond, Primaz da Polonia, pronun
ciado em agosto ultimo, logo apé:; 
1l libertação de seu país. 

«Ha oito anos, neste mesmo iu
.;rar - Poznam celebrou-se o 
primeiro · Congresso Internacional 
de Cristo Rei. Naquela ocasião os 

di,rigentes do · Catolicismo nas na
:;ões européias, dedicaram-se ao 
problema de como converterem em 
realidade os princtpios da doutrind 
catolicà, dadas as condições da vi
da moderna. Colocou-se de inicio 
a solução do problema; logo mais 
o Congresso tratou detalhadamen
te do ateísmo moderno que está 
afogando a cultura e os conceitos 
cristãos no diluvio do mctlerialisme>. 
Informações de varios países escla
receram as origens ideologicas e 

morais do ateísmo, seus funnamen
tos filosoficos, e o niister!o de s~u 
dinamismo assim como suas con
qUistas. Em todos os idiomas foi 
'dada a voz de alarme. Em todos 
os países toram indicados os pe
rigos deste movimento, e chegou
,e á conclusão de que a •ideob
gia materialista do ateísmo "'-'· 

mente pode ser combatida pelo 
:ristianismo, cujo pctpel e missão 
1ãô particularmente importantes no 
período atual , da historia humana,. 

Ao mesmo tempo o Congress0 
êeixou bem claro, que o mundo 
cristão é até certo ponto culpado 
do desenvolvimento do ateísmo. 
Foram enumerados todos os nossos 
erros a este respeito, e toda a ne
gligencia qÚe tem contribuído pa
ra provocar o esmorecimento ,!e 
nossa Fé entre as mctssas. Diss"l
nos que criamos em Cri~to, porem, 
a miude o espírito de Cristo nos 
laltava; que entregues aos prav,
Te'.;, traímos constantemente nos3a 
atitude firme aos problemas da vi
da, na qual os valores sobrenat,1-
rais da Fé estão sendo pouco 01.>

servado.., que nosso sentido morrrl 
está debilitado e que nossa vi l'l 
religiosa não tem profundida·1e; 
que damos conta da verdade re"<c
lada, capaz de salvar o mund0, 
porem na vida diaria esta ve,rda-:e 
frequentemente não é mais ::i,Fo 

uma palavra morta. ,O aum 0:1!0 

do ateismo em um país - diss" 
um dos oradores - constitue o 
c:rit"'l'iO de moralidade ª"' uma n-~-

~IA:OE CIGARR~S. 

~)t>Ufe~--

ção, que assim evidencia sua de
bilidade sempre que se trata de 
realizar a mensagem do Evange
lho,. A seguir citou as palavr.is 
de um filosofo eslavo moderno: •a 
atitude do muhdo cristão frente oo 
ateísmo não somente é a atitude 
do:; guardas da verdade absob~a 
e eterna, mas lambem a atitude 
do culpado que · não soube como 
conseguir a· realização integral de 
tal verdade,. O Congresso foi €'1· 

cerrado com a afirmação de que 
a forma mais eficaz, de combater 

· o aieismo era erigir o Reino de 

Cristo na terra. As nações cristãs 
foram advertidas de que deviam 
salvaguardar-se contra o contagio 
ateo, por uma vida religiosa com
pleta, pelo renascimento moral, pe
la realização decidida de reformas 
socit:ris, necessarias desde muito 
tempo, e por meio do pontificado 
da Fé sobre o pensamento mo
derno. 

Quando, em 29 de Junho de 1937, 
nesta · mesma praça, então bela e 
cheia de vida, a Europa cato!ica, 
iunto com a Polonia, levantou sui:ts 
votes ao Céu, pedindo a vinda do 
Reino de Deus, naquela ocasião 
unica da histoi-ia de Poznam, jun
tamente com a homenagem ao R'2>i 
imortal dos seculos, foi difundido 
um chamado místico e urgente pe
las ondas hertezianas, para recor
dar a todos os homens que somen
te ficando fiel a Deus é possível à 
humanidade defender seu espírito, 
sua dignidade humana e sua cul
tura, e a V,;r,iade e os valores su
premos ckt hi~to;ia. 

Pouco tempo depois de encerra
do o Congresso, o mun~o. por von
tade de Deus recebeu uma lição 
provando e que · durante o Con
gresso foi dito. Vimos asperamente 
a encarnação do ateísmo, no Ji-:x 
eia que o nazismo se pôs em mar-

cha para conquistar o mundo, em 
nome do materialismo racial. Sua 
finalidade era extinguir o cristia
nismo e substitui-lo o mais rapi-

damente possivel pelo culto da 
força bruta. Uma· espada desem
bainhada e o evangelho aposta!a 
de Mein Kampf deviam substituir 
Deus nos altares do nazismo vito
rioso. Foi lançado um ataque odio
so contra tudo o que era sagrado. 
A Cruz e m>ssos monumentos fo. 
ram derrubados, as igrejas pro!-.1-

:~ , 
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nadas, as propriedades cato!icas 
confiscadas, a imprensa catolica. e 
as publicações religiosas · proibidas: 
Bispos, Sacerdotes e Catolicos im-

port~ntes' encarcerados ou assassi
nados, nossa nação inteira objeto 
de saque. Os cxrtolicos sofreram 
um perioJu rie terror, de cruelda

. de inconcel:>/Tel, de escravidão, <le 
campos de concentração, de cama
ras de gaz. Aqueles que não in
gressaram nas filas do ateísmo 
pardo, eram parias. 

Ao mesmo tempo, o hitlerismo 
dirigiu uma propaganda feroz con
tra _o Cristianismo e a Igreja. Ja
mais .a· historia .viu semelhante hi
pocrsiia e semelhante . ,,;rbuso da 
verdade. Uma avalanche - de -:.1en-

Em 1884, aos 18 anos, tc>ndo con
cluido o curso preparatorlo, i·eque
reu matricula na Faculdade de .\Jc
dic!na elo Rio de Janelro.;,\i fez o 
primeiro ano. matri.culando-se no 
segundo, quando se viu obrigado a 
interromper o curso, em virtude de 
sua saude estar um' tanto abalada. 

Restabelecido, ingressou no se
minarlo Episcopal de São Paulo, de 
que era reitor monsenhor João Al
ves Coelho Guimarães, seu padri
nho e particular amigo. A primeira 
tonsura. lhe foi coÍiteridá pelo bispo 

tiras e calunias desceu pek> mun
do, baseados. em discursos li'ateri
cós .de Hitler: uma avalanche .Je 
propagttnda, inspirada por Gc~'.>
bels, de literatura nazista, io9luin
do até nos comunicados do Quar
tel General, as deckttações gove:• 
ncnnentais e notas diplomaticas. 
Todo o cristianisrr.o foi insultado cl 
posto pôr terra. Ao lado de utna 
crueldade pervertida, nenhum ou
tro sintoma da loucura hitleri:i a 
demonstrou a inteira abominação 
do ateismo com uma realidade t.::Xo 
cinica como o fez este fato diabo~ 
lico, que consistiu em tentar des
truir o espírito cristão da Europa 
com um ataque monstruoso <:le 
mentira·s. Era uma verdadeira· luta 
apocaliptica do filho da mentira 
contra o filho da verdade di, li1a. 

------------------· ----------,~-------~ ~ 

, Talvez o papel mais imporkmte 
na ação ofensiva contra a Santa 
Sé tinham as mentiras. Apesar de 
que, a bem do prestigio intern:::r
cional, o hitlerismo tenha mantido 
até o fim relações diplomaticas 
com o Vaticano, foram a-oroveita
das todas as oportunidad~s para 
diminuir e: autoridade da Santa Sê 
nas mentes catolicas e no muni~ 
inteiro. Na Alemanha, o Papa loi 
declarado · inimigo do Reich; e a 
Igreja Catolica - segundo eles -

estava empenhada numa conspira
ção univer'sal contra os· direitos ~ 
aspirações da nação alemã. E:n 
especial á juventude e aos mems 
bros das formações hitlerianas foi 
incutido odio e desprezo contra o 
::'anto Padre, que, disseram, consoi
rava em segredo com os aliados e 
a Polonia contra o Reich. O ca!oli
cism'b polonês foi representado co
mo o braço 'papal extendido con
tra a Alemanha afim de freiar a 
expansão nazista. Foi proibido, no 
Reich e nos territorios ocupados, 
publicar o texto autentico das alo
cuções do Santo Padre, as quais 
por outro kxdo, no ocidente da. Eu
ropa <foram. re'cebidas como comh
nicações vigorizantes do puro es
pirito cristõo. Uma mesma aloc"?· 
ção papal foi representàda a na
ção al<?mã como Jm ataque cont~a 
seus direitos; na Polonia como um 
ato de solidariedade com a politi
ca nazista e seus metodos: na 
Frc:mça como um reconhe.cirn~n:o 
da · colaboração deste p'cx!s com. 
Hitler; ncr Holanda e Belgica comi:
uma condenação dos rrtovimentos 
de oposição nestas nações oprimi
das. 

Assim se manifestou no: ?olonia 
o ateismo· baseado no m-:xteria1is
mo racial. Todos vivl'."mos e~te pe
sqdelo universal. Porem a Polnni~ 
resistiu até o fim; e os catolil" ,, 
poloneses resistiram igualment<? 
Hitler encontrou aqui um '.>bstaculc 
em sua luta contra Deus e o Cri~
licmlsMo. Néó l"'Oc1P. 'cfr ,.,. al..,a 
polone::m, nem foi capaz oe prciu-

<Continua na 7-a pag, 
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"Centro Frederico Ozanam" .:1a ' 
Sncir'dade S, Vicente de Paulo. 
de Santos, promoverá três cc,1 · 
ferencias nos proximos dias 20, 
21 e 22, · na Soci_edade Humani- 1 
taria. 1 
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ií A população catollca. deste Es
iad.0 tomou conhecimento, com vi
vo pesar, da noticia de que o Ex
mo. Sr. Prefeito Municipal de 
C~pinaa nomeára para o impor
~te cargo: de Diretor de Ensino 
e· 'bifusão. Cultural um funciQnario 
notodamente comunista • 

. Como é natural, este fato, mo
tivou varios protestos, entre os 
quais o do sr dr. Antonio .Ablas 
Filho,· Presidente da Junta Dlo
ce=a da Ação Catolica de S::m
Los. 

••• 
Como particularmente Impor

tante, registramos, sobre o assun
to, o. missiva serena e ponderada 
que o Exmo. Revmo. Sr. Dom Pau
.io de Tarso Campos, Bispo DioC'!'· 
ire.no de Campinas, enviou ao Ex
mo. Sr. Dr. Joaquim Castro Tibi
riçá, · Prefeito daquela cidade. Da
mos a seguir o texto completo des-
12c documento. 

Serra Negra, 8 de novembro de 
1946. 

Exmo. sr. dr. Joaquim d., C,:i3'ro 
Tibiriçá. 

CAMPINAS. 
DD. Prefeito Municipal • 
.Atenciosas saudações. 
Confiando no elevado critl'.rio de 

V. Excia., peço licença para e"<P•Y 
p seguinte: 

Movido exclusivamente por pr~J
cupações de ordem pastoral, v,rnho 
acompanhando com natural inte. e~
rn a propale.da nomeação de um 
funcionario • da Prefeitura: Mu'1.Cl· 
pai de Campinas, publicamente co
r,hecido como membro influente -'o 
Partido Comunista para o cargo c'e 
Diretor de Ensino e Difusão Cu!t•!
raL 

Acabo de ser agora inform.l-io 
~ue tal nomeação se verificou , .• r 
:lecreto lei de .. V .-- Excia. . . 

Sinto-se pois no dever de -ncrni
:estar a V. Excia. os sentim,.,.1.:::s 
c.10 fundo pesar que esse ato pr >"C· 
cou na c,onsciencia catolica cie 
Campinas. Não tenho duvida ~e 
que V. Excia. que ainda por -,ra
aião do recente Congresilo C:.1~<:1-

rictico Provincial, em discurco rl.-

(Continua :1a 2-a pag.) 
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O Santo Padre dirigé--se ao E~iõpado católico 
sobre a definição do dogma da assunção 
Texto da consulta 

o Papa Pio XII pediu o voto dos 
Bispos de todo o mundo sobre a 
oportuni<lade de definir como dog
n1a a .As:•:HHH.;:-u> ele Nossa.. Senhora;. 
A cart,t a eles dirigida, tem o se
guinte teor: 

Aos veneraveis Irmãoi;;, Patrt.ar
cas, Primazes, Arcebispos e demais 
Ordlnarios em paz e comunhão 
com n Sê A postolica. 

Vcneravei,· Irmãos, saude e b1:!n• 
,:ão apostoli<'a. 

Invocando e experimentando os 
fieis cristãos o continuo auxHio 
J:.. Viri;em Maria Mãe de Deus, de
:h:juin hunl'ú-ia ca<la Vt<Z mais; e, 
J...lv,·qu~ u unlur, St' e~tá \'erdadelra 
e t-,rviunctuntentc> ~rraiJsuJ.o nos co
i·a.,;ões, por »I mesmo se manifesta 
em novo;; t<>stemunnos, esfo:rçam
!le por aformosear e enriquecer o 
de.;urso dos seculos com a obser
vancia de rnctis intensa devoi;ão 

Aeontece por isso 
~ l-$0b·untl.o a llú8Ha convicçiio - i 
que desde ha nlg·um tempo se av;·e
sentam á. Sé Apostolica cartas de 
suplica - as que se receberam de.,
de 1849 a 19-!0, reunidas em dois 
volumes e ilustradas com oportu
no:1 comentarivs, foram editadas· 
recentemente - enviadas por Car
deais, Arcebispos, Bispos, Sacerdo
tes, religiosos de um e outro sexo, 
associações, universidades e, en
fim. por inumenweis fieis particu-. 
J"rC's, com o objeto ~e que se de
clare e defina solenemente que a 
Uemaventurada. Virgem Maria su- .. ,~ .. -
biu em corpo aos ceus. E decerto 
ninµ;uem ignora que isto mesmo foi 
pedido com ardentes votos por qua- · 
se :!OU l'adrc-:-: do Concilio Vaticano. 
J 'osw CL f1:ento do reino de Crlsto 
para o defender e ajudar, cabe-No!! 
o incessante cuidado o o \"igl!ante 
dever, não sõ de afi:u,tar quanto lhe 
seja prejudicial, mas ainda de levar 
por diante quanto lhe seja de pro
veito. Por isso, Ji\. de,sdo o corne,;o 

enviada aos Bispos de todo o mundo 
· exõrtamós, seguindo o caminho e o 
modo de proceder de Nossos Prede
cessores, sobr0tudo de Pío IX ao 
ter que definir a Imaculada Con
ceição da Mãe de Deus, insiste~te
mente vos rogamos que Nos 'deis a 
-conhecer com que devoção, confor· 
me a sua fé e piedade, o clero e o 
povo confiados â vossa direção ve
neram a Assunção da Beatisslma 
Virgem Ma.ria.. E sobretudo dese~ 
jamos vivamente conhecer se v6s, 
Veneraveis Irmãos, julgais aegund-0 
a vossa sabedoria. e prudencia que 
a Assunção corporal da Bem-aven
turada Virgem Ma.ria. pode ser pro-, 
posta e definida, e se o desejais 
an!llosamente com o vosso clero e 
povo. Esperando as vossas ~ 
tas, que quanto· mais rapidas ma&l 
gratas Nos serão, pedimos para vÓfll, 
Venera.veis Irmãos, e para os VOSSOli 
diocesanos, a largueza· dos dons ~ 
vtnos e o tavor da excelsa. Virgem 
AuxiliadÓra, enquanto amantissima
mente no Senhor vos concedemos 
a võs e â ·grei confiada. aos vossos 
cuidados, em testemunho da Nossa 
paternal benevolência, a Benção 
Apostolica.. ;Dado em Roma juntf 
de Sãó Pedro, no db 1 de maio dG 
ano de 19441, otta.vo ao Nosso PGR< 
titlcado. 

Pio X:0:. Plll)a -----------------BISPO EXPULSO DA 
, MANDCHURIA 

WASHÍNGTON (Kipa). . Dom 
Ramond A. Lane, Vigario Apostoli., 
co de Funchun;_ chegou há pouco 
aos Estados Unidos, expulso ·p!MQ!I 
r1,1ssos do tenotodo que êstes dom!· 
nam na Mandcbttrla, 

FESTA DE SANTA 
CECILIA 

Bispo Auxiliar de Jaboticabal 
Em prep~ A te.ta. de Se.ata 

Cec11!a, foi reallza.do·um tt14uo pre. 
paratorio, na. M~.12 de ·Sant&, Oe• 
cilia. 

Como a. festa. de Saata. Ceeitia., 
nest~ ano caftt na sexta.-feiffl, as: 
solenidades foram tranaferidlMi! pr.u;·a A Diocese de Jaboticaba.l ae,.Jheu 

com o maior jubilo, a noticia da 
nomeação do Exmo. Revmo. Pe. 
Frei Gabriel Bueno Couto, O. Carm. 
ppra Bispo Auxllinr. 

Com. efeito, dadas as insignes 
qualidades de intellgencia e cor::i
ção que distinguem o preclaro KP· 
ligloso, não se pode delx::ir de con
siderar · sua nomeação como um 
tlom que atesta a particular estima 
::lo Somo Padre para com Jabotl· 
cab_a.l, e e~pecialmente para .-om o 
,·en,·ra ndo A rcc-bi~po- Hi-sp». U0m 
Antonio AllgUfl(O de ARRIS, 

Afim de prenarar condign:1mente 
a reeepGão que será feita "ln Ja
botlcabal, ao li ust re Bispo Auxiliar, 
o gxmo. Hevmo. 8r. Dom Antonil) 
.Augul'to de As,sis escrevE-u ao 
P.twmo. Clero Diocesano urna ex
pressiva circular. do que publlc::i
mos aqui o texto: 

"Com que rE'g·osljo cumpre-nos 
noJe· passar t,s ml'ios dos nos~os 
caros Cooperadores nesta Diocese, 
nevmo. Clero, Associações Reli
giosas. Institutos de Ensino e Cari
dade e diletissimos diocesanos, o 
ah·içarelro telegrama ora recebido 
elo Exmo, e Reymo. Senhor :Xun
cio Apostol!co do Brasil Dom Car
los Chiarlo, DD. Arcebispo titular 
<le Amlda. 

Este despacho telegrafico nos co
municou oficialmente que S. San
tidade · o Sumo Pontifica Pio XII 
gloriosamente reinante, houve por 
bem nomear o Revmo. Padre Frei 
Gabriel Bueno Couto, residente em 
Roma, da Ordem Carmelltana, paro, 
nosao Bispo auxiliar e de toda 
nossa ca.ra: Diocese, o que justa
mente ê motivo de jubilo e grati- l 
dão incontida pam todos nõs, pre-
1.lados Irmãos e ~flhos. 

Aprestai-voa, pois, com ferventes 
preces para.receber o Bis~ au:l~ 

liar enviado do Santo Padre como 
n°rdadeiro presente do Cêo! 

E1sta gratu. noticia já corre celere 
pela Diocese, passada com imenso 
rc-gosijo das almas de fé! E é justo, 
porque o nosso J,Jreclaro Irmão no 
l:piscopa<.to, já vem referendado 
por gra.nde estlma,;ão da Igreja, 
Jes;de 1-:oma á. Nunciatura e desta 
a todo nosso Brasil catolico! ]])spe
!'amos pvrt:uno que nossos Coope• 
r:ido1·es o estimem, ajudem e obe
dec;arn c·omo a n6s n,esrno. 

J•Ji:; a lett·a <:lo telegrama oflclal 
do l~xmo. SenlloI' .-..; unclo Aposto
lico. 

"Exmo. Areebispo _ Jabotica
b::il 8P - Tenhú honra comunicar 
8anto .Padre dignou-se nomear pa
d1·e Gabri<'I Bueno Couto Carmeli
ta ;1.tu,1Jmente residente em Roma 
bispo auxiliar Vossencia pt Felicito 
ter conseguido para Auxll!ar - tão 
estimado religioso que proxima
mente chegara. Brasil Saudações 
Xuncio A postollco - Rio DF 11-
194 G ". 

Queiram os Revmos. Vigarios le
rem ·aos fieis está Circular". 

S. Excia. Revma dirigiu tambem· 
no mesmo sentido, outra circular 
1:>specialmente destinada /is autori
dades CiYis e elementos do destaque 
do laicato. 
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A ASSUNÇÃO 

elo Nosso supremo pontiCica.do s'e f 
!-<os oferece a questão que ha ele 
eer diligentemente examinada e in
vestigada: se ê li!)lto, decoroso e l 
conveniente que, Interposto o Nof,· _ • 
so poder, sejam secundadas as r~ 
fE'ridas petições. Por este motivo 
não temos deixado nem deixamos 
de elevar a Deus insls'tentes precefl, 
para que Nos inspire e dê a conhe
cer os deslgnios da sua sempre l:I.Ó'tl· 

·-----·- -- ---
PERSEGUIÇÃO EM 

TRAVANCORE 
BOMBA Y, (Kipa) O pedido <10 

Arcebispo de Verapoli~, Dom ldti

petty, para entregar pessoalm,mt0 

ao marajá de Travancore um "l~rr.o 
randum dos Bispos de sua: i~:.Yt, 

pedindo tornar sem efeito as lai,i, 
de ·exceção contra os catolicon do 

marajá, foi respondido negati"::t· 
mente. O Arcebispo foi convidq fo 
apresentar seus desejos por escrito. 
A mesma resposta recebeu o S'l

cretario de um congresso cato'.ico. 
que queria apresentar uma petiç6o 

assinada por 200. 000 catolicos. O 

Vigario de Turutipuram seus sete 
paraquianos que queriam re :<,hor 

festivamente o Arcebispo, for~ 

presos por uma supostct transgre:,

são da lei que prowe procis~ões 
catollças 0 . 

ravel benfg_~ade. Afim de alcan• 
çarmos f:>'\roravelmente este auxilio 
da lu~ ·celestial, uní, Veneravefs Ir· 
n:t~s. com PiE>doso esforço as vos
im" preces âs Nossa.s. Enquanto 
com paternal ooração a isso vos 

Raptaram todo o pessoal 
da Missão 

W ASH!NGTON, (Kipa) - Tod:, o 
pessoal da miss::io beneditina de 
Yenki. (China) desapareceu dep;ia 
que as tropas russas evacuarT.u a 
região. Um missionario carta:deillle 
da Mandchuria, cuja missão ta!Q
bem sofreu muito sob os com:.t".liS• 
tas, ao Chegar em Peking notict 1u 
que os russos haviam levado \000 
o pesca! isto é os missionarios e 
as freiras dum convento proxirno. 
Noticias posteriores confirmaram 
que foram vistos dois Padres Bene
ditinos numa 'cidade da Siberia. 

Beatificações no proximo 
ano 

VATICANO, (Kipa:), - Segul'l1o 
-declarações do Cardeal Tisse•ant 
a beatificação do s6ror Alix l; 
C!erc de Remiremont que colabo
rou com S . Pedro Fourier na fun
dação das Irmãos de N. Snra. re,1-
lizar-se-á logo que estejam reg•,la
rizadas as viajens entre França e 
Italia. Provavelmente · Jogo de::rh 
da Pascoa de 1947. No mesma épo
ca realizar-se-á , tambem a canoni
=cão i;lo_ .be_at~ ~o Kl~ss. 

o dia. de hoje. 

Durante os dias a, 2@ e u, pe. 
las 19,45 horas, foi reaJicaõo ~ 
triduo prega.do peJo Bevmo. Pe.; 
Arnaldo Pereira 

Dia 22, pela, manhã. f,oi eelebrada 

Mi8sa. festiva, com comunhi.o g~ 

c1aa .Associações :Rellgiosa& A.'a 18. 

hora.a, fo1 celeõrâcla. solene 1Wssa 
cqm canticos em 101.tvor da. excelsa. 
padroeira. A' noite, âs 19,~ ~ 

solene e benção do &uitissimo Sa• 

cramepto. Desd.e as 8,s:o. -ésteve ex• 
posta. G. veneração doa fieis a. Pr~ 

ciosa. Rellquia. de &uita Cecllia., que 

foi d~te a noite osculada por 
wna fila iQtermiD&vel de ·fie.is. 

Hoje, pela. 2Jlanhã, "8 8,30 sert 

celebrada solene Xissa. cantada, de. 
vendo pel~ Evangelho, tazer o pa• 

negirico de Santa. Cec1Ua o Revmo. 

Pe. J"osé Marla. Ramos. Durante a. 

Missa Cantada. será. <1Jstribuida. a 
Sa.Dta. Commihão na Capela do San• 
t.lsslmo. 

A's 19,30 horas, solene proclssã.o 

percorrerá. as ruas do bairro pelo 

seguinte itinerario: Largo de Santa 

Cecilia, Rua Frederico Abran"hElll, 
Alameda Barros, Rua Barão de Ta., 
tut, Rua das Palmeiras e Largo Sta. 
Cecilia. 

Dia 29 proximo futuro, festa de 
Santa Donata, virgem e mantr, 
cujas rellqulaa sagradas sio v"ne. 
radas na Matriz de Santa CeoUla, 
haverá de manhã,., âs 'l,30 horas 
Missa. festiva no altar de No1111& 
Senhora, e â. noite, ás 19,45 inJclo 
da Solene Novena em preparação 
G. J~ da lmaou.laüa Con!ielQio, 
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,lico e solene, com afirmações cb· 
,as de fidelidade pessoal aos :.ri'<
cipios cristãos soube muito ber:i. 
traduzir os sentimentos da alma "ªº 
tolica c'este nobre povo de C,~r.:.
pinos, saberá lambem enco5ltràr 
a,olução que este caso merece. 

Renovando a V. Excia. os me~s 
cumprimentos e atenciosos Y ..l .<:lfi 

JiOU serv-o em L Cristo. 
Í4õt) t PAULO, :B. Diocesan:>. 

. .. . 
A moção de desconfiança, que 

boa parte dos deputados trabalhis
ta~ propos contra a politica exte
rior do gabinete britanico, se ins
pirava · na ideia de que a intima 
..:oC'peração da Inglaterra com os 
Ji:.stados Unidos a lançava virtual
mente numa política anti-sovieti
ca, cujo desfecho seria uma nova 
guerra mundial. Em lug·ar de re
for~ar a reação anti-russa da Ca
aa Branca, cumpria que Londres 
.se colocasse em atitude neutra. 
a.traindo assim a cor .. fianca do 
Krt'mlin, e criando assim uma 
atmosfera internacional menos 
1;ensa. 

Com efeito, se de um lado a U. 
R. S. S. se sentiria menos isola
da. e por isto mesmo menos oro
pensa luta, os norte-americanos. 
sentiridó·se sem aliados, assumi• 
riam uma conduta diplomatica me• 
no" rija, com o que a paz .só te-
1•ia r, lucrar. 

_·\'ão vamos discutir aqui se 
esta tese é verdadeira uo· falsa. 
Queremos apenas mostrar o que 
o:. t.rabalh!stas «dissidentes» es-
1;01:.ciem nas dobras dela. .... 

De fato, !mposslvel professar 
~sta extranha visão do panorama 
tnt.l'lrnnciona.l, sem formular um 
verc\r.deiro Ubello contra os E. E. 
U. U .. e ur.n hino laudatorio i D. 
R S. S .. 

Pat•a a U. R. S. S., é salutar 
ciue se sinta apoiada pelo Impe
rio Sritanico. E' que, se ela tende 
.a guerra, fa-lo exclusivamente por 
legitima defesa, amedrontada á 
vista da formidavel conjunção an
ti·lo-americana. Cessada a ameaça 
a U. R. S. S. não pensará mais 
em guerrà. E' ela tão pacifica. 
que a consciencia· de sua força, 
Q fato de possuir aliados pode-

. rosos, só a induz á concordia A 
prop·ria desunião entre as duas 
mais puje.ntes nações capitalistas, 
Z!Ao estimula nela. o desejo (!e dar 
\llYl golpe. 

Mus os an1ericanos, oh supremo 
horror, estes são ambiciosos e 
Agressivos. P.or isto mesmo, a 
11,liança inglesa e a visão de seu po
dei ic, só pode estimular neles o de
se,10 üe atacar o cordeiro russo. E 
àai ,. neuessidade· de isolar os E. 
E. li. u. no beneficio da paz. 

$e isto não é má fé, é tolice. De 
.gncie se deduz que, ou uma impor
tá.nu, facção dos trabalhistas in
fi;'!es.s,- está de má fé, ou o Partido 
(;leget: uma. forte bancada de de
seia menta.i~-

• • • 
l'ara se compreender bem o trn.

baitrn,mo britaniC'o, é necessar!o 
V.cr . 11ele. não tanto o programa 
Cftc.õc 1 mas _as tendencias profun
das nue lavram em seu seio. So-

,fr,-ncti' r.lo dinan1imno extremista 
ãe todas a.s corrent cs de esquerda., 
• t,rt11f..~lil e emp1tUTa'1~ aag.11, 

CO--S, 
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l1s1ta Pastoral a c1~a~e ~ e Raffar~ 1 .," .. , .. !~~~t~~. o,,:.: 

. ' 

Teve inicio ontetn, a primeira vi
sita pa.st,oral que Sua. :8xcla. Revma. 
o Senhor Bi$po de Piracicaba faz 
á. paroquia de "'óssa Senho1·a de 
IAu·rdes, da cidade ele Raffard, na. 
Di-0cese de Pil·acicaba. 

Ontem, ...s l~ hora:,, l:iua Excia.. 
Revma. Dom El'nesto de Paufa, 
aconípat1l1ado por 'todos os fieis da 
cidade, dirigiu-se á IgrE!ja Matl'iz 
onde foi sauda,11) pE!lo !'11Elritissimo 
juiz ele direita de .Capivari,. Dr. Mi
guel da F'onseca ·Brasil. r .of:;o após 
a sa\iãaeã.a, sua J~~,. }' · H~vn1â. 
iniciou i porta da ..'-. ,, ·erl-
moniaa da -Visita !'',. .tido 
o ~i·lmonial romam,. 

.A.brUbantaram as solenidades o 
co1·0 e a orquestra. de Capivari, 

Durante a reza. solene, Sua Exa. 
Revma. proferiu o seu primeiro 
sermão pa.l'a. os fieis. 

du. ladainha. de Xossa Senhora e 
Sermão e Benção do Santíssimo 
Sacramento. Após a rtza se,·á pres
tada A Sua Excia. Revma. singu
lar manifestação, devendo saudar 
Sua Excia. Revma. o prefeito de 
Capivarl, Sr. Ma.rio Bernardino. 

Amanhã, ás 7 hot'a.~, Sua Exeia. 
]'tevma. celebrará à Santa Missa 
pêl:'.UI almâe dü!! fieis taleci;los da 
paroquia. A seguit· Sua Excia. 
Revma. encerrará. a primeira .vi, 
sita pastoral A pàroquia de :Nossa 
!:lenhora de Lourdes, da. cidade <i~ 
Ratfard. 

Na preparação desta visita pas
toral, destacaram-se sobremanlillra, 
os Revmos. Padres Capuchinhos de 
Piracicaba • as Revdas. Irmãs de 
J'esus Cruci!icado, que se Gtesdobra
ram. em esforços .• 

-------------

mês, na séde-social <.là· Congre
g açãc Mariana de Santana, a 
primeira ·reunião dos representan- · 
tes das Congregações Marianas fí
Ladas ao setor de .Santana, 

Esteve presente o sr, Mario 
f:ianco, da Federa,ç.ã.o, bem assim 
os rcpresent..,ntes das Cçmgrega
C'i'ies de Nossa Senhora da Salete. 
Santana (ltH.morês)' Sii.ntà Te~·e
r(-l',inhà, Tucüruvi, Alto de San
tana, Jaçanã, Vila Gitilherme, 
Tremembé, ( Cantar;eira) ;· Parada 
In_gleza; Nossa . Senhora · da Glq
ria. · · ··· ·· 

F'oram ventilados assuntos ·de 
rr.agna importancia. 

Atendendo ao convite da F. M. 
in'. á Soz-ocaba no dia 8 de De
z,;mbro proximo, grande carava
tna de marianos participar das 
fostas jubíla1•es de Dom Aguirre, 
I::ispo daquela diocese. 

Hoje, pela. manhã, ás 7 ,horas, S. 
:fJxcla.. Revma.. celebrará a Santa 
Missa, com comunhão gei·ai .ios 
fieis. 

f e~ernção Mariana feminina 
A's 9 horas, na Missa. paroquial 

Sua Excia. Revma . .!ará a. expli
ca.-Oão do E-ra.ngelho do dia. Logo 
após a Santa. Missa, Sua Excia.: 
nevma. presidirli. a reunião de to
doa oa associados daa confraria. re
li,:iosaa da. paroquia. 

A's 1-i horas. Sua Excla Revma. 
administrar~ o Sa.nto 
do Crisma.. 

Sacramento 

A' noite, As 19 horas, seri rea
lizada. solene reza. com recitação 

ve.z mais para a.s posições· dou
t ri.naria.s radicais, e tende para o 
comunismo com uma .força inva• 
riavel e incoercível como a da 
grs.vidacle. ·· 

:r,;• o que demonstra esta atitu
de fortemente russofila de tantos 
doa .seus representantes. 

• • • 
E' ve!'dade que, no Parlamento, 

esta moção de desconfiança foi 
s:mplesmente esmagada. Não, po
rém, porque não tivesse parti~a
rios, mas porque seus proprios 
p!l•:tidarios acabaram por votar 
contra ela, para não enfraquecer o 
gabinete trabalhista, ante a opo
sição conservadora. 

• • • 
l'l.eservamos para. momento opor

tuno nosso comenta.rio sobre a · si
tuação francesa. Limitamo-nós a 
<1bse.rva.r pot' oras, que a vo
tação anti-comunista e anti-S1ocia-
lista não clecrescreu. O partid,Q co• 
munista tirou algumas cadeiras 
ao~ socialistas, e o M. R. P. per- , 
deu algumas cacleil'as em favor de 
partidos de inspiração mais ca.to
lica e m'ais a.nti-comW).ista. E' :ao 
menor, o que nos parece l;led~ir-se .. 
do 11ct.iciario que lemos·. 

l!Jm sinte1,1e, pois, o bloco ,!;locia
lista-comunista não ~·anh9u nas 
ultimas eleições. 

E o que serve para explicar a 
política sinuosa dos socialistas q11e 
opc,1·tunamente analisaremos. Ao 
contrario do que parece, esta pali
tice. serve idealmente aos comu
n.ietaa. 

• • • 
Aplaudimos calorosamente a re

cante Pastoral do Episcopado nor
te-americano, em que se declara 
que e objetivo da ultima .guerra 
estaria frustado, se nos llmitattse
mos a atacar e totalitarismo par
do, deixando que o totalita..'ismo 
vermelho se assenhoreasse do 
mun<;io. 

• • • 
Na Italia, toda a -imprensa tem 

acentuado o fracasso da politiCI!, 
do P. D. C. e, infelizmente, deve
mos dizer que a. imprensa tem ra-

REUNIÃO :UEXSAL 

Realizou-se no domingo pae,.adu, 
dia 1 7, a reunião mer.sal cfo. Fn:l,~
ração Mariana Feminin,., esnn:lo 
presentes o Revmo. Pe. Dr. E:duar
do Roberto, DD. Diretor, '.> H.e\'1111>. 
Pe. Carlos Mareondes N'ltsch, os 
membros da Diretoria e numoro~.1.s 
representantes das Pias UniÕ,'8. 

Foram tratados assuntos <le 
grande interesse. ::,,;'a adoração pet·· 
petua. notou-se um acrescimo d•l 
adora.doras. Que isso desperte 
maior fervor nas Filhas ele Mai·1a., 
a.correndo numerosíssimas no pr,
xlmo quarto saba.do.. Preg·ar:l a 
hor"- santa das 17 ás 18 horas. o 
Revmo. C1;,·o. Antonio Leme Ma.· 
ctlado. Cantará: o coro da Pia Unii\o 
de Nossa Senhora Auxiliador~." ln
tencão: a reza. do terço em familla, 
pela qual a Federação Mariana Fe
minina. está. se empenhando ,mui
tíssimo. Afim de restaurar este. 
piedoso costume, sugere á.s Filhal!I 
de Maria, que iniciem este movi· 
mento em sua.a propria.s familias, 

·Notícias do· Interior 
CATANDUVA 

Ifo dia 14 p. p., data com~tJlOri;I• 
tiva, do 18 aniversario d<.t fun'i,ç":io 
da Congregação Mariana desta d· 
dade, com o compàrecimento de 

· maioria dos membros, foi procedi
da a eleição da nova diretoria qu~ 
deverá gerir os destinos desla ::on
gregação Mariana no exercleio cl~ 
1946 e 1947. 

Feita a apuração por m.:tio·!a 
dos votos a dir&toria ficou rrts•.rn 
cons\ituida: 

Présidente: Ãnézio Meneses; Yi
·ce presidente Domingos Bellisa .m· .; 
Secretario Miguel Benites; V: ,e 

. secretario, Andre Benites; Teso·u,,;. 
ro, Manoal R. Calejas; Vice-! l~ou
reiro, Luiz Rubiano; Conselha!r".i 
Manoel Domingues, Angelo C::ali.1 l 
Antonio di Santo, Joaquim T~l'l:N· 
ra; M!islre -de noviços. Antonio Li- · 
mer. 

ENCERRAMENTO DO MES l)'E 
OUTUBRO, .~ Foi encerrado ~m 
solene procissão, acompanhado por 
banda musical, o mes do Roq.:rr:o. 

Esta procissão foi organizada t,e· 
los Conqregados Marianos .Je~ia 
paroquia e percorreu à!I princio...1\11 
ruas da cidade. 

VISITA PASTORAL - Visitará r. 
nossa cidade no proximo dia i8 
S. Excia D. Lafaiete Lioni dig
níssimo Bispo diocesano de Rio f.'re 
to. 

Ficará entre n6s até o dia 24 do 
corrente e durante esse tempo de 
administrará o santo Crisma. 

. zão. ú P. D. C. não soube romper 
c-om os comunistas no m<1mento 
opot'.tuno, e perdeu com isto á con-
fiança ele todos os homens lim- PARA O SEMINARIO - Jró ·.-e:• 
pos. De outro lado, conserva um ra o· aeminario da Ordem do Ver· 
tal ou qual cunho cristão, e exaita · bo Divino em Santo Amaro; o aon
por al a desconfiança dos bolche- l gregado Arlindo A. Mazonl, qm, 
vistas. ·ha muito tempc vem trabalhi:t 1rlo 

· E' o mal c;te Quem a.cende '1\ia.» pela C. M. paroquial e psl12 ~ 
_v,iu ... , ~-iQ4l ~ ~ 1-m~N*'l. 

por oca~1ao do santo Natal, quando 
todos geralmente se rc-unein. Para 
aquelas que ingressurà.e:> ·na::.. file?iras 
1nadanas ern df\7,en11.)1·0, é esta u1n:.l 
ocasião opúrtuna para pedir ás suas 
familias este presente: que se teu· 
nam sem pi·e pa1·a. rG·zar o ter\;u 
en1 co1n un1 . . . . 

A reuniã.o da,s Me:,itra.~ ele Asp1· 
rantes que se rea]i:1,ava a.os :Los do-
mingos ás 14,15 ho1•as ·na Curl:.l., 
continua com o mesmó ho, "-l'ÍO nu,s 
na l&TeJa <.le Sã.o Goncálo. 

• • * 

A Feelera0,ão Mariana l•'erninlri!l. 
estará em fe:·ias ele 15 ..i .. ,h,zembro 
a 10 c;le janeiro incluSi\'e, 

• • • 
!>'oram ang·uriado" pe!0:11 Filha" 

<le Maria Cr$ 2 .100,0o e entreg·ue~ 
aos Revmos. Pes. Franceses pa1·:i 
a. reconstrução de Lisieux. 

Poram fundailas as segulrv,~ 
Pias Uniões: Vila Alpina, em Sã.o 
Caetano, Nossa Senhora do Br:i.sil e 
O inasi~ Ma.ria Imaculada, no Pa· 
rai.so. .... 

Nesta reunião a representante da 
Pia União da Penha, leu o hislori<',,
de.i~a. Associação, tendo-se ocasião 
de esta.r à.o par de suas atividades, 
<lesde a 11ua f.i.ndaçào até a present" 
data. 

••• 
Depois de fazer piedoso comenta.

rio sobre o evangelho _do 2n, 0 do
min.::o d,;poi&< de Pent.eco11tes, o 
Revmo. Pe. Diretor oasRou a pa· 
lavra ao Revmo. Pe. Ma:rconde,. 
Xltsch. Sua Revma. pediu insis
tentemente colab·orad·ora.s '..para o 
Departamento da Deres.a ela Fé e 
<la Moral. gslâ tambem Sob sua 
dlrecão. o coro da Federação Ma- . · 
ria.na Feminina, ora em· formação,· 

Co1u· palavras intÍa.mad111! ele ?.elo 
sacerdotal. o Revmo. Pe. Marcon
daa moatrou o grande ~eneflclo es· 
i.!rltua.1 que poderA. advir àe um 
coro \tem formado. 

Rezaram-se depol11 rui oraqOe& 
habitua.te e assim foi encerrll.da. ll. 

.. essão. 
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1 

A IGREJA E A CIVILIZ~ÇÃO ?{lJ!W.;., 

Falando aos agticülióree it<ii .1• 

nos, que real1zaram ein · Roma o 
seu ·primeiro congresso·. o Sto l-<i· 
dre · PiO XU fez : dedara'çó$s ~ a 
maior importancia e· da mais x:1,,,1 · 
lante oportuniddde nos nosso~ d,a:11. 
As palavras de S. S. poderiam !th 
sido dirigidas aos brasileiros. on•u 
os problemas localizado~ se -ti'J, 
rificam aqui. 

Entre outras coisas. diz::.é ?u-
pa que «era essencial conr ! :1 oi. 

· legitima civilização rural e, esp-:>:-
to pelo: autoridade, especialm-.y,·.,. 
pela autoridadê paterna· é r 0,i,:t 
lealdade ás tradições•,· A Li,;!: io 
á cri~e da civilização :urol, e c're
pois de precaver contra· o Pi"r,:;io e;: 
reformos agrarias precipitadas, à.~~ 
se: «O capital, quando 000 c,.m, 
pre a sua missão de proniov•,, o 
bem da sociedade/ corrompe o 11c·

mem dó campo,. 'F.!xpóe dianle J.e, 
seus 'olhos iludidos os ptaze;es ,j~ 

'vid·a qtHi' o !evtim ci i:tbdt'lrJorar ó. 
terrà e perder na cidade ~'tia.i ,J::~-
nomias Jaboricsa1ne"n1e- ·. affrnk1 ·',,..,te. 
sua saude, seu vigcr,··s\Ja;:_;_a!2-r~•-:::,.. 
suo propria alma.· tni sé.:j-uida e :ct. 
pitdl · tratd de se ôproprkrr;' rei'): ,:.~ 
mente dà terra 'assim àbari"-::0.1 .,..,,;,, 

- frarisformtmdo-a de ·motivo' c1·;,. ai~, t 
num motivo de explóri:tçcic ,·_{'l 

produtos· do· sólo somente são 1 .•~ 

lizados para especuli:Jção. 'Enq•wn~ 
to o povo ·sofre a fome 1i os a-::n:
ponezeii o:cumulam dividao·, qne '!< 

levam á ruína ,a economia do r.;-1H, 

consome-se procurando por or ,e;:~ 
elevados viveres no er.t<â''rior , :.:. 
·em seguida, o Papa aponta o •h, 
ponsabilidade desla crise:· ·d~,,,!'.,-. 

fatos acontecem onde o Estado ü'.'.! 

o capital para a podução d,:t .,. .• 
dustria e o comercie externo. ,:-. ) ~ 
cts cidades prevalecem sobr.., .. 
campo.• E' o que sé dó no í-lr 1 :'l. 
O nosso Eslado, ha vdrios !tis•·•.,;, 
vem seguindo uma politíca d) ''.lv:;, 

recimento industrial urbano : ""' 
detrimento das ctividarleoc~ •ur,;t,.1 . 
O resultado foi a fõTmaçéio' -,.li •i,.;,r:t 
industria de lucros extraordiu .i • " 

e a inllacção. De,-,:,ovoarmn-s" s 
campos, destriuiram-s·e · vin :•, ,,à 
historicos áé'nosJo povo ó e.'"-~. 
Este povo trcmsformou-se et/1 ,,,i t'h 

Sa • anc,nima, COSmopollfllf e fF>V ,: ~" 

cionaria, e afluiu paro an ci ·.l ,·!C':i, 

que cresceram monotruo!lameri•,~ ,/o 
se des.:lrganizaram prodigiosa:,rnn_;, 
te. Agravou-ne. asauslctdoram"r,+-,· 
a fome cronicc do bra;1i!ei.ro. ::;, 
como ero: inevitcrvel, surgiram , ex
ploração :lemagogica & 111 fermi;~ 1 :.~ 
lação revolucionar:a, 41 abÔ!ctr ~ 
alicerces dcr so.::iedade brci3n,,J1·c'.I. 

Aumentando estes nt(de9, ~~iz;t, 
o pesado aparelhamento crd n:r11.,. 

tralivo , extrerllamenle einerosc e 
extremamente imprcdutr-.,o,. a ~ .r,. 
grar fundo a depauperada ac,,•;,)· 
mia nacional. A falar a v~rda·J7, e;, 
Brasil continua a ser uma co! ,,,i~ 
sujeita a tributo. Anies, a corle PP.

lava em Lisbôa ;ha,je, Ntél crq .. :, 
mas o parasitismo não ·ii·11adou. 4- 'i· 
na! , onosso. pais poderia propo ·. ,'_,:,, 
nar como já pr:>porcionou, •a.: "-\• 
veis condições de exist•ncia ,,,·, 
povo brasileiro. O Estctdo, ou f\,;; .-, 

,falar com mais pr-:>priedérd<t, :?>s 1, .,, 

liticos e a maquina butGlc«:ith'l. 
com euc:t incompeténck,, os s•, .. s 
desmandos e 011 abu11o!k, ~ q,,e •,,;' .. 
ram causa a ti;iclos os ntCllee ;:,re.J>n 
lés e nos pu7.eram no cililsmo ,;m 
que estamos. Groacai v•rbas .,r.; . .r
mentarias, são -literalmente ·Juthiti~ 
das na :nànutenção de ·um iem 1 .. 1. 

mero de repartições cuja, 11tilH1 le 
está: apenas no pcrpel, e e1ijos b'-'· 
ndicios ning~1em perc•b.,. · ,\TnP'll 
p~lo contrario, cuja perl\léi6~à 1n
terferencia causo: frequentem" , ~' 
prejuízos incalculcrveis, de toda ,,-, -
dem. E para m4.-iter is~. e,grasr.1-,!., 
o contribuinte amonto.a-.. •ci'3ii ;",~ 
,wlamito2os, fabric-a-se dulheir,;, "·-'.l 
quantidades à:lt.c:momieca, prcror.i~ 
se c:i miserià e ti lolii.t, eliqu.,,,,:o 
um gr'Ílpa, de ínn!clortioe •nric.y ;,.;e,. 
incl.ecoioscttnente :· · ·. - · · 

As_aim ehegamoo d: iÜ\llllÇQ'.O cri"' 
tica de 'nOS?OB dlas,' - IÍÔ' !-minen6i :i 
de . perdermos ó nosso' .. Pctlritnc I ç, 
cristGio e hislorí,;io '.á.. ibê'ios ·de é<~ 
ploradores ele teclei à ffPecie «.T ,. 
tre os quais a Hgur~ negrag:i:,• ,41 
de um brasileiro renegado.· b .1:\, -,. 
si! foi arrastadG por um caniinhG> <,;> 

rado. E, no meio de naulr.i0io ~ ~-
· ra1 pas cousas e clót hóméns, éC> 
ha uma !orça cci]<)az àe reéóloc,;. 't> 

no cóminho cer\ao de suds tr<ld.t-
ções de seu progre11110: A· l<:Ít~:.!l 
Cr.t!óllaa 

DR. DURVAt DO IJ~ 
VRAMENTO PRADO 

Cllnic, · ri. rt1ül~tta; ãM· olbM 
- Cin.irgia ~a.r ~: C<itU<,: 
A~ lpiriii-nga lh~ ·<i." mdiu'' 

l'el.: -•-~·; - · Ru'.: :.11,. 
A.nirblir.11 14~!! - lal.: ~-SZIJ. 
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Pe. Arlindo Vieira, S. J. 
~ · Ál:t"a'õ'l!.·~ -dE dia J;la.ra. dia. a, si· 
. tuaçào economic: ... do pai& e nin· r 
't~uem pod_e inedir as •!OU5equenciais 
«:!e~se pr_ogresaivo enca.recim~nto da. 
tt:!d.a .. ..,\;.a_;! c:.onversas e \7 isila..! pare<.:€ 
'l.'J.e a J)Olitica uadonaJ OU interna
_cic,naJ p~sou para se;;-unda pl.-.na, 
:,;;ó se fa,la das filas, d a faJ La d e 
\tudo, doe preços doidos e :soCJretudo 
da~ inomina\·eL.~ extorsões do mer
-ea.do negro. k:m São Paulo a. con· 
•dição ~ a.inda. pior do que a, del!la 
C?,Pital. Aq•Ji a exr,loraçã.o subitt &.o 
a.tti;e. O pão é uma. mal!Ea. indi
~eeta. q•Je não pode deixar de ser 

f;gravemente prejudki,tl á saude. 
Deram·Íhe a. prim.:ipio O nome de 
·•f.!1pã,.os, poi,; ei·a (eito de puro tu· 
bá.. Heje nem esse nome merece. 
Diz€m as má3 ling-u~ e os bons 

·!>~11-dues riue ali entra. em gn,· 
ll~fc~~l#gem. o farelo roubado ... 
~~e -dg,s a.nimai>l!. 

, · E. ~- pr.eço desea broa inlragavel 
-~ o do pã" verdadeiro: teve ulti· 
.ntiment~ o acr-escimo de llm ,,n1· 
t~ei.ro .por- f!Uilú~ Enquanto s~ '?!!· 

-tendem .ui ~ila.s para aquisi<.;ão des
aà drog11-, co~em ~ familia3 aba.s· 
ta!la.a :riãó de pura farinha t'I ue lhe!! 
.·tol'iiei:s ~ mercado negre á. razãtc> 
~i 600 s até 80!! cruzeiros a saea. 
~i o qu~ me dis6eram algumas 
·~ onas de ("a:-,,a da i>.ILa ~<.•ciedad<>. 
·-~··a.ziâm pão br~,,nco <:>m ea-sa, n1H~ 

"'a.te Ih es 3aia caro, 
f Xas reuniões de familia cada um 
conta. ô S4Ztt. ca~o escandaloso: a-b 
·exp!ora,:ô.es de que foi vitima ,,., 
de que logrou li v1·âr-se. As eeian
ç~s ouvem com alençâ.o a narraçàQ 

· <ie episouios tão inLereBsantes, pois 
',3e !'larecep-i mui Lo com as historias 
".! ue apreri,dem no Gibí ou no Guri. 
COJ'IYencem-se d~ que a vida de 
l'\.Vcnturas e de esperteza"' nào é 

1,,-,culiar aos herois do banditismv, 
,na~ é a vida. real dos homen~ ~m 
cuj<J meio viven1. 

;\pegam-se mai8 ainda as revis
tinhas corruptoras, aflm de se pre· 
;,ararem para o dia de amanl1ã. A 

,riesfa<.:atez, a roubalheira gencrali
'1lada e triunfante estão preparando 
um.a geraç;âo 
:r-re~~nte.. 

maif! viciada que a 

' "e mal vai ainda mais longe. A 
/,sede rle lucro ilicito avassala tudo. 
: Pessoas de grande 1·esponsab.ilidade 

•::ontam cas.os verdadeii·amente la
menta~·eis e os que os ouvem di

! :i:em friamente: is~o niio ~ nada: eu 
~e-l de coisa pior! 

ú ag·ente do Dan,,o do Brasil ele 
•1ma cidade do interior de S. l'aulo, 
hon1•ado pai de faniiiia e digno ele 
toda a fé, diante de ~ua esposa e 
filhos menores me contou que um 
-'lb_astaclo fazendeiro r,e lugar, tãu 
t!er;o• e i·espeitavel. que ele não 
hesitaria em a~iantar-Jhe un.1 n1i
lhij.Q de cl'UY.;ei1·os de· oilHn:-5 C1..eh~HJ0.s 

'; e.st~va. preC'i5ando di.: qmas lunta::: 
niil sacas ele sal para ~et; gn<lo. 

· :roclot5. os rw,.ssos que d<:'u )- ... ira ess,~ 
íim foram balfü,dos. 

Dirig·iu•~e então "º agente do 

;J.\a,nco que tinha boas 1·claçõ~s na 
•>apit'll, !Dste deu-lhe urna carta r1,, 
:..presentaçào para uma firma de·:-;. 
Tºaulo. Para lá pane o filho do 
fazendeiro. Obt.cm facilrnentô o 

~aJ no valor de 24 n1il cruzei1·0:s. 
Pede ao forneeeclor que o r<:>m eta 
imediatamente pa o-a ,..,,u destino. 
Est<: l<:>mbr<l- ao rapaz u necessidarl~ 

d€ obter do org-;i.o competente a. 
a.u Loriza1;ão de liberar. o .produto, 
l'ara lá corre o moi;o. Cinicamenl~
Pxigem dele mais 24 mil eruzei_ros. 
Telefona. ao·"pai e este o autori!!a, 
a deixar-se roubar, porquanto o 
;::ado doentio já não poclia esperar 
por ma.is tempo o precioso produto. 

:-:esla capital é um ata,caq~ta, 
homem bastante conhecido por sua 
integritlade de ear~ter, q~e me re

Jat.a outro tato seme~nte. Um 
seu freguês do interior de S. J;'aijlO 
lhe pede por telefon-e uma partida 
de sal da qual tinha urgente ne
cessidade. O sal importava em 55 
mil cruzeiros. Lá vai o bom d-0 
homem, íeli~ do poder pre~tar um 
rave-r a um grande freguês. Os que 
deviam lib-erar a mercacloria, e:iti
;;em dele que tome um recibo de 
Vi mil eruzeil·os e Hiea dê nada. 
menoi;; de .120 mil! 

o hone_sto atacadist.i, reç11sa-~ 
terminantement~ a ser con.ive.~te 
d<?ssa baixeza. nespondem-lhe di~
plicentemcnte que s•?m isso n;i,o sai
ri& o sal, O negocian Le põe-se logo 
em comunicação com o ,1.migo do 
São Í><1-ulo. Este lhe responde que 
o neifocio era assim mesmo, qu-e 
ror caridade não deixas~e de des· 
paçhar o sal com a maior brevi
df<.de possh·el. 

o atacadista dc!'l<'m bolsa os 120 

mil cruzei1os. o homem que os 
recebeu observou-lhes com cinism,• 
<1ue aquilo não era pa.ra ele só e 
non1et)U ouu·os rnuilos, de alto a. 

baixo~ 4ue deviam varticir,ar do 

bolo. 
Indignado disse eu a esses se· 

nhores que clen'riam te1· denuncia· 
do ás autoriclades. São adianta, 
rc,;ponderam-lhe ambos. Os ladrões 
sal)em defender-se. Evitam qual· 
quer documenLo compromete(lor. 
Por faltH, de provas o delator aca.· · 
ha. por ser obl'igado a pag;ar as 
<'listas do process:> e talvez por ser 
m<'lido na cadei,t. 

O neg-ocio nãu CJfel'ecc nenhun1a. 

Yanta.;<'!111. .... 
Ma5 teremos chegado a. tais ex

tremos que a justiça seja. impoten
te para. punir os culpados, Yisto que 
a pc,licia .não os pode descob1·ir? 

Ora, falos ~emelhanles a esses 
sii.o rontaclos ás centenas por ho
m()l1S de todas as condiçê>es sociais. 
Diante de minha ineredulidade al· 
guns fa½endciros me disseran1 que 
i.-.:~o se- dera eo1n eles mesmos e 

uina VE-7.. 

~l't-do~ v(•en, elaran1ente que a. 
·carestia da \'ida, as tramas diabo
ikc,~ üo nH.·rcc:.•clu n(·gTo <~ sul,retuclo 
ns n0g-ociata:s- eseanch,Io~as, a que 
~eabamos ele nos referjr, ~xasperarn 
o povo. ct(~~n1uralizc1 m a autoridude 
f'0n~tit ui da e of1?rec(;'n1 terreno pro·-:.:). 
picio fi, inenrsõcs da horda ('on,u
ni~l;~. E~tcs \·ão gf!nhando terrQ-no 

"nlio ha (JUC'm rlu,·ide que .iú dC'vC'rn 
0~tar -1.rtieulr\ndo o 1110,·in1t>nto sub
,·rrsi,·o. ~e1·ão sen1 rl11vida repl'Í-
1nidn:-: ,·iolc:·n1a111ente. n1as a,té qqe 
a rirrlcrn· s<"ja restii belc<-ida pode ser 
que ~0 (lE'tTan1(" muito sang·ue. 

~\nH:1.nhi't irão vociferar indig·na
rlos contra o bolcheYismo imnguina· 
rio os la<lrões ele todas as .<'.Oorli

<:ões que ora estão fornecenQo HI'-

rnas pnra 
da pu tria 
('rh;tãs. 

o~ itn plaea veis inin1igos 
e ele nossas tradi,;õcs 

,A Prima·Primária, caàeta e mãe ~e 
· · to~as as CC. MM. ~o mun~o, pe~e 
· n. · auxílio ~os marianos àrasilciros 

Níng_uem ignora. que a guerra 
1.1ãçi '~estruil! :;qmen\e um. sem-nu
mero de valores materiais mas 

· :t;;mbem gra:-i<ie pari<" .-l9s obrqs 
·...;-,_~l!_utais muHl-sec-..i1ares -:1c:.1n1~1la
:kr~ na Europc, pondo· em perigo 
mesmo a sobrevi-•encia dos valo
res espirituais. Todos sabem do 
bombardeio do Abadia do Monte
;::a~r;ino ~ der deslru;ção de muitas 
Catedrais. Igrejas e conventos. ::r,os 
poumos talvez saibam que me vi',. 
tude dos horrores ela guerra a 
Congregaç·ão Prima Pri>l10r!cr. Mçrn 
e cabe,;:cr de todas. as CC MM. cl0 
mundo c.stá em perigo ele desa
parece:- iustctn1entE. :1urr. ::iot1c-r::o 
Cue 1?-xirc 1n0L·: r?-::- '"1 1 :~ '711rcc- 'i 

·t;, ... 50 -10_, 1f'\r40 · ,.. f,.._r--:-~,; .. vi··n~ --!~ 

•• r .:J:<•qrionismo mnrit11nL. Oue e -:ir.::s-1-

. ~::creciment.c C1,:: ?:ri;-,10 í-timc:i :e. ·c
<.l"~~- ,:...-,n~:erruenc:a~· f1;n,"':1:.: .;ir,_.; 

. :: taia ai.; CC, .MM. d-:e :i,,nndo jntc1-
,. 

ro, faeilmente se. compreende ten
do em vista que as CC. MM. do 
mundo inteiro para gqnhar as in
du1gel)cias ·conçedidas aos mem
bro~ ·das congregações devem ser 
agregadas à Prima Primado, que 
é a primeira C. M. do. mundo, fun
dada -n,:, ano de 1563 pelo Pe. Leu
nis S. J., no Colegio Romano da 
Companhia ele Jesus. · 

Pub!;camos em seguida umcr car-
. te aue a Diretori:r da Prima Pri

maria epviou ·aos Congregâdos 
Harianos de Brasil implorando o 
se,.; auxii'io. bem como o apelo do 
R P José Coelh.o de Souza S. L. 
Dirdor da Confcde,açã0 Nacion ::il 
-' _,,, _,...('_ }IW -:!e Srasi;. 

,R~,nr.r l rl-~ .s0f<:tr'fro de l94fi. 
FCvnic. Pndrc:-

D.;rclor e o,; C.onqrcqaJo,, do 
C:,· 111rcç1r;(/''C' \l\'ín iGno Primo Pd
~,.,,iQ do Cokgio Romono temam 
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.Pregartd·o 
e· nrar.feland o 

o !'RECEITO 

Ha um mandam<?nto da 
lei da Igreja que obriga a 
nossa consciencia, sob pena 
de pec;aclo grave, ~, assistencia 
:j, Missa todos os domingos e 
dias santos de guarda. Come· 
te pois pecac'o \nortal, quem 

Ouvir Missa 
ten<ler o santo Sacrülci.~, ~ 
tros rezam o terço. Que \,ela 
devoção e tão propria 1,aquele 

moment9 
Maria ao 
Altar do 

santo! Ficar com 
:pé da cruz, junto ao 
sacrifício! 

inteira .... Leão XII o recomel'lclou 
em outubro e varias Papas e 
santos 1·ezarain o Terço na, 
Missa. podendo, e sem raião que o 

justifique, perde neglig,mtemente a Missa em 
dias de preceito· 

Não aprendemos \sto no catecismo? 
E tanta gente se descuida de um ç;ever tã(j 

gra v0, j ulg·ando talvez de somenos i.rnportancia, 
a lei da Igreja. Diz o catecismo: - "Ouvir 
l\lissa inteira nos domingos e festas de g~a1·da". 

Missa inteira! Tomem nota os que só en
tram na Igreja lá pelo meio do santo sacr.ificio 
e a deixam antes do fim. 

O preceito é gra vc. ~ão pode ser bom ea
tolico, quem descuida a audição da santa Missa 
nos C:m:ningos. 

A Missa é o maior e o mais santo e belo ato 
da religião. E' o ato· por excelencia da nossa 
1"é. "E' o sol da Ig-reja", dizia São Francisco de 
Sales. Semana sem Missa, semana sem sol pa· 
ra a alma. 

COMO OUVIR /. MISlilA 'l 

São Luiz, rei de Françu, dizia ao' filho, an
tes da morte: 

- Meu filho (!Uerido, assiste com devQção 
á santa J\Iissa, em silencie;, ado1·a o Corpo de 
Nosso Senhor depois da, Consagração. 

Sim, ,,stejamos em respeitoso silencio l>U 

falemos só rezando ou cantando diante C:o AI· 
tar santissimo ond.e se imola o Cordejl'o de 
Deus. Ha muitos, varia<fos e utWssimos meto
dos de ouvir a santa Missa. Uns meditam a 
F,\ixão, outros rl'zam o Terço e alguns as suas 
devoções "m união com o santo i:;lacriftcio. A 
Igreja não impõe metodo ::.J~·um. Deixa-no,, 
toda liberçladP, contanto que assistamos bem, 
com atenção, com devoção e proveito ao Santo 
Sacrifício da Missa: o P. Plus, s. J,., em seu 
livrinho cc ouro a "Eucaristia", )1oje t.r~duzido 
e editado pelas Vozes de Petropolis, escreve: -
Por Ve7.eS perguntam: '.'qual é o rpélhor metodo 
para . assis,tir á Missa? Pevem~sl' rezar ora
ções? Meditar? Olhar o que faz.,.o celebrante? 
Cingir-se ás formulas que ele recita? 

Tudo isso é secundaria. Vmà , só. coisa é . 
importante, absolutamente importante: Iden-
tificar-se com o sacrificio, com Cristo- ~e para . 

· conseguir tal finalidade conve·m o silencio, ff
cai cm silencio; se vos agrada olhar o sacerdo
te, olhai; se quereis rezar as mesmas orações 
que ele r_eza, rezai-as; se gostais de meditar, 
meditai. Se vos agrada outra inspirnção, mPU 

Deus! procurai-a. Aqui só importa o rspirito". 
Generoliza-se o uso do Missal. Na<:la 

melhor. E' orar com o sacerdote, é en-, 

:ror que n~o poderemos nós reza-lo tambem? 
Enfim, o essencial é bem <\.Ssistir a santa Missa 
- com atenção, cam devoção, com respeitQ 
profundo. 

ÇOl\-10 SE fERDi A MlSS~'1 

Perde-se a Missa por qtrnlquer tolice. 
lia meniníl,s que _pela falta de Ul11 batem ou 

de um vestido novo deix<1m preceito tão gra.ve. 
Ontras (lançam no sabado até madrugad!J- e o 
cansaco das orgias não lhes permite ouvir f. 
Missa ·:v.o domingo. Arr:n1jam pretextos do mau 
tempo. O chovisco da manhã impeck-nos a 
ida á Igreja; a tempestade de raios e trovões 
e g·ranizos á noite não llles irnpede a ida ac 
baile em auto111ovel. · 

. Perde-se a Missa dominical por uma caçada, 
um pic-nic, um passeio m1.mdano. Repica1l't 
festivamente os sinos convidando os fieis ao 
dcv(·r sacratíssimo. Os preguiçosos se revol
vem entre as cobertas e pouco se lhes dá a pen
sar um instante na alma, nii salv;i.ção ett·rna, 
no sangue de Cristo do ,Augusto Sacrificio ,los 
.(\.ltares! 

E' triste ver como ha tão pouca compreen~ 
são do dever. Os pais hão de dar exemplo e 
levem eles mc<smos os filhos á santa Missa ca
da domingo. 

E' tão pelo vH-se tqc!a a famili~ retmida 
cada Sl'mana ao pé do altar! E' a bcnç_ão. cte 
Nosso Senhor que aí recebem gcncrosamcint~ 
pa.is e filhos. 

Que não se fa.ca da Missa dominical apenM 
uma elegancia so~ial. · um momento· de "misti· 
cismo cMc''. A denominação é munfüma. 

Lamentavel profanação r. d~stas e}eganciai 
e mundanidades reservadas parn determinadlll 
Missas tardias de domingo- '.fpilett<'s, inst'an• 
1ane<1s, sorrisos estudados, tercinhos d.-~ rp '\dl"('· 
perola, livrinhos cje orações em marfim. perfu· 
mes, sinais da cn.iz com mãozinhas de brHhan
te e tinhas pontudas, vermdnas, cspdnlnhos .. 
bat~us usados discretame'"'te 'llCsmn durante? a. 
Mlss;i., e outras vaidades. 

f,,.i ! ·meu Deus! como qnerem cnml:>in;,i.r n sa· 
grado e o profano, o mundo e o Evangelho, ncs• 
ta devoção de. que falavS' V.s,ssuet.. ciemi chré
tienne, dcmi mondaine! 

Não profaneis o sagrado l\1tar e o templo 
santissimo onde se imola o Cordeiro de Deus! 

· o m.tin.dJllismo não aflora ;10 Senhor n:i \>tissa 
e prQfima o templo, 

Não fa.lem em Missa chie. Alem de uma 
profanação, é tolice! 

* Mo n s. ASCANIO BRANDÃO * 
a liberdade de recorrer a V. Rev., 
e, por me'o de- V. Rev., a lodos ".13 

Congregações Marianas do Brasil, 
num momento p<'.'!rlicularmen\e di
ficil ele sua existencia. 

A nosso Congreg9ção, nascida 
no Colegio Roman::, em 1563, por 
-n~l::-- --l t~f s :;ec de:: teve :s11(1 sed~ 
'""l(!(J";':"lr: ,...,~.1a}--r.l~-:i·--ir:-r1tC" ii,10 é, 
_.--,tç ooucc dcno;s de 18'10 auan-:!::i 
com a IOlll(ld<J CIO F,oma !oi tam-

Í'<0m -,xrulso do r:ickd·0 ctcrn::i. 
'f<sndo mais \ar,lo pocura<lo uma 

nova sede, encontrou-a, ha uma 
dezena de 'anop, no Palacio Bor
romeu . .Esta P<:1rem é. ~rric: sede tão 
acanhada e estreita, que tem cau
scrdo dolorosa desilusão aos que, 
vindo do· extrangeiro, esperavam 

: ,·er a Congregação , Ma ter el Ca-

puh ·~n~ta1adc em se~ n:!o mui1o 
:~- 1 ..... -·=--ir ,,!,._ ·1(.' "r":-ui 1 c-::-~ :-t:f'4--,s 7spl:-;-1-

I .,':cJns CC. MM., nue dela ~e ori
.•.. ~inaram. Ma::; atualmente crssalta

nes o temor de que. até dc,,ta me;;

rr.a ~cdc devamos ser de:.i;.lojados, 

pois, 1encjo sido o edilicio desll• 
nado a outras ~na!idb:des, nós '•· 
remos forçosamente que abqp<!jo
nar esk local, se a Providen<:ie1 
r.ão nos fornecer os meios para 
adquirir ou ao menos para alugar
as salas ql!e hoje ocupamos. 

Nós, Diretor e Congregados, sa
bemos q4e isto serio o ;nor'te ~l<J 
''º~"ª ":ongregação, fqto dolorosis· 
simo para nós, -em vista do afeto 
çuc a· ela r\0$. prende, e pc,r CC)Ufet 

., .éon tinua na Q•ii, pag~), :, 
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l-lomenag em 
Inspetor 

P'oi a. 10 ele novembro pp. a 
t.est.a. com Que . anualmente os 
Salesianos, Alunos, ex-,Alunos e 
Cooperadores, homenagearam ao 
Revmo. Pe. Dr. Orlando Cha· 
ves, Inspetor Salesiano, no Li
ceu Coração de Jesus. · 

A homenagem teve sua parte 
religiosa na Capela de S. João 
Boscci, constando de Missa. cele
brada pelo Revmo. homenagea
do e Missa solene, que foi can
tada por Moils. João Batista 
Costas, Prelado eleito de Porto 
Velho. A Escola de Cantos, do 
Instituto Teologico Pio XI, sob 
a regeneia de seu maestro, Pe. 
Sá Porto, S. S., executou a "Mis
sa Sancti Pauli" (3 v.> do Maes
tro João Gomes de Araujo, cujo 
ceritenarfo se vem celebrando 
no _decorrer deste ano.. ' 

Ao almoço intimo, falaram 
:varios oradores, tendo resp0ndi
<lo, a~ad~cendo, o Revmo. Pe 
Chaves• Por essa ocasião :foi 
:lida a "Carta de Obedie'ncia" do 
Revino. Pe.. Pedro Ricaldone, · 
Superior Geral dos Salesianos, 
eonfirni.ando no cargo para ou
tro sexen1o o Revmo. Pe. Cha
:ves; a leitura do documento foi 
_-eoroada por uma salva de pal
mas. 

Foi tambem oferecida ao hÕ
menageado, pelos Diretores dos 
(:olegios, uma bolsa ·para custear 
, Os estudos · de um candidato á 
~da sa.lesiana. 

: A's 19 horas, no magni:fiéo· sa-
·. Ião de Atos do · Liceu Salesiano, 
realizou-se a Sessão Recreativa. 

Após as , saudações : de estilo, 
houve beloS numeros 'de musi
ca.; destacamos uma "Meiodia 
de 1946" da. autoria do Maestro 
Pe. Sã Porto, S. S., interpretada 
com brilho pelos seus alunos. do 
Instituto · Pio XI e meninos do 
Liceu. . O menino .. Nilton Luiz 
Foloni executou varias· canções; 
entre essas, '';Pl,U'a ,;unal"". 

A Escola 'f eatrâl~~ \t1,tti:ão: dos .. 
Ex-Alunos . SalE!Siàrios, · co:rn a 
colaboração .d!l Instituto Pio XI .· 
e dos alunos . internos. do Liceu 
apresentou "O Messias", emp0I
gante drama sacro em. 2 atos e 
8 quadros, ·da grande peça reli
giosa "O Mar,tir do Calvario". 

Mas. a nQtj!;. riíâj$:' :~patica 
da Festa do Padre Inspetor Sa
lesiano é o Certame Inspeto:dal 
de catecismo. Esse certame é 
precedido d()S certames dos Co
legios · e Oratorios; sãô premia
dos os cinco primeiros, e os dois 
melhores concorrem no Certame 
Inspetoria!. Realizaram-se, aqui, 
nos dias 8 e 9, e nele tomaram 
parte 72 alunos de 14 Colegios 
e 6 Oratorios Festivos. 

O, certame eonslste - de duas 
r,roft!: escrita e oral: esta, por 
sua vez. consta duma i,rova de 
memoria e outra de inteUgencia. 

Houve 5 certames e em cada 
um· foram 5 os prêllliados. Ao 

ao Revmo. Padre 
Salesiano 

vencedor, ebamado "Príncipe do 
Certame", cabe um lindo galhar
dete, que · ele leva para o seu 
Colegio, · onde se expõe ·eni dias 
de :festa. O Príncipe recebe o 
galhardete em :função solene na 
igreja. Feita a entrega deles, e 
Revmo. Pe. Inspetor pronunciou 
um sermão gratulatorio, ouvido 
com muito interesse. Cantou
se depois o "Te Deum" e :foi da
da a benção do Santíssimo. 

Foram Príncipes dos Certames 
de 1946: 

Curso Colegial - José Marton 
(Liceu de São Paulo). 

Curso Ginasial (4.0 e 3.0 ano) 
- Lelio Avelino de Barros (São 
João del Rei) • 

Curso Ginasial (2.0 e 1.0 ano) 
- João Paixão (idem). 

Curso Primario - Mareio An
tonio (Niteroi) . 

Oratorio Festivo Geraldo 
Ferreira (Lorena) . 

Antes da entrega dos galhar
detes, no dia 9, :foi inaugurada 
na. sala nobre do Liceu uma Ex~ 
posição Inspetoria!· do Catecis
mo, para a qual concorreram 
quase todos os Colegios da Ins
petoria, tendo sido . premiado 
com Medalha de Ouro o Colegio. 
de São Joaquim de Lorena, clru;
sificado em primeiro lugar. 

SAGRAÇAO EPISCOPAL 
,, 

São Paulo, pela terceira vez 
est(} ano, assistirá a uma sagra
çãor,episcopal. Trata-se do Ex
celentissimo Moos. João Batista 
Costa, S. s.. Bispo-Prelado da 
Missão Salesiana · do Rio Ma- . 
deira. 

À cerimonia · realizar-se-á no 
Santuario do Sagrado Coração: 
festa liturgica do Apóstolo San-: 
de Jesus, no proximo dia 30, 
to ,André. Serão Bispos sagran- · 
tes S. Emcia. o Sr. Car!il.'tl Mota, 
Dpm José Selva, S. S., Prelado de 
J\taguaia e Dom Pedro Massa, 
S@;s., Prelado .de Rio Negro. 
l. 

FEDERAÇÃO DAS CC. 
MM. VE SÃO PAULO 
PROGRAMA DE ~OlUU.ÇÃO 

PARA O MES DE NOVEXBRO 
9.ª REt7NU.O - Formação Hana
na.: Comentario da !Alocnl:ã,o de 
Pio XII. 
a.) Pontos· pará. o estudo: 

As finalidades. da Cortgfcgll-5,iio 
Ma.ria.na. são: 

1} .;_ sa.ntifica.ção da propria 
pessoa. 

2) - salvação o santificar)i,o 
dos outros. 

:n_ de,fesa da Sta. Madre Igreja_. 
A Congregação Mariana· não é: 

1) - nem associação esportiva, 
2) - nem uma simples união 

de piedade tranquila e !noperosa.. 
S) ::-- nem uma. tropa de choque, 

que nao, conside.ra. a formação espi
r!tµaI de seus membros •. 

A Congregação une e .harmoni
za AÇÃO e PIEDADE, 
b) Conclusões: 

- . Acão e Piedade devem estar 
unida& Muita atividade externa 
OOII/- reflexão, sem oração crea uma. 
uma superficialidade Oca. e estéril. 

- A Piedade sem espírito de 
zelo o -lle apostolado é li.gua mor
na, O fervor movimenta, procura 
transmitir o calor. 

[, 

~- Ka lista dos Congregados San 
,,intos mlss!onar!os, fundado· 

1·, · ,.e Ordens religiosas, ma.rti-
res! 
c} Ucalizaçõcs: 

- .Examine a diretoria se a p~a
tica· do sport não prejudica a fre
quência ás reuniões. 

-'- Toda Congrega.;:ão · deve ter 
um setor de ação: catecismo na 
matriz ou nas ··cal)c!a:s, associação 
de .meninos, conférencía ,vicenti
na, secção euca.ristica., etc .• 

-::_ Tod.o. Çong,eg-adç, deveria .t.el:' 
algo qu~- fazer. tÍ!!, BUa Congregaçi'J.Q. •. 
d) Livros: ·. 

M~r!ófil~'"-,- A mocldad~ .aos Pê~• 
de Mar.la. :-:- Ed •. Voze·s •. 

Continua na. 6.a ·J)ag.) 

LEit ri:. PROPAGAR. O 

& WWW-G>4iiWS a WWW 
E' DEVER DE TOIJOS · 
OS CATOLICOS 

OS MELHORES PREÇOS 
E A MELHOR QUALID~E 

.paEStJ1riib,\êt~.n)S _,. VINHos· FINOS FRUTAS 
:·.~>-,"'·: ~-~·" ......... ,::•~,-.;:,+;,::.- .• . - . -. , t 

BISCOo:TOS:t)j:~MBONS "- G~NERbs· ALIMENTICIOS 

i EMPORIO MONTENEGRO 
~ RUA AUGUSTA, 1559 (Esq. R. Luiz Coelho) - Fone: 7-0035 
,\ 

~ ~1ERCEARIA· AVENIDA -~ J AV. BRIG. tmz ANTONIO, 2098 (Em frente à Igreja 
,,. Imaculada Conceição) - Fone: 7-5453 
?~ 
~ UNIOOS DISTRmUIDORll:S DA 
'~ ~ MANTEIGA "B A N D E I R A N T E " 

Indicador P r<>ilSSiônal 
A·D VOGADOS 

1------------
1 Dr. Vicente Meh11o 
/ Ptaça da Sé, 23 - 2,0 andar -
\ .. · Sala!15. 

Plinlo Corrêa 
Oliveira 

Dr. 
de 

Rua,. Quintino Boeaiuva, 176, 3.0 

anelar - Sala 322 - Tel.: 2-'12'16 

Dr. Francisco P~ Reimão 
Hellmeister 

Rua S. Bento, 224- Lº andar -
Sala 3 - TcL: 2-1543 - S. Paufo 

Dr. Carlos Morais 
de Andrade 

.Jltua Benjamim Constant, Z3 _, 
f.0 ai1d. - SI l-3 - TeL: 3-1886 

ENGENHEIROS 
'.Amador Cintra do Prado 

ENGE~HEIRO ARQt_TJTETO 
Araultt>tura religiosa. colegios, 

rr~idrnf'is~ roletfvu 
Jlu:Í. Lih. 8adaro, Ml ,.._ ti. J:>aulo 

MEDICOS 
Dr. Vicente ·de Pr··':> .· 

Melillo 
CLINICA GE~AL, 

Consultorio: Rua Aureliano 
Coutinho n.0 109 

Das 13 ás 17 horas ·: 

Dr. Camargo Andra·de · 
()OENÇAS DE SENHORAS 

PARTOS - OPERAÇÕES 

Da Benef. Portuguesa, da Mater
nidade de S. Paulo 

Cons.: R. Sen. Feijó n.0 205 -
TeL: 2-2741 - Das 14 ás 18 hs. 

Sabado: Das 10 ás 12 horas.· 
Res.: R. Rafael de Barros, 451 -

TeL: 7-4563 

fR~COS • 
At41:MICOI 

TOMEM 

ü!nne crrss~ta!n 
'-'BlLVEIRA.'~ -Grande T~filH -· 

Dr~ ,C.~lestino Bourroul 
Res.: ,.1,go. S. Paulo, 8 - Tel.: 
2-2622"' ;.:_ Cons.: Ruà 7 de Abril 

n.0 23s' - Das 2 ás 5 horas 

-or.•· · Reynàldo Neves 
. de Figueiredo 

DO HOSPITAL ' DAS CLINICAS 
E SANATORIO STA. CATARINA 
CIRURGIA DAS VIAS BILIARÉS 

Cons.: R. Marconi. 84 - 3.0 anel. 
- Tel.: 4-8717 - Das 14 ás 16 hs 
Resid.: Av. Pacaembú, 1.044 -

ras pelo telefone: 2-0839. 
Tel.: 5-2625 

HOMEOP.ATIA 
Dr. :Artur Rezende Filho 

Médico homeopata da e. &- r. · -
da Sorocabana. Diretor clinico 
do Ambulatorfo Bomeopatico do 
Carmo - Cons.: R- Sen. FeiJo. 
205 ..,. .Tel.: 2·6839 _ Res.: ft-6471 
- Clfarc~ .. hora. 1las :! á'.'I r. !lo-

J'/lS. J>do lcldone: :!-U~:9. 

O m general. ia p o nê s beatif ~a~o · 7 
Pe . . Antonio Cermeno, · S. 1:, 

Ncs cmsembleia geral dos .. Fev
DlOll, · Prelados em, Toquio,. resol·•-e
ver= estes unanimemente-- .. pr ,. 
mover a .. beatificação de:: ·. Justo 
Ukon Tokay=a. Semelhante ;•o
ticicr, que encheu de alegria os ca. 
to!ieos do Japão, não demormá a 
despertar vivo entusiasmo em quan 
tos .anelam pela conversão de.sto 
grande povo. A beatificação . do ne
roi nacional seria transcendent::z! 
na historia do cristianismo no 1a. 
pão. O nome de . Takayama Ul::~'1 
está unido ás paginas mais b:,. 
lhantes da historia do Japão e ~o 
Igreja nos seculos dezesseis e ~e-
2ess.ete ... Não lhe faltam netn o lou
ro da vitoria, ganho em ccnrtpar~ ..,s 
brilhantes. daquele agitado pe·io
do,. nem a palma triunfal dos ·he
rois. cristãos; os martires. Porqu~ }C 

bem que não lograsse derram -r~ 
seu sangue como era seu arde·1te 
desejo .e:>. seu nome foi o prim~;ro 
que aformoseava a lista dos tie1s 
sacrificados por Hideyoski, ·e-! t
zida mais tarde a vinte e seir,, que 
ho)e veneramos nos altares. · ::;~. 
mente por sua fé catolica se v:\) 
três vezes privado de todas as ·su:::.i 
honras e reduzido à mais extr~
mci miséria, morrendo lirlalni.e>1~e 
em consequencia ·dos padecimP.,1-
tos da viagem de quczrenta oias 
para o seu desterro em . }1anilha. 

O elogio mais completo de luslo 
Takayama, como japonês e c..ttu
lico saiu dos labios do bom am go 
o famoso Daimyo de Kanaz 1w:i, 

Maedec Toskilie. Ao partir Ma 1:l,:,c 
. para . a- mor.te pela sua fé, com os 
· padres -.da-. Companhia conden 1J ,:; 
. por Taiko Hideyoski, entrou_ •,o 
:. aposento para despedir-se do pr'n-

eipe, deixando-lhe como prenda de 
~a amizade dois vasos de chá, r,o 
v,alor de cinco mil ducados. Ma:ri
Yilhado o Daimyo da sua ale ria 
e decisão de morrer martir di_,.;.,, 

; aos circunstai,tes estas pala•r!os 
textuais:· cTakayama Ukon, que v{ -
des aqui, é 11m homem muito c''J· 
tinto e excelente, tanto na valcn·,:i 
como no . esforço pe:;;soal, ri<;> SO.",C-1' 

e prudencia, e crêde que se e,s•,
vesse ainda na graça e favor do 
imperador Hideyoski, ele seria o 
primeiro ou o segundo senhor co 
Japão; mas por não querer dé·x,,r 
o cristianismo estú neste estai-:> • 

Os compatriotas de Ukon, por ra
zões histr6ricas, sabidas de to l · 5 

olvidaram com as p:i.;a-, ras e' o 
príncipe de Knazawa, os me,•1_,,5 

do heroi cristão. 
Merece realmente Ul:on Taka7c.

ma as honras dos altares? 
Se folhearmos as paginas do 

Martirol6gio, seria facil encon'r,,r 
os nomes de incontestaveis conlt!s
sores da fé, venerados hoje como 
Santos Mártires, por terem sucur.,
l,ido coll;lo Ukon em conseé(u.sn::i,1 
dos sofrimentos suportados no cles-
teri:o por Crista. ,. 

Como Santo o prodamaram c.s 
moradores de Manilha, na recc-o
ção realme,nte régia que lhe ti i
butaram entre vivas de jubilô, rer,i
ques de sinos, sa!v,::r,:; de canhão e 
arcabuzes, como lambem, dla.r· 
mais tarde, no solene funer~, e 
luto: oito' .dicrti em sua honra. 

Nem fàitam aquelas demon..i:r::x
ções que só · se fazem aos Sant.:>'Í; 
pois se dermos crédito a uma tes
temunha ocular, ao ser enterrado o 
oodaver, todos á porfia lhe beija
r= os pés, até mesmo os mais gra 
ves religiosos. Ao fechar a sepui
tura, os Padres e clérigos res '?. va- . 
ram para si tão piedosa tarefa -:'i
zendo: .i:E• inconveniente que o po
"'° silnples .o cubra.• 

Citaremos dois testemunhos co:,• 
teniporctneos de primeira odem 
que nos rE)vefam a opinião col!i1.om . 
d.aquele ·tempo. O Padre Mor~J~n, 
que por vinte· anos trabalhou · mti
mamente com Ukon, · confessor · · dc 

mesmo na ultima horer; e eõMJ!6-' 
eiro seu d<? exilio, e=eve o : :>~· 

guinte no livro publicado no M• 
:rico:· cDesde 1565, ano ·em qué '1oi 
batizado -pelo Padre · Vilela COM 

seus pais, irmãos e mais :de e<.'"!!l 
criados, nunca houve nele m,.d .. ,,~ 
ça alguma no · começado antes lt-1 
sempre s·.ibindó do bom ao m~l>t.A 
crescendo r.a fé e no zêlo pelo: g1c
ria de "Deus: edificândo igreja e ca
pelas em numero superior a ce:n; 
levantando em outros lugares ta1• 
tas outras cruzes, destruindo ;d l'.:la 
e trazendo á nosso fé senhores,· 
príncipes e gente simples. Def,,n• 
deu sempre os Pa<lres da Comj:;x. 
nhia dos ataques dos bonzos, e d ;s 
goverriadóres, · inimi:,os dos cri~· 
tãos. 

Foi coisa ;m_u_i insigne e. sin;p,~"n' 
em Justo, que, sendo tão pru-:l~ri,é 
e valoroso animado dum "·es'O'- ,to · 
guerreiro e.' altivo · nimca, dur~1;e 
cinquenta .anos, contradisse aigo 
de seus mestres espirituais e àcJs 
Padres. Suei vida foi tão uniior,n-e e 
simples, que nunca sentiu :tú •:. 
ouer coisa contra o castidade 
· Seria um n\lnsa ·acabcu, ·enu ;.,e

rar todos os casos particulares n··s 
quais este grande servo cie 1)eus 
·mostrou vfrtudes heroicas eze:n
plos de h u·m Ilda d e -pac1e-i • 
eia, obediertcia aos · 5eus 1'a { ·e3 
espirituais, temor de ofender o" ncJ-; 
zêlo pelas almas, ·cuidados de s,,'.: · 
conciencia. desejos pelo martirio e 

· a e,:,:iltoção da santa fé, se--i ~ ::> 
uriê! das mài.~ firmes colu-nas d;:i ·;li 
cat61ica naqueles pci:::e$ . 

O segundo. l\?slemunho é do :,.,. 
dte Francisco Colin, celebÇ!'1' J.-'\":l 

missionario e historiador das fiii
pinas. PaM.ados vinle anos ap6s cr 
mork d!". Justo Uko,;,. escreve o ?a. 
dre Colin, ·ao se tronslada,em ·e~· 
urnas. da -vdha igreja do c;obq,o 
para a nosso iqreia, os Padres .,,.. 
solveram separar os ossos d-e •::o 
ilustre varão e ·marlire de Cr.isK G 

coloca-los no inlerior da capela '-'" 
r.ovo colegio, ·num caixao L0:-:1 

· adornado: encim-:ido -o sepÚ;c~o 
com um quadro ,seu 

E' indiscutível que a glorifica _;.,-:; 
maxima daquele que sobre a te r r 

·foi a· imagem ·. v~va ·do ,;upr-.:no 
·ideal, denodcrdo e inquebranla 1 °1, 

· fiel ao se,i Imperador' ·a'.é a: :n >·' J, 

.. leal ao seu Deus até ·o mar,i• .,, 1 
· te-ria urrta 'repercus~ão imore; 1' )-

nante em todo o impcrio, cu 1os e, i,• _i/ 

tos ·para 'o calotéi~;.r,.c s4o· dif(-1:e.:i 1 

·de se prever. 
Terá chegado a hora em c:ue 

Deus Nosso · Senhor, c_rlorificaàr r 
eterno dos que o glorificam, q 1.: • 

ro premia~ na ºterra a fé incon•r::i:;
tavel; o zelo ardente, a cons!a•,.-:ia 
invencivel d9 seu sqrvo co,n ::: 
auréola dos Santos? Terá o Se'l'1 r 
reservado ~ intercessão de::;to :,.0-
rão justo e fieh:r felicidade ·de v "·fo 

to n<:i im}:i~rio· japonês:· cro"'quol lan:O. 
to amou e enobre;:eu mais co n 4".s 
respfondor0s eternos de suas vir'.•i.
des que com as glorias guer.reirm,~ 

Rezemo,:; com .!crv-:,r pan:r q:.ie ":.l 

glorificação de Justo U!:on, e ~J. · 

Igreja, sejcr prçmta realidade; d 

com ela breie· o alegria da · :é ·& 

do gôzo de amor nc Império dv · 
Sol Nçiscónte, rê,:r<õ>nercid_o em C·i ;'"> 

ao calor matemal. da, Virgem M'=!• 

ria. 

· .31edicação ;a~ .-., , .tnta_
inento. da. . .slfilis. 

E' PREFERIVEL 
SAUDE, QUE 

PRESERVAR 
TRAT·A--LA 

auxilia),' no tratamento da Sífilis, Consulte seu médicf1· qu;· ~~ro~ ·-' 
vará a nscolha. F.' de rr,sultados certos no combate :í ..Sífilis ·em 
.suas . terriv.eis formas: Cancros em qualqu.;r ·:p:.nte. tfo :~cm'po, : cat:ie · 

::nos ossos, 0 corrimentos dqs ouv-ldos, nariz, pla.ca.s··naiF'tnucosas,.-Je
sõus do estomago, rins e· coração. Usài · com· toda -confiança. 

(Ui EC) 



Expe~iente . ~a e ú r i a Metropolitana A ~oral 
~~

4 V.~~:ê: ::=.a:igtr;o 1 
G;erol, pro!criu os seguintes àesl' l· 
chos: 

AGREGAÇÃO, à Prima Prim,:ma 
a.e Roma, em favor da Pia Unic.o 
das Filhas de Maria do Ginu~,~ 
:Maria 'Imaculada. 

O Mons. Manuel Meirelle3 Fre,r'", 
'.Vigario-Geral, p:-oieriu oo seguh
~es despachos: 

DISPENSA DE !MPEDIMEN~O. 
~m favor dos oradores: Pedro M:. 
guel e Neíia José; Abel N. de Oli
..-e!.ra Penteado e Terezinha M. 
Çatti. 

TESTEMUNHAL PARA CASA-
MENTO, em favor àos orador ~s: 
João Rodrigues, Eduardo Gon::al
'\"es Filho, Antonio Francisco Go
::rnes, Miguel Peller, José Pereira ..:e 
Godoi, João Prebelli. Manuel l.0·1-

:reiro. Filho, Ma:rio Po:ites e Sa!·,:::
tlior Sacomcmo. 

Dl.\ 7 DE XOVEMBRO 

O .Mons. Manuel Meirelle.s Frei
re, ".iga.rio-Geral, proíer·iu os se
.;uintes despachos: 

PLEls"O USO Df~ ORDEXS, por 
um a.no, em favor dos RR. PP. 
:fréi Egidio de Assis OI•'M e frei I,;s
tevão Ma.ria d e Avelar O P. 

r:rrt:s PARVULOIH.:!I{, cm fa
vor das paroquias ele Corar;âo de 
Jesus. Consolação, Calvario. 

CAPELA, por um ano. em favor 
da capela ele Xa.. 8a. ela C0ncei
~o, na paroquia de Xa. Sra. do 
Parto. 

DIVERSAS LICJ:::--:('AS eonce
didas ás l;·miis da Abadia de Sant:< 
:Maria. 

PROCISSÃO em favor da pa.n,
·111uia de Vila Ipojuea, 

1 DISPENSA Dl!:1 Df PEDIMENTO 
em favor do" oradores: Alcino Va
lente de A;;ufar e Iolanela de Sou

. aa Morgado. 
TESTEMUNHAL PARA C.\SA

:l\IEXTO em favor dos oradores: Al
berto Serafim e 'Rina)do Catto. 

1 lMPEfi,\TA DE "SPIHH"t: 
\ SASCTO" 
1 De ordem superior aviso aos i:cv-

ESCOLA TECNICA 

lllOL ~OMOUIS cio ue.l:>ai,aõ.o 411e, 
a. tta.rtir desta data,, quando M !"li• 

brica.. o permitirem, deverão dar 
na Santa Mis5a a; ·c:oleta·-''De Sp1l'!• 
tu Sancto". 

São Paulo, 7 de novembro de 1H6 
(a). Monsenhor Paulo Rolim Lou-
reiro. 

Chanceler do Arcebispado. 
DlA. S DE :XO\'F..M.BRO 

O 1fons Manuel Meireles Fi·elre, 
Yiga.rio Geral. proferiu os seguin" 
tes despachos: 

PLEKO USO DE ORDEXS, pot· 
um ano, em favor dos RR. PP • 
Galileu da Mãe de Deus, Guilher
me :Muller e mons. José Arthur de 
!lfou,·a. por três m.êses em favot· 
do reYmo. Pe. Rafael RodriS'Uês . . 
SS. CC. 

BI:s'AÇÃO, em favor do i·evmo·. 
mons. José 4rthur de Moura; iderri 
cm favor do revmo. Pe. Guilher-
me Muller. 

COXFESSOR ÉXTRAORDIN A~ 

RIO - da.s Irmãs Vieentinàii, com 
rcsidencia no Asilo Barão do IÜÔ 
Branco e Escoia. Paroquial Fran
cisco Teles, Jund iai, em favor d o. 
n-ino. Pe. Dom Amaro Bond~
mullcr. OSD: da Comuni_dade do 
Ext. X. Senhora de _Lourdes, á_ 
av, AI varo Ramoll· 22lõ, em favor 
do rcvmo. re. Bronislau Cherek, 
svn. 

.-\ csr·,XTA 'R-SE da Arquidioce
ces<': por um mês. em favor do rev
mo pe. Con. Anscarlo Huymaiis, 
orel. ,prcm.: por quinze dias, em 
fayor do revmo. Pe. Antonio de 
Pádua Fe1'raz·. 

PTIOCTSSAO, em (avor da ·pal'o
quia de Santa 'T'erezinha do Bosque, 

QCE'R:\f.ESSE, em favor da paro 
ttula da Penha. 

DR. DURVAL PRADO 
MtDICO OCULISTA 

Rua Senador PaDlo ~•cho, li 
• fl.• .nel. • ~ iU • 1::J • 1~ 
< Esq dB F.ua Jose BonifácioJ. 
Cons.; H.30 ~ l'l.30 boru 

T,l,: z.7313 

Mariana 
DE COMERCIO 

SOB INSPEÇAO 

CURSOS BASICO E TECNICO DE CONTABILIDADE, . 
DAC1.'ILOGRAI<'IA, ETC. 

MATRICULAS ABERTAS 
PARA 

RUA BARAO DE 
O Ct.:RSO OE ADMISSAO 
PARANAPIACABA, 50 . TEL.: 3-7995 

EmbOl'<l. o 11enhoc lã J)ll!lrl~ 
áquele pequeno grupo de J)eSS-.•-JS 

com que mantenho :relações !X)!" 

C<?~~e:;pondencia, quero dirigir- he 
algumas palavras a i:e.speito de. 
seu artigo .o padre Arlindo v~.
rcr é um Fascista e amoral•- puo,i
cado no numero 9 da eDivulgaç,:;.., 
Marxista•. Não quel'O deiender ~
Padre Arlindo cujas exímias quali
dades de educador, jornalista e sa
cerdote muito admiro, porque ele 
não, precisa da mi.~ha defesa. T -~ ·1-

bem não foi atacado pelo sen'!-icr, 
que defende apenas o pun:lo 1.-..r 
das meninas e moças de nossa k,r
ra e- o inocente comunismo tão YlO

lentamente atacado por este sac-ar
dote·. Não posso discutir com o :,,,,
nhor se o Padre Vieira é fascista 
ou ·não, já .que o senhor e os ;,eus 
amigos conside:am como tas~.:,ia 
quem quer que não seja comu•i,-:.
ta. Quero-lhe dar crpenas a mi
nha opinião · sobre a sua. segu,1<la 
afirmação; ·a saber; que o Paire 
Vieira é amoral, porque esta sucr . 
afirmação me proporcionou alg· u-.s 
minutos ·alegres que nestes te,npos 
difíceis são muito raros. E' que eu 
gosto muito das sotiras e o senh.x 
como defensor do pudor das d•Jn
zelas br<:1silefras é simplesmente 
inpagaveL:,O seu .papel s6 poderia 
ser igualado. nunca superado, ;;c.r. 
um gàtuno que. ',.z as maiores dia
bruras ,para prençier os tiras ca . 
policià por serem estes criminosos. 
Desculpe· a ;co~ixn:ação ! 

O s~. ácusa o ·Padre Vieira de 
imoral e grosseiro 'í,or' tér. este cita-

. do 'nwn artigo sobre O cComunUJl'l\0. 
nas univeraidades amerio:m.vi• 
wnà frase . do . insuspeitÓ Huxl ¾Y 
que afirmava. que a promiscuida, \e 
sexual entre os coligiais norte-... me
ricanos, rebaixava-os a situaç.ío 
de cáis. E todo seu artigo se ba-1e:i 
va nesta citação, feita aliás, pelo. 
Padre· Vieira em·.inglez para acan, 
tuar à sua autenticidade. Toda wa 
revolta sobre a imortalidade do 
Padre Vieira · provem .da re-n::ita 
possibilidade que estas 12 palav1,:is 
inglezas pudessem o[ender os <'E,
licados sentimentos de pudor de 
uma moça brasileira. O senhor P.'l· 

creve que teria perdoado ao Pad~e 
Vieira, se este tivesse feito tal ci
tação numa publicação cienti!ir:a 
destinada a um restrito circulo de .. 

. leitores ;porque a probabilidade de 
que esta caia nas mãos de ·uma mo 
ça. desprevenida é muito menor do 
que no caso do ·,correio da Ma
nhã,. Será ·que· o senhor lhe terict 
aberto até as· paginas de sua re• 
vistasinha pseudo-cientifica? Em 
todo caso o fato de o senhO!' ter-à• 
escandalizado·· tanto não me . com ,. 
veu milito, e · provcrrelmente tacn-......... __ ,. _____ _ -----------------------------

A . resistcncla doa catolico::, 
eot'ltffl 011 atol! a.rbl tra.rioti NOVA .E T VETERA 

do Padre Ariindo 
CARTA AO SENHOR CALVINO PILHO 

bem não aos outros lei\ores, mas 
[oi para mim um motivo de gra,,
d.e hilariedade. E' que existem, :.e
gundo a moral do Padre Arli'ldn, 
que é a mora! da Sta. Madre Ig,eia 
Catolica Apostolica Romana, dois cli 
ferentes tipos de escandalo. Tem">s 
aqui o escandalo propriamente dilo 
que é dado quando alguem oca;i~
na: por · palavras ou açõ.es · ínco,rn,
nientes a: queda espiritual do ,·"<>
:rimo. Este tipo de . esca:ndalo nà-:. 
entra em nosso caso. Em primeoiro 
lngar porque as elitas palavras do 
Padre Vieira,. respectiva:men:e 
de Huxley - não podem ccru..,ar cr 

queda espiritual de ninguem. A 
sua propria queda, presado sr. 
Calvino, tem raizes muito mais ,.,,. 
motas. Em segundo lugar me sur
preende muito o fato, que um ma
terialista como o senhor Calvino ,e 
preocupe tanto com o bem esot ·i
tual dos outros, se os seus dogmas 
materialistas nem aceitam a exis
tencia destes mesmos bens. Ou H,_ 

rá, que o senhor defende v ~ •."os 
preconceitos burguezes que· 'r,i•.--,m 

que uma moça seja recatada --e.cte
riormente saiba · fazer borêl.ados 
cmitar e tocar piano a despe,I.:> cie 
seus pensamentos ou convié::ç",rn 
interiores? Neste caso tem razã-:i o 
filosofo russo Beràiaieff, que /., --.a 
que o ·espírito se opõe á me·t J.,· 
dade burgueza e toda nega,/·o 
materialista de - · ·'rito implico:~-.,,~
cessariàmente 1 certo m·,·' J 

uma mentaliàa~~ i:lurguesa. Mas, 
evidentemente, o · seu caso é di'o
rente. · A historio:. n~ conÍ,O, qu,p., 

na Roma longínqua à~ ~ 
um áugure encontrando mn o::,I~ 

gà piscou para ele, poc que lCl!n· 
bem conhecia os segredos da mo
lissáo. Eu im.ilo o áugure cont<:m• 
do-lhe, que a moral do Padre A:,,.; 
lindo conhece ainda um seg,m :kt 
tipo de escandcrlo: o escanàaio lo-
risáico, que consiste numa pern,J'sl 
s-a disposição do: alma, que le'l'f2 
um homem a -escandnlizar-se G<>

bre uma ação boa. O nome kt
risáico nos lembra os iari.seus qui,, 
perseguiam a Nosso Senhor :Pt"OC ,.. 
rando arruina-lo com os seus ~ .. -
mas, como hoje em dia oniI'os pro
raram. arruinar a todo CllSto-a lgre'a 
de Cristo, que continua a obra do 
Divino Mestre aqui· .na terra. 

O senhor afirma, que pela ímoro· 
!idade da juventude norte,am,;,ri<.J
na não se pode responsabilizar o 
comunismo. mas sim os abusos c'o 
capitalisino. Mas, como materia'.\3 .. 
ta histórico, deTe o senhor con::· ·r
dar comigo que o comunism:0 :i~ 

é outra cousa, do que a ultima COft• 

seq'uencia do sistema capitalht~, 
absolutamente·. a n t i-espíritu:rlista 
e· mcrterialisia. O capitalimno e%• 

tremo e imoderado, s6 se clistingu,e 
do comunismo pela maior liberda• 
de concedida aos indivíduos. Que. 
as consequencias morais m = 
me:smas, nós: fdcilmente· podemos 
verüicar:· A . respeito desta q11~

tão, a:·'._aua: ·.falta· de conhecimento 
sobre· a:.URSs· me surprendeu m'!II" 
lo, quand<:, leio a afirmcição, q,,,, 
• lá,,, at.~:- hoje, ninguem,. ~mo <,g 

· (Continw.:i: 1\(1:. 7':' !'09.) 
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. dos governos e contra a. 
legisla<1ão scctaríà que lentamente 
,·a1 tazcndo desmoronar as bases 
c.:ristfüs- e trailicionais da socicda
cie, o trabalho de concenLração dos 
,·atolicos para repelir partidos e 
ideologias :extremistas - quer se· 
jam demo-liberais, esquerdistas ou 
<lireitistas, todo esse esforço em 
~-rar.àC> parte se neutraliza e se 
11cr<le diante _ao que na gíria p•J· 
l1t1ca. tem o nome de locomotivas 
ele rrianobra. 

LOCOMOTIVAS DE MANOBRA 
deseobertó â ·impiedade· tôrte e pu• 
jà.nte, por temor de qne & 'luta. 
oxa.spere os . animo:s dos mim.igo!S. 
Estes que assim julgam não l!le sa,. 
berõ, dizer si estão a.. favor da 
Igreja ou contra ela; pois si· bem 
afirmem que são catolícoà, deseja· 
rUin.l que a Igreja deixasse ·que se 
propagassem ilnpwiemerite certa.a 
maneiras de opinar, de que ela di.s
:-ente- Lamentam os tais .a ruína 

Um cabo eleitoral do intet'ior 
costumava dizer que era «amigo 
incondicional do coronel fulano I o 
ehefo politico ltx:al) e de seus dig
nos sucessores)), .. De muitos cato
licos tambem se pode dizer o mes
mo: são amigos incondicionais da 
l!lituação reinante e de suas dig
r.a's sucessoras. Si os ventos são 
favoraveis do totalitarismo da di
reita. abraçam sofregos esses «mo
,·irr.entos de salvação nacional». 
Si o fascismo e o nazismo caem 
em desgraça, voltam de novo em 
de~andada para os braços do libe
ralismo. O pandemonio liberal pre
rneditadamente preparado para es
ta lx::lccer o dcscredito dos regimes· 
democraticos os conduz, como car
neiros, para as hostes esquerdistas 
- e repetem os «slogans» postos 
:na rua pelo poder oculto: - «O 
mundo caminha Inexoravelmente 
pi..ra o socialismo»! 

~is que de novo se esboça uma 
reação contra o comunismo e as 
locomotivas de manobra passam a 
cruninhar na direção de um neo
fascismo disfarçado, e assim por 
f!iante. O ~urioso é que. nesse 
,·oe-vem, mmca as locomotiva~ de 
!11lLl'!Ob?'2. ttcerl:a..1'!'! - _E'· que n_á.o 
podem 1certar poi sseguem a ·tcdti,s 
u palavras de ordem e a todas 
a.s sl!nhas - n1enos as diretrizes 
c1 ·~ Igreja, fon!I' 1mkn de !':alvn
tão .rara u sociedade humana 
e C>ada vez mais se em11ranham no 
dfdalo cl:1 moderna Bahilonia. ... 

Já São Paulo Apostolo concita-

va oi, rtels a abraçar 11, Verdad; • 
para crescerem em caridade e chc:> • 
garcm á plenitude da idadGl de 
cr:sto, em vez de agir · como 
«criancinhas ·vacilantes e levadas 
pr..ra todos. os lados por qualquer 
V<mtc- da doutrina, arrastados pe-
la ini~uidade dos homens, que, por 
astucia, induzem ao etTo». (E!. 
1. J1). 

Em nossa época sobretudo a 
reste do liberalil311lo é responsa
vel por esta indigencia dos catoli
cos. Começa que muita gente não 
a.:,redita na existencia de homens 
imquos que usem de astucia para 
i'1,iuzir o proximo ao erro. Todos 
)S homens são t~o bons ... E é 
táo feio se l'Ílssar por reaclonario 
E' t!ltramontano. Combater o erro, 
além de perigoso para o nosso 
prestigio e posição, galvanizaria 
cs transviados em seus erros. 

Bem dizia o poeta latino que 
quálquer disparate proferido pelos 
horr.ens j~ teve algum filosofo qu~ 
r, defendesse ha milhares de anos. 
Este argumento, l)or exemplo, jã 
alcançou o milenio. 

Santo Agostinho, na «Cidade d" 
Deus», sentiu necessidade de refu• 
ta-lo. ao analisar as razões por 
que Deus castiga juntamente aos 
bons e aos máus. Com justa causa 
JH'o,·am aqueles das amarguras 
desta, vicja, quando Deus os afli,.-c 
juntamente coro os ·maus .. porqt~"'e. 
deleH.a.11do-se nas doçura.s do esta~ 
do p:resente, não qui.zeram mos
h-~r-lhes o camil1ho errado que se
gmam qllando· pecavam». E esses 
tn!~ <1,-i,:nm de r<-prccndcr nos 
01te c·rran1 "'cornmltando n sua fa
ma. e bem estar. temendo as amea
qas e vlolenclas dos impios,,. -
-- Pão por(luc considerem que sua 
fama e vidu sejam neccssarias 

para. a. utilidade e ei,.,inamonto do 
proxlmo, mas porque se apode-. 

, ra ele seu coraçao pusuanune a 
falsa ideia de que são dignas de 
apreço as lisonjeira srazões com 
que são tratados pelos pecadores, 
e que, por outro lado, desejam vi
ver em concordia entre os homens 
durante a breve epoca de sua exis
tencia>. 

•••• 
São Vicente de Paulo 4! o Santo 

da C~ridade por excelcncia, En
tretanto, _longe de seguir· a cor
rente ·dos panos _quentes, da conci
liação a todo o custo, da mão es
tendida ao semeadores de erros re
ligiqscis e sociais; qual foi sua ati
tude em re,ação aos jansenistas, 
que tantos pontos de contacto ti
nham -com os «catolicos-liberais" 
de nosso tempo_? ·Perseguiu a sei
ta e atravessou seus projetos, de
nunciando-os á Igreja e ao proprio 
poder civil, escrevendo a todos os 
Bispos da França para leva-los a 
pedir ao Papa a condenação das 
cinco proposições extraídas do li-
Yr;_o «Augustinus;, -

• • • 
Quanto ã. questiio de boa. fé, que 

<' e, c,,spantalho para tanta g-cnte. 
ii;to é, quanto a.o a.rgumento de 
(1_l!e talvez os inimigqs da, !greia 
se julgm~m pot:suido:tles da. verd'i
de. eir- o que diz São Vicente em 
celebre carta aos Bispos de Alet e 
u,· 1 uiuiers: 

•Vós me dizeis, - Monsenhores, 
que um e outro partido crê que a .. 

1 azão e a verdade se acham' de 
seu ludo, com. o que concordo, Mas 

bem sabeis que todos os herejes 
dizem outro tanto, e que isto não 
os garantiu contra a condenação e 
os anátemas com que têm sido fe~ 
ridos pelos Papas e pelos concí
lios; não se achou que a união 
com eles fosse um meio de curar 
o mal; pelo contrário, foram com
batidos a ferro e fogo, e algumas 
vezeE, demasiado tarde, como póde 
acontecer neste ·caso,. 

• • * 

J • Se:á a. <Fé que opera pela Ca
t1daae (gaiatas V, 6) incompati
vel com essa luta a ferro e fogo 
contra o erro? Leão XIII dar-nos
á a resposta: -

«Não é esta ocasião de averi
guai si colabaram e até que pon
to, para chegarmos a .este esta·
d0 d<; coisas, a covardia e as dis
C:c:-rctias dos catolicos entre si; mas 
seguran>;ente não seria tão grande 
a ousadia dos máus, nem t.:-riam 
semeado tantas ruinas, si fosse 
mais firme, e arraigada no peito 
muitos a fé que opera pela cari
dade (Galatas V, 6), nem tivesse 
decaido tão geralmente a obser
vancia das leis dadas ao homem 
por Deus. Que da memoria do pas
sado retiremos o proveito de ser 
mai,;; a visados para f) futuro;}. 

• • • 
«Pelo que diz respeito a.os que 

õ.e,•e,n tomar parte nos negocios 
peblicos. devem evitar cuidadosa
mente os extremos viciosos, elo., 
quais um se arroga () nome de 
t>z-udencia e .o outro raia pela te
meridade. Porque alguns dizem 
oue não convc~....tazer frente :1, 

. da Fé e a corrupção dos costu
mes: mas nada fazem para sanar 
este· mal, antes com sua excessiva 
indulgencia e dissimulação preju
dicial fazem crescer o mal não 
poucas vezes. Esses mesmos não 
querem que ninguem ponha em 
duvida seu afeto pela Santa Sé; 
mas, nunca lhes faltam pretextos 
para indignar·se contra o · Sumo 
Pontifice~ (Enc, Sapientia-e Cris• 
tianae). .... 

A prudencia desses tais a qua
lifica o apostolo São Paulo de sa
bedoria da carne e morte da al
ma. porque não está nem pode 
estar sujeita á lei de Deus. E, em 
wrdade, diz Leão XIII, nada me
ncs conducente á diminuição de 
nossos males. 

For outro lado, diz o Soberano 
P,rntifíce referindo-se aos temera
rios, «não poucos, movidos por 
enganoso zelo, ou, o que seria 
peor,-fingindo umas coisas e fazen
do outras, se apropriam oo um pa• 
peJ que não lhes pertence. 

Desejariam que tudo na Ig-reja 
se fizesse segundo seu juízo e ca
·prkho, até o ponto de que tuci
f'.\Ue> se faz de outro modo, levam ll 
n~Bl ou recebem com desgosto:,,, 

1%1. porta.nto, · retratadas poti 
Lo2áo XIII, as duas principais ca
n;;::teristicas dos «catolicos-líbe
rais»: - o enfraquecimento da 
Vc1·(,ade unido á monomamia de 
tulo conciliar e a pretensão de 
ditar_.,.119rmas ç,,,dii;etivas á Igreja .. 

F: qtie s~r.ia)lâ d'ivina instituição 

/ 
s,1 tosse seguir essas, eternas lo
comotívas de manobra~-
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6.• Feira 
200 MIL cruzeiros 

finais 

. -- -- 1 ·:_:~~: ,, · ie §ão Paulo , 1 
,.,. , ..... _( 1:!oneluw d&, ... ,-.c.J~ 
ta B'-1R.h~1"- - P"a;tim4. & luz ~\ 

autorida.de Ecles!A.etics. - E. Vosia..
P. Claud~J - L' a.nnon~i tait!!'< 1, ·' 

Marie. Ed. Yozee, 
a.• .REFNlÃO ~ ~ . .,,,. 

cial: A~ CC. M.M. e M Vóéa~ 
ba.cerdotais, • . 

a.J PonLm, pa.ra estud.o; 'í 
As Co ngrega:cões .Ma.ri..aJ:!.a4 dffel» 

tra.balha.r pela.e Voc!l,Ções para, blk· . 
nl.ficí.o de si mesmas ( Ce~t!!tu&çâo ~ , 

M.eios indireto-a; 
1) _ or<l-Qào. · · J' 
:) - ÁPOio á. ~ dou 'f.,_.Gll~. 
&) - For~o M ~ ti,·~~?1!1=- 1 

lia.a cwe 1>oseam ser ~ d~ .U"'I. 
cardotez;, 
Me.il'.ll! diratcs: 
1) A aa..nuttd,;ã,o l\P&l'Jrl&, \.~' 
2) - O apostolado. _x· 
;,} - A devoQã.o <1o Noeaa lahoNi • 
°Desen-rol'l'i.me1',te.. !11' . .;~61' Ma-~, 

ri~M" ~., ti.ffl& (r~), ilõ I N,"':,; 
b) ConelUSOO!: 
- Aeo,t.llffl&~~ ~. al:haf, ~vé~ 

,!Jo homem.· apee11.i:: dç,s defeitos, di;r 

:fieien~ia~ • l!ltlfflO' fra.tlll~ l'lu~ .. 
mal'lu. o l!'eJ:)l'flel'lt~~ d• ,!~usi.j 
CrisÚJ. 

- N~ 9.~ti.o de gra1;11, depoh! i!e. · 
et'ffl!lt1nhio )'efir 11. Jee,ie t11.le oe 11&.~.i!t'. 

rnelffl'lotee ée Íffl'!ttml ~ ae!l! 
ª(>tltl'O!! erifltOtlN }'l$la. ~i!fflt• 

- A de'l"oi,ão 11, N. • S," é. tt!!'l.!t~ 

A Prima=Primária, cabeça e mãe de todas as CC, MM, do mundo, pede o auxilio, I! I! 

fonte n9 Toca~õ~s sac05rd9taie1_; ~; 
t.ambem o mtlo nrnl~ pa~efo!!O r,a.ra; 
a~ r,resen·a.r. 
' e) Rt!rlimt~e1: 

(do-'®Jusão d~ 3.a :pa~.) 

'd~ aíeitos desastrosos crua a 1100· 
za: cles~~- croafretaria às · demais 
·CC'. MM. da Halkt. e ainda ~ vida 
rélíÇJiosd e !QOral de ·toda a nação. 
De fat..o, nes.tcr nosscr · po~~ Italià, 
1:(:Q provadà esw:itual. /1). Úlateria> 
J:CE:nte, àss~tctdc{ hoie pela "depra
i1éi~u e pelas forças cóligadas do 
prQttsta:rifis!lio, da maçonaria e do 
aie~mo, ·que àgo.ra' · pela primeira 

· -~vev na ht~oria da· nossa civiliza
ção cristã s.e ··mostram publicamen
~ t:tos nossos cee.oninhos, , as Con-
9'TE>(}ações Ma:ri<:mas bem orgcmizq
das poderão contrapor suas !or
ças aguerridctS pca-a a salvação de 

.no~a fé ca!olico:. Não hciverá, nó
re.rn unidade · de ação se da Prim,~ 
lt'im:aria não vier o impulso s a 

A ~ta. d.e :pila.toa: "Entã.o, 
'tu és rei?"', Nosso Senbol" respon• 
de.n com sol~ simplicidade: ~~ 
o dlzez, eu $.OU~. (Lc. 2:1,3.). E 
uã.o foi só nesta sup:rem.a. hora., ao 
fniclar-se o au.pücio :redentor, que 
Jesus Cristo se afirmou rd. Já. bem 
Bll.1:.es, no decorrer de sua. a.tividade 
d-e .Mestre, declara.ra: '"Tudo foi-me 
E>,ntregue por meu Pai" (Mt 11, ê7 J, 
e: "Foi-me da.do todo poder no céu 
e nc- terr-d." (Mt 28, 18); e no ul
timo discurao !eito ao povo sobre 
os sofrimentos <1€ll>ta v.ida e a.6 re
compensas reservadas á vida et.er· 
na, Ela dissera que o Filho do Ho
mem volta.ria revestido de majesta
de divina e ocnpa.ndo o trono de 
gloria, para julgar as nações como 
rei universal. (]IH 2 4, 31 -46. ) 

A ideia magnifica ·dis Cristo-Rei 
e:..i.asiou, sempre as almaz grandes 
com.peneira.da.s do amor de Deus. 
Assim, S. Tomás de Aquino morre 
com a. mvoea.ção do "'Te De1J.m • 
:nos !aoios: "Oh! Vós, Rei da glo
!:ia, Cri.ato", e a. gra.'lde Sta. Teresa 
ex:perimenta. tra,nsporte$ de violei,· 
ta emoçã.o esp!tjtua.l,. qua.ndo OU\'e 
't:allta?' a tonnula. 4o Credo: ".Te!us 
,cristo, cujo Reino não terá. fim~. 

Em sua L!tu1·gla, que é a obra
prima do 3elltimento 1·elfgioso, a 
tnexaurivel fonte de piedade cristã. 
e a. araçá.o, por ser a prece perene 
da piopria. esposa de Çristo, a S. 
Igreja· centraliza a Ideia. de Cristo· 
Rei. o· '"Vinde adoremos o ven
tw-o -Rái ·e· Se:nhor" dos ofícios do 
:Advento introduz, .d~de já a rea.· 
l6za de Cristo quaJ. o motivo con
dutor do ano cristã.o que, em su..s 

... l:icas testas: · faz . reviver 0$ fastvs 
lia h!r;toria. de nossa Sà.Jva,;;ão. 

O t!tu!o de rei da.do,11- ·N. s. J,i
aus Clii!to .justifica-se, desde Jogo; 
em virtude de sua divindade. Sen
do a Segunda Pessoa da. SS. Trin· 
l!a.tle, e,-!d<>ntemente com p~te·lhe a 
·?/t'nr-ctrta ~·!,; jPstaCc e tr;obera.nia ~:J

bre toda.2 as criaturas. 
De modo particular, porem, a 

r-ealeza. univer..al · e :suprema. con-
1'1ê!!l fl.. Segunda. Pessoa, da Di\'in
~e, por õer' ela o Deus humana.· 
do qu.e remiu a. humanidade por 
8BU precioslssimo sangue. Por dois 
tltulo:s, Jesus Cristo, Deus e homem 
verdadei!"o, faz jus á purpura re
lltia, sendo um de direito nati,·o e 
outro de conquista. 

O imperio universal e supremo 
li atrlbtito divino. Assumindo, pois. 
por uniã.o substanelal, a natureza 
hnmana/ae Joott~, de modo a cons~ 
!:ttutf · eÓ!!! e!a m-na un!ca p(.:;r,:n 

, ~ !1'!!110 'O'xüg~tõ ~ beus nã.o 
~de cieb:a:i: Jfi ~tui!ea;r com: •w 

organização, es{=do a cargo da 
Pri:rna ·Pi-imai"ia 6 Secretariado das 
CC. MM. da lialia e a direção da 
revi0'6 nacional •S telkr · Maiutüm•. 

Podéria.m pois as CC. MM. do 
Brasil· ·Jazer alguma coisa para vit 
;,ern nosso auxilio? Folgariam de 
lomru a si a honra de socorrer nas 
~uas necessidades a velha mãe 
Primei Primario? A n6s incumbiria 
a obriga~ão de uma gratidão e!N
na e· o encargo. de preparar aos 
Congregados e aos Diretores, que 
·derem do Brasil. um acolhimento 
digno de Roma e ela generosidade 
brasileiro:. 

Queira CI Virgem Imaculada, no~
sa ·.Rainha, Advogada e Mãe, ins-

pirar-lhes decisões generosas 

e abenç:oar eolll ;;.-ua interceszão " 
nor;so tra:bi:tlho comum. 

Dize!.or - . A;. Henri<:!Úc Barcrgli 
Presidente ~ Jorge Putti>. 

Acompanbcrndo essa ccrrtc1, o · 
Revmo. Pe. José Coelho de Souza, 
S. J. ,dirigiu o seguinte ape-lc, aos 
Diretores de CC. MM.: 

•Rio de Janeiro, 19 cle outubri:> 
de 1946. 

Revmo. Padre Dirolor 
AVE MARJA! 
Passo à.s mãos dê V. Revma. cr 

tradw;.ão da carta que; nos foi cll
rigida pela Congregação Prima 
Primaria de Roma. E' um apelo 
angustioso à nossa tradicional ge• 
ncrosidade. Trata-se de uma ques
tão de vida ou de morte para e".>Sct 

Congregação, quo é a ..ccibeç<:t e, 

}Mie• de tod~s qc Congregéições 
cio mundo, e à <'fUal todos nó~ es
tcrr11 os agregados. · 

·Bem .:::onhe,·o e, e~krclo ;,rll'::aríc 
de, finr:<nç<"ts ·que ("!trqvegsam toclas 

· cm Federaçõés, porque :160 :msten
tcrdàs · ·por Congregaçõe·s pobres e 
hurnilcies. Mes·mo assim, creio que 
q!gun1a coisa se poderq fqzer: En
vie a ~,ua contribuição, ainda qJe 
modicq, a esta Cor.faderaçõo, alim 
cle que seja trànsmitido o donativo 
das Congregações do Brasil cc:,mo 
presente do Santo Nàtal. 

Recomendo-me os orações de v. 
Rev. e de todos os se:u:; bons Con· 1· 

gre?'ados. 
Se:rvo em· fo:m:: e Maria 

(a) Pe. José Coelho de Souza, 
s. 1 ... 

- o secntario ma.nd~ ·.J Fed!;d 
·r,v;ii.o. àntccipan!lo " ~e'1- pe\iido, 
o nome e i,o!Í~ivelm~ate " ri,tr_at~' 
,fo~ que ~.-.,;'uiram a ·vocacã.o Sae;r~ · 
dota] , ! 

- Yer!f1titie. e :!'.!r. l!ll'blieteea.
l"io . ae tem é. cl\spo~ii:ào do11 con•; 
grt'gadoe al;'tln!I l'.'t'USCülô~ acbreo '. 
\"ocà,;ãõ. 

- Di5tl'ibua e ~r. ·pr,,eld<'ll\~ <>11 
foThctos recebirloe- na re1mião do;, 
~~tot·ês. 

d) Livro,i: '1 
O Sabadó do Sacerdote f; 11. Açãlt · 

Catolica.. , 
I·Iistorico do Sab![dO do liiacerdot"'' 
Bertinha, o u1}, do Sabado .d~ , 
Sacerdote. 
Seminario _ Rua lraé. ·65 

dl,\.nópolla, Sá.(!' Pa:ulo. 

--------------------------""'-~ -~===== "'~----.. ---

CRISTO-REI 
prem.a o bem•esta.r temporal dl!I · 
seus cic,ladãos, o· Estado não poçÍtt 
pen'ltl!PJlr, nem ignorar .sequer ~· 
exigencia..s de Cristo vivo. nest~ 
m u11<lo, que é .., lgreja d@ Deuis. 
.A.nlel!, tem o sagrado dever, dentro
de sljas atribuiçõe~ do bem comum 
natural de asser;urar e facilitar aos 
individubs e grupos a consecuc;ãc, 
<le iua finalidade uHirna que aponta, 
para alem d;i. ordem riaturaJ e, â 
;,arantida unicamente· r,ela unia.o 
vital com Cristo dentro, "º U·~!'i,i, 

11istico da S. Jgrej<1. •. 

D. Aidano Erbért, O.S.B. 
ta natureza, huma.na. sua. absoluta. 

sobera.111.;, sobra todas as coisas 
cria.da.a e, principalmente, os ho
mens, seus semelhantes, por adop
ção. 

Pertence, portanto, o titulo de 
rd a Cristo por direiLo incrente a. 
sua propria natureza r~ personal1 4 

dade divina. 
Sendo en, hora rei por sua pro

rria natureza, ~osso Senhor e Di
vino Redentor quis conquistar o 
reina.do sobn;, nós, pelo imenso 
pre~o 'de seu sangue, o(erecP-ndo sua 
s~grada vida h11mana cm troca da 
vida divina das nossa!! alma.s cttJe 
o pecado no:s arrebata. ú supremo 
sa,cri!icio do Calva.rio, que lhe cin
giu ·a cabeça com a dolorosa coroa 
de E.6pinhos, cot·oa zombeteira na 
intenção teocida. dos carrascos, con
sa.grou a Jesus Rei da. humanidade. 
Sem perceber o recôndito misterio 
de seu gesto, Pó\ncio Pilatos agi1i 
como instrumento dos eternos do
creveu 110 cabeça! do Santo Lenho, 
signios da providencia. quando es
em heb1·aico, grego e latim: Jesus 
Xazareno, Rei. Promulgou, com 
esta.5 pa.Javras, a 1·oaleza de Cri.si.o 
no vernaculo ·do ·povo· eleito de 
Det/15, na Jingua dos !ilosofos e no 
Hlioma. do lmperio do mundo, para 
que todas ,·ie~sem a. dobrar os joe
lhos dia.nte de quem, por lodoei os 
tempos, será o Rei e centro dos 
corar;ões humanos: os judeus, her
<lciros das grnndes promessas sal· 
vificas de Deu~. os gr0gos, porta· 
clorcs das sublim<'s iclC'!as do verda· 
deil'o e b<'lo, e os romanos, ferreos 
d.-.:;t:--;,tr:-~··.:-f di; r,•'JCt' r-nljtieú T1dcs, 
sem <lh-~tinç,ã,o Oe ra<;a, indole ou 
func;ão no corpo da, humiinidade 
n:-n1ida, ~:=:ti'io ehan1udos a. suh1nc
f<.t·r-~e ao nei Pacifico, C'ri.sto, afim 
d0 encontrarem, ao pé da Cruz, a 
s~n<la infalível de i;eu dPslino. 

Desde q1Je Deus reivindicou sua 
s0bE'ran!a, aparcc0ndo entre nós em 
fl:;ura huff1ana f.· reconquistando 
no~~as airnas. só ha 11n1 caminho 
c<'rto de real progrc~so: o regio 
caminho da Cruz. a Via-Sacra do 
r'alvario. "'ft<'gn~vit- ~ Ji.:;no Deusn. 
lJo ll·ono (J.a ~. Cruz, no::;.so H.ei nos 
:,:overna. com ind-efccti.-el poder. 
:·c1d~.l)'l\'.~·1 e~"nJiV;.JJ" nos :to t!€U dO• 

mlnlo, 11'11/,S ?ob PHHI, de corta,· o 
nervo da nossa existenda ~111~ 

tua,]. Poíe, o i.mpe:rio que Cristo 
exerce não é poliLico e de coo.ç;ão 
externa.. E' mais potente o inci• 
sivo. E' o domínio que a 11<liv21. 
exerce sobre a. a.rvore, o a. alma. l 
sobre o corpo. 

Por ter-se feito um de nós, na. 
realidade da natureza humana. que ! 
a.ssumiu, e por ter-nos comunicado, 
pelo sacrificio redentor, a. vida di- , 
vina,, Cristo, Deus e homem verda
deiro, tornou-se cabeça da. huma
nidade, em sentido vila!, formando 
um só corpo com nossas almas, na 
realidade sobrenatural, ou mística. 
B ~- pelo influxo vital que exerce 
sobre a.s almas; que de,;empenha 
sua. soberania., Só através de Crhsl.o 
~osso Senhor podemos te1· uniã,o· 
com Deus, e sem a. mcdiii.r;ão viva 
d e Cristo nenhuma. ligação efetiva 
tPmos com o Pl'incipio fontal da 
r,ossa vida.. Apartados de Cristo, 
somos que nem foÍha.s desta.cada..~ 
da arvore. 

Embora, como cabeça do Corpo 
l\li.stico, exerça, de fato, seu podet· 
vitaJ somente sobre a,s almas d-e. 
boa vontade que, voluntariamcnti,, 
se su.jeitam ao seu domínio, Cristo 
é, de direito, o Rei de todas as cria
turas. Como escreve São Paulo a.os 
Filipcni,'Os (2, 8); o Pai "deu a 
Cristo um nome acima de todos oa 
nomes, para que diante. d'Ele todo 
joelho ~e curvasse, no clu, na terra. 
o no inferno". 

De modo pa1·ticular, o Reinado 
de Cristo estende-se á humanidade, 
ou seja, á Igreja militante dos ho· 
mens peregrinantes nesta terra, á 
Jn1entc Ll:ts nJrr1ta· r-lcitaJ-5 <lo J>ur .. 
gatorio. e â triunfante dos bem
aventurado>i no céu. Sobre todos 
estes membros de seu Mist!co Cor-, 
po Cristo-Caucça difunde a torrc_n
te vital da Graça. 

E não é só ao>1 fieis unidos a 
Deus pela Yida. sobrenatural que a 
ncaleza de Cristo se Jim)ta. Esten
<k-se tam bem aos pecadores e até 
áqLwles que ~e encontram separados 
da S. Igreja.. E "-'> proprias almas 
condenadas .ao suplicio eterno. cm 
virtude de ,~ua ir11penitente resistcn-
cia ·auQ, influxos vi\"~fica.utet: da <.;r.1.-
t:Ja, c.-B{tV, ~u.r01_1.o~ :1 Cri~to-r{r•j '1 11<'. 

~obrç elas domina, ,já não cnm n 
inf!ni'to· a.1·rro.r misericordioso do 
B,e!:~-ª'lvag.Qr, /:il~ pela treme,qqª' .., 

justiça do Sober.µio J4iz do m12ndõ. 
Aos Póiicíos Pilatos de to.elos os 

tempos, ciue suspeitam na realeza 
de Cristo pretensões a.o ioverno 
temporal e polilico, N. Senhor dis
se, uma ve~ por sempre: "Meu 
reino não é deste mun·doH. 

Com efeito, não é deste ·munc).o 
dos valores materiais, das satisfa
~ões sensuais e dos desejos de man
rlo " reino da '\•ida sobrenatural, 
divina nas almas. ~ão são ·políticas 
a.s reivindicações dá Vel'dade e do 
Amor. Senho1• do univet·so por sua 
na.ture;:a, Cristo consolidou .seu rei
nado espiritual, nã,o por. violência, 
mas pela entrq;à. <l1;1 si mesmo, em 
holocausto i!é redenção. Ci·Ísl:o quer 

. Ti-'inar nas almas. eorno Mestre :Oi··. 
-.-ino, Legisla.dor Supremo .ft Juiz so
berano, nii.o exei•cendo coar.ão. mas 

· iluminando pela F"é, ~ inteÚgencla 
rle seus fieis; não oprimindo OS Cú• 

rar;õe~. mas suje!lando•os, porquan
to nelt>s acende a chama. tlo amor; 
não aterrorizando as consciencias, 
mas dirigindo.iµ; sua.vemente no 
temor de Deu~. 

Ainda que nâ,o seJa ()·este mundo. 
o Reino de Cristo deve expandir-se 
neste· mundo. Cristo···q1.1e1' ·t1'iUnfa1· 
não 11ó nos iTitimós.i·ecessos- das al
mas ·individuais,· ,::amb,em as org-a,
Di?.a<;ões sociais, as -Camili;i.s e na
ções, devem st.ijcità.r-se, ao· 'reinado 
de Nosso Senhor e 1·etrli~ar-lhe os 
postulados. Quer·· ·l'eêl-ciiili~çàfu · ou 
TJâo, as autoridades .nat1,1r<J.i:s, pE!,il!I e 
governos derivan~ seµs· pQd'eres: da·· 
suprema autoridade divina; e é 
através destes seus substitutos na
turais que Cristo-R.ef: quer exe1·cer 
seus atributo~ N:C::is~ <"',. ·, 

Hcsulta dai que a r('a!cza de 'c'T1s
to ê de caratcr social, ou por ou
tra, as autoridade~ naturais não 
siio independentes <la B.\)toridade 
~obrcnatural, no q11e concerne a, or
dem moral e religiosa. O Esta.do, 
portanto. n,ió po.(k . abst1;,~i~, ~le 
Deus. A menos 1ucip1 arrogar-se 
atributos divinos, ei'e rl0vc rccbnh·e
CET e acat.ar a ::inberanin de Deus 
concretizada na realéza -a·e ·Cristo. 
E cleYC acatá-la, não como 0Ic O 
julga S.Portuno~ n1a~ e()rno J)c11:-= 
rnr ~n10 n nrdr•n(Pt. 

E' tremenda a responsabilidao11> 
do~ governos pela verd<J,deira e c,t~ 
ba,) (elici<Jade c).os cig:adãoi;, uma. 
vez que é cnonne e ªté qéci~j,·a a. 
inf.luençig. que, fi,rnrcem sot>re o· 
modo de, pensar dos poYos. Ura.nd(l 
parte <lesta re11ponS1;1,.t,Oi().ade rl)ca.l, 
Jogica.!Ilente, sobre Ot;-indiv·idvos Ql'I 
cujo sufra.G°iO õepende· a. e$COllla <i<~ 

· 11gisladore:. e o~~·â.oa e;iec)l,ft\VOII •;!,;ao 
poder temporf!,J, · 

Deus se encarnou e entret;Qu Sllll
sag!'ada ·b umanidà.de em holocau~ti, 
eoxpiatorio por nós, a fim de abrir• 
11013 o acesso ~ bemaventurang!!, 
eterna, juntando a.o seu titulo dl!l 
Soberano Ab&oluto o infinito preç-:> 
ele seu 5a.ni;ue. :Nã.,;, §.. c:abiveJ ti"" 
sua obra redentora fique á. marr.ein 

. da vida social <Je uma naç;ào, U!t' 
a.ces~oriQ apen~s tole:rad~, 01,1 um 
zero irrii,orio 1·e!luzido ;;i; · deleitar 
cons1,:ienei:;tB tirnor'l,ta.s,° e se;>m_ a,lçifn,. 
ce pi,,ra o _bEll'\1 comtim a. c·;n-i;o dQ 
Estado. · 
· IndefeçUvel cô1úieqú\'ln11Jij. da l'lfl" 

.i;a.1;ã.o de Cristó nà vi4a, .J'l!Jblica i;,. 
nl o desmorona.me.nto· da, i¾>.Ci~dade, 

. ciYil, ct;jo eslelo é a, au-toridadi d1~ 
vina. Ararta,ndo-se temerij.riamento 
de seu principio fontal, Deus. o Es.

.. tàdO · jâ i,iio eneontra ama.rr;\,;!io 
bastante nas consciencias bem for• 
nw.dus, quando, trabalhanQo de 
rn,ws dada_;; com a 11Feja de ·:Oeus, 
pod€ conta.r c(1n1 c:r. Qcdi1.'!a/,.â(i <l~ 
ciclad(io~ que abraçam ,eus dcvere/J 
,:l\•iços como· sequela QO ;J.n,Or ((li~ 

a Deus de\'otam. Q Estad,;i que sa 
$Ubtrai á · reaJc;;a de Cristo Y,i-so 
reduzido aos >:i'tCios odiosos e 11em~ 
pre preca.riµs da ~oa.i;:ã o externa, 
sem. contudo, r,úre!!-r eticicntel)1e\h 
te os elementos prqter\'os que. des, 
titOtclos de in!bic;õe,; morais e aco• 
ro,_:oados pela indiferença, ou fran• 
ca hostilidade religiosa dos poderes 
publicos, entra,·al'!l o verdadeiro 
!.,cm comu.11·i. ·apulterando \'ergo
;d1u;;J.JllC!llC a prúpria finalidatlt: ú,t 

0r;i. J)·~\n: }11 ,u,·c· ·p1~t·'. 1.1_~·.rft·· !i;?.:~: 

:t. :c-·~1,Jy:,r:l{~, ·da~ a,ltJ .. 1;J~ • h-ri'~:.•1 1 t~titi ·/1 

pe8 ~0 ~, cie ;,-.:oi?HU ~E'11l1ôr'Jt_t3tú~ Cri~
~o, :J:egg.o, p9iê, JlQt t!ialidaq.'tf'§U:· 

·.i.oci,·dar1P natnht.L {J E~1ad•:• qu :> 

i-: ... i,ijn --:(' f'ot1sfd<'1·i.1 r,1andalario d!1, l u11torjdadc qi,~ina. ~u\Jordi1Jancjo-s€ 
.: ;, ,. lCo.it.µlµt ga, Í·11 P.ªJ·), 
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EXPRESSO VL\.Ç.'.iO SÃO PAULO - rrU' ~ 
AVENIDA IPIRANGA, N.0 1.12-0 TELEFONE 4-4248 : 

Serviço rapido de pas sageiros em conforta.veis • 
Limousines de lux.o ~ 

CRI S T O - R· E I 
·· PARTIDAS DE SAO PAULO E ITU ~ 

6,30 10,00 13,30 
PREÇOS 

17,00 ~ 

~ 

~ 

~ 

SAO PAULO A ITO Cr$ 50,00 ~ 
SÃO PAULO A CABRK(JVA Ct·$ 45,00 ~ 

SAO PAULO A PIRAPúRA Cr$ 30,00 ~ 

" SAO PAULO A PARNAIBA ·• • , Cr$ 25,00 ~ 
áxttn'.UXX,ttXu:X:ai:trtX:XXXXttttttxttttXtXUXXu:::t'.XD: 

Arrivismo e desmoralização 
(Conclusão Ja ultL-:iaJ 

cos e disputam, avi<lamente oi,; 
,a,~L~s alt.O.ti 1ug.:.t.res nu uU.rrdniBtl'~~ 

,,ào publica e n:L represenlac.;á.o po
pular. Or,erou-se nes"e meio 
Lfmpo uma ccmipleta iu,~rnão de 
,·alo1·es. ~uem esLa,•a ue .L .. ixo, e 
la devia fica1·,·.cw,1.:.u.m s,dto para 
1,lma, e precip!Lou p:.,ra l>aixo u:. 

· <.!UC:·· 0Linhan1 •'-ÕireitO'S· :sol,·ejv:s pal':.l 
,,., m>i,nter onde s,, acllav<1rn. V.:r o 

1;apel q,1e· e,,üí.o de,.ernpenhando, 
i,ot delegac;âu da pr0pri<l 0usadia, 
J:tlg'Un1:.ts personae-ens tlo n1orntlnto 
;,, record1.u· o que, até há pouco 
1-einpt.:1, .;.carn t;Stias perBonagcns nu. 
-;oliL1ca e na ~ociedade ue S. Pau· 
10, faz Lremet de ··horror pelc,s dC:l· 
1.inos da nossa te1Tu. Tu<lo quanto 
H!I. cJe veuet·.,,vel purec,; que esliÃ. 
condemu:\o a Je,.ap1Arecer. As ambl· 
~uee dos arrivista~ de LOQ<) o. feitio, 
Í"- nã.ó encontram barreiras. Tudaa 
jâ. Se> abateram ou ~atii.o a pique de 
.abater-se. A lgnor .. ncia, a fe..lt!.I. de 
"e.•.rupul0s, a imoralldade, o olnlfl· 
)Ti.O ~dquirlrarn novvs forc~s Je c:1~ 
dade e arroja.m-se a tudo quanto 
de ,ipetecivel encontram uianLe dos 

.olhos. 
·outrora os homens de bem re· 

eebiam a tremc,r· os altos cargos que 
lhes eram confiat.los. Agor:; nii.o ha 
quem se não jtllgue con1 direi10 ri.-~ 
l.r,Y~íSlidur:.1s n1ais in1pun.a.ntes, e 
;iue não as dispute com unha~ e 
déntr.~. ML!\tos doe que, antlg::irnen• 
t.e, nem, seque-r1 eram rec~bidos tla. 
l.,oa, sociedade, quando havia boa 
,=oc\edade, flgur:un, hoje, em toda" 
,u parté9 como figuras de relevo. 
o dinheiro, nem·!Sempre g,,nho co.m 
honestld&de, abriu-lhes toclas as 
pori.ae e despertou-lhes ª" mala 
arr·ojadas am bir;Ces. Fechadas aa 
aaeae de jogo, a poliilca. tornou-ue 
uma roleta a que todo" concorrem 
sem perito de que lhecl venham 
perguntar 'quem s5.o, donde \'êrn e 

. para onde pretendem Ir. Ca,.b qual 
pr<>pa ra o seu lan<'e, como bem en· 
tende, e não encontra quem lhe 
atalhe o~ passos e lhe cont.,nha. a 
suc.'lacla com e8ta simples adver
tência: - Alto lá, cavalheiro! hLo 
aqui ê sú para t:ente s.;ria. Sem 
folha de sérvlr;oe e sem linhagem 
polttica a ninguém é perm:Ll<lo po1· 
o pé aqui dentro. 

Com essa. subverB:lo completa de 
•valores com essa lnv:is:lo de aven· 
tureiro~ de toda a casto. e, quase 
la.mos dizen<lo, <le tod:is as nacio
nalldades, que tomaram de 11ssalio 
os campos da pollt!ca, niio é pos· 
~lvel que esta r.;àdqu!ra o antlgo 
el&-nlflcado, e volte a ser àirlglda 
unicamente por homens repr-esen
t~t\vos da nossa terra e da no1wa 
i;entta, 

Úae é preciso c:ue e1:ma Jnvi:-são 

Exposiç!io de tr~balhos 
F ot aberta a 17 do corr~nte, ág 

11 horas, a exposlç:l.o dos traba
U1os i,,cecutados p,Iqs alunos · do 

. Patronato "'São FrnnC'il'l<'O", d lrl
giâp pelas Irmãs Frnn<'lscanaa do 
Cotàçâo de Mnrin, á rua Barão de 
.rag-ua.Ni 331. 

A exposição está franqueada ao 
publico, daà 13 á.Ei 1 7 e das 19 ás 
21 ho:ras, ijt~ o dia 25 ào corrénte. 

Granc\e trú.tnero àos trabalhos 
,~~1m~.s. já.''foi àdqi.itri<.10, dada. a 
perti!lção com que· foram eX'ecuta
dl.'li, . 

,' 
""'#f~'I . 

.... .,]· ~ .. -

seja. 1·epeli<la.. São Paulo não pode 
reuaixar-,,;e :l condição d!ó! presa po
lítica de indivíduos desprovidos ·da 
iJ.vn~ida<lô moral ô. da forç::i. _inte• 
Jectu&l, indispensaveis para que 
poBs&~n falar en1 nome de un\a po
pu]:,r;iio de varias mi'l1ões de hO· 
mens livres para quem a moral, :.. 
inteligellCÍ.il, -~· "-.. cuH_ur:t siw ·: :•~~~ , 

sem as quais a vida perd" :\ d1g-,1,
dat.le e a signíficaçã.o. 

O:,; pau!ist..ls têm que re'l.~tr ., t.o· 
u1u.r en1 rn.los os proprios desUnv:::. 
:.tfirn de ac:i.b,.r Ç')nt ··" <.Wm,.:iio 
;;.vilLanre ·uo;, aventureiro• .;l,i .9J.,. 
a especie _, dos especuladot·e,; · dil 
tod"s os mitlzes que prete!ldera 
u~urpar o direito de represent:í.-los. 
u antigo prestigio político d•J. 110s· 
~:t terr::t 11::i.o o recobraremog en
quanto pi:i·mitlrrnos que fal»m c,m. 
nome ae São Paulo, ~em po•l,:,rea e 
aut.orldade. para fazê-lo, 1ndlvld'.lt)I 
a que os velhos pa.ull11tu de 0\1• 

trae eraa !ie recusariam, provavPl
mentP.', a retribuir º" cumprlm,,n
Los que lhes fizessem, •• 

A carÍ<lade cristã manda que :nl0 
~e desp.ré2e .ninguem, mas .não or• 
·.d.ena que se <lêm os po$toe .<le m::i.n
<.io ao.e .que não sã.o dignos de os 
ocupnrem. A divisão entre ele!tois 
e reprúbos r, dos Evangelhos. A 
mistur!l. de uns e outros sô pode 
~er da p0llt!C'a. Mas da política. que 
nã.o tenha olhos, nem brlo. 

Concentração Mariana da 
Diocese de Piracicaba 

(Conclusõo da ult. P,:l'.;J,) 

ção e ttesenvotvlmento do movi· 
menta mariano em Piracicaba. 

A sessão se tmcerrou ao s.um 
do Hlno N::icional, cantado por 
Lodos os· presentes. 

DESFILE l~ 
NOSSA 

AP0TEóSE 
SE!'r.tlORA 

DE 

Precedidos por seus estandar
tes, os cc·. MM. c:esfilaram en
t.ãó pela c!idade, e se reuni.raro 
depois na Praça da Catedrai, 
onde os agua,rda va o Exmo 
Revmo. Sr. Bispo Diocesano. 
Ao microfone, o Revmo. Pe
José ~once!ção Meireles dirigia 
o movimento. Fez·se ouvir en· 
ti1o, em vibrante improViso. o 
Revmo. Vigario de Rio Clart'. 
serenados os aplauso$ provoca
dos pelo discurso de S. Revma., 
todos f;S presentes voltaram os 
olhos pjrn o aluu cte Nossa Se.
r,hoi-a, ornado pela manhã pa~a 
a Mis.sn .campal, e n·o qual a tma· 
p,em da Snlissima Virgem esta· 
va pr·ofusamente ac:ornada de 
l'lol'es. Crianças se adiantaram 
para o altar, atirando petalas de 
flores. Estrug!.ram rl•Jões. O 
povo da.va vivas a Nossa SPnho· 
ra. FGlram minutos de intensa 
'Vibração, com os quais se encer
rou o I Congresso Marla.io do 
Blapado de Piracicaba, 

"t;_,,,.~~ 
. ,~-

1 
/2 ~~~' ~ 

1-lil .. 
w.,t,. ~ ~ àl,A.IQ.~,c ~~ <H"~, º~ ~ 

(Conclusão da 6.;;. pag.) 
á realeza de Cristo, corta, tambem 
ele, o nerv-0 central de sua propria 
vida. A historia <los ultimos :seeu· 
los o ensina. Ao progressivo afas
ta.menta da Lei do Ji::vangelho cor
responde um •progre:,so no caminbo 
Ja perd!~üo. A escola leiga. formou 
gerações U.e hon1cns que desconhe
cem o que é freio mor:i.l e que, 
vendo o significado dn. exlstenc·!..1. 
hum:i.na só nas coisas deste mundo, 
carecem por completo dn.queta ele· 
vação de alma que <lignif'ca a vida 
humana. A lalcalizac;::,, , .. : 1'.amili:i. 
abriu a porta a.o :.tr.· ;rc, a.o 
divorcio, ao decrescin. ,a natal!· 
Jade. Laicalizou-se a vid..1. ec01wmi
ca e profissional, e velo a opre:ssão 
<le cima e o odio de baixo. O :r:::s
tccdo tornou-se leigo e ficou feito 
o Joguete das opiniões venais. 

Urge, ·p,na salvar a civilização 
cristã, voltar ao imperativo funda
mental da moral cristã: ~i'rocurai 
primeiro o Reino de Deus, e tudo 
mal~ ser-vos-á dado de ac1·esclmo" 
.e ·daí or!ent;,,,r a sã politica crista: 
conforme !l. palavra de _Gregorio 
::\fagno ao Imperador· Mauriclo: 
"Considerai, gÍ'ande Imperador, 
que o podPr vos é dado de cima, 
pal'a que sejam fomentadas as vir· 
tudes, al::.rgados os caminhos para 
o céu, e o lmperlo terrestre i,Jr:va 
ao lmperio celestial", 

Os adversarias da realeza de 
Cristo suspeitam neste ideal i,uclo· 
Joglco cristão o slnlst.ro agouro do 

A MORAL no PAl>RE 
ARLINDO 

(Conclusão da S.• oag.) 
mais ferrenhos inimigos da Uft.-,S. 
encontrou ,base· paro: descrever t.1· 

contecimentos da sua moral.• Pa
ra que o senhor· me acredite YOU 

lhe citar as minhas fontes; são km
tes Insuspeitas, os comentad-.,:es 
soviéticos do Direito do: Fcuni;la 
sob o regime comunista, Direito es
te, que rebaixa o homem ai 1<l'a 
abaixo do: sihtaç.:ro de cl\'tes. OtQ 
apenas: Guiduliánov: ..,.. Kod"'.:.s 
Sal:onov o brake, Leningrado IJ'.7, 
(pa. 4) Sbornik Stcrtei i mcrterlalov 
po brcrchnomu i semeinomu DI'Q'V..l, 

Moscú 1926 Verjovskoi: Novya •-:r• 
my bral:a i semicr, l.Aningrad9 1'3~3 
Goijbarg: - Sravnitellnoe sem,.,:
noc pravo, Moscú 1927 (pag, ]7f) 
Goijbarg: - Bracnoe pro:vo 1fo~MLt 
1920 ... 

Mas afinal de contas o n,?n)1,;r 
\em razão quando afirma, que ~o· 
dre Vieira é amoral, pois, não di<i
::ie o acmcrrada Lenine, que moral é 
aquilo que favorece e auxilia oio 

interesse de seu pa:r1ido?. E que o 
P,'.ldre Vieira jamais tivesse leiio 
i~so, nenhum d,Jn seu3 numc ··.)SOS 

o:dversarios afirmou até hoje. Em 
todo caso, se V. S. quer de! ~r,dn 
o pudor das donzelas brasih:rt'."s, 
procure em primeiro lugar m..i • ~i
zar os romances do • camarctd..t• 
Jorge l.mado ,hoje um dos tois 
•deputados do povo.> 

Des(:Ulpe que ct :ninha loq uc:
dade tenho tornado tão exten'3a a 
minha carta, mas em compensa.:ã:
nôo vou escrever-lhe tão logo: 

Com toda a devida a\$n,éb 
subscrev,;,-sa 

se1.1 atento e obrigado c.i,,:l. 
veri.a.rio 

.BENTO COS.T A 

LEk ~ ~R0rAUA.8 O 
rrza: e·r~titiirffirn : ... 
" L E G I O N A R I O ., 

E' DEVER DE TODOS 
fHi CATOLlCOS 

' 

clericalismo, ou seja, o perigo <la 
ingerencia dos orgil.o:, eclesiu.sticos 
no governo temporal. 

Medo ÍÍã.o justificado. Se bem que 
seja certo que Deu1:1, por direito, 
pudes::ie ter chamado para "1 ·a 
gestão m:esmo tempo1·al dos interes
:;es da humanidade reunida, de fato 
não quis estabelecer' tal i·egune 
1eoç1·at1co. E' JJerentorio o ensinu 
<l,e Nosso 8enhor. lnstado pel/U:l 
u1assas para que coni;enUsse ew 
ser proclamado rei . .l esus, milagTo
,;amente; subtraiu-::ie :ls instanci= 
<lo povo, À capciosa pergunta dos 
fariseus se era iicito pagar o . tr1~ 
buto ao governo romano, quando o 
judeu sú devia pertencer a Deu~, o 
:;..,restre Divino respond,eu ,incisiva
mente: "Dai a Cesar o que .; de 
Cesar". E a Pllatos, o Fllho de 
Deu~. manietado porque. assim ., 
vermilira, disse; ":),leu reino não r,. 
deste rnundo. n 

o que Cristo-Ret · reclama ê o 
1'0:-Jveilo á. ~ua lei divifla. A este 
r,:;conhecimento imp]iclto da sua 
s0l~eranla o Salvador· 11gou a fell· 
cida<le das nações e a bem-avantu· 
r,i,nça eterna dos indivíduos, 

1'1as o mundo mode.rno aba.ndo· 
nou Crieito-Rel, tendo ·chega.do; em 
evolução continua, a ~a menta.11· 
dade que se pode chamar de Úll.• 

piedade social, A Enciclioa da Piu 
XI, instituindo a festá. de Crato• 
Rei, dii,cerne quatro period.os .u• 
ce:ssivos da apostasia do mund.o. 

cipio, ta.cito dos estadistas, ~ 
consagra.da como lei fundamenta,I 
dos povos moder:aoo. 

Cr1sto destronado é a realid;ad,e 
religiosa de ha mil!to tempo pani 
cá.. Ai.o.da, a.a torres d.a:s no~ 
i g r e j aa, r.estem UIAh.a:.I d um pa.ssad e) 
cheio de Fé, aponuuu :i:,a.i.a o ceu 
lH..s já não traduzem a men.ta.Hdad; 
hv<.lle1na. A aprec.ia,.;ãi;, polltica 
e"onomica, cultu.i:aJ. d.o Jitl.Ull4o :l{ 
HÍÍ.O f cristã, I.ll.aa ~Sta e 

pagã; venceu o de.l.s.mo. A Ccu.:. 
des,tpareceu da v.Lda P=tca; ven
"eu o naturalismo. A p~ \iUca ~ .. 
n.oi-.. J<t,rns; venceu. o líbei'~ 

E :ú.ã.o parou a.f a. deaerção da · 
humanidade da.s ba.ndeiraa de era .. 

1 

to-Rei. E' de nosaoe d.Jaa a traaa-. 
formação d,., mera. descrença em. 
impiedade violenta. do :E~o cru; 

l 
votente, 

Ã lloerda.de ema.n.cipe.da. de new,,, 
de Crh1to e d.a. Igreja ~~ ta<> 

1 
talmente exo o'1k> inf~ de De...,s, 

. P.ºr.qUe vê em Deu,9 o izdrl:úgo na• 
tura.! dü .xna.l; des-,e.:a, &z:cl trucl.1-
lento odlo de Crl2to, PWQ.u.e e.e~ 
veio ao mu.ndo 1,Mil,QI, 4e&rul.r ~ 
obra do demon.ta; d~&'8Zl,ei;a. em. 
o<lio imptaca.vel dá S. Igre~ ~ 
que a Igreja. é a. ~:ra da. -
.ràlldad,;, oom,ci~ ~ 

. !~1.lia., . Ç,l.Jil!4a.ci!t .d& ~ e, ~ 
. verdad.e1r9s. 111.reltcis h.am.azuJ11. · · 
' · o 0&tutrotico tGmi;,9 Q& h~ ... 
dada de,ertora. de cníiito--P.ei ter• 

. ,.:ui.inal:'4 mi.1i2 &b~ t~eb~ e 
O primeiro lapso tol para o dei.e··,.· · ·Íitort!fe;ro; Pé~. lo~ ~nt,a, a, 

mo. ··começou-se a negar º do:mi- · ::ieallctá:de e:·e~ vlrtv.ô.e 49 ne.zo e..-. 
,uw· de cr:,:to sobre todo!i os povo2". _· t;re ·a ·ca,~à ·e o e!~, ~ it ~ 
A decadencia espiritual ·doe pOV~ - ~amlz:il:io.'.Qífe{l). a.~Qlia o oaznJ.0 

cristãos começou, como toda. revo• ! ,l!_h(1' ~ ~Q. pr~1I>icio, Crtsto ê a 
Iuçâo, com uma ideia errada, pe- 'f'§'rd,âd.,e •. ·Ql.i.HD. ~P~ a. >'exó.ada 
ca<lo <la inteligencia. Este erro tot ·. ei,fvõlv~:se:~~: ei.c~ó. c.r1-sto é~ 
o deisroo que diz existir' um detu1, Vida.'. ·, :QU:~m ·ro~e · a; v'"4a. ema.ra, 
ente supren:\O e arquiteto dO UIU• · .Ilhi&·~· nos ~ ~ DlOrte. · 
:,,,orso. Mas este construtor da inuu• Sera l'lt!.O:IC<;>U o twti.ulo da. cul~ 
~ é tido como quem, depota de ·tua. ~tã.? Ou CQZllJ;lre«!.dexá. a 
completar sua obra criadora, ias hUUl&Jlidade, ZAa .ütlúl.& ~ <r«"I 
aposentou de uma vez, abandona.n- ª traição de Ori$to•l't..i s<> pode le .. 
do o mundo. O deus do deismo vu â oata..,;ttotfil fatal, ·o voltarâ eui. 
não governa, {, um àeuli ce~1.1 • '*' pre·Sta.r va.asaJ.agém ao Rei da.a 
i,urdo-mudo. · al.ula.3, Eei da ~ ~ da. ~, 

A segun<la calda espiritual fo.1 do cola, Rei dos POToa? 
del.smo maçonico ao naturali.limo .À dotap$1to do,e prognol!tioos som~ 
polltlco, "Negou-se â IgreJa .o 41• Pr'iO!i qu@ a, .refle~o .êwltorica · !!U• 

r&lto resultante ão proprlo diNito gere, n~s, ,wmo ;QatoUCQa, .· .somoa 
·de Cristo de ensinar a humanidade, oum1at aia. A instltU.Íçã.Õ da. festa dé 
impor-lhe leia e governar oa povos Crbto•Rel, por P1o XI, ·de saud0<=a. 
para conduzl·los .., bem-aventuni.n• memoria, quer nos parecer uma 
ça eterna". promessa divi:o.a :rw meio d:a, ~ 

Depol:; de dl.stllar o veneno ã-0 ridão e um. apelo a. pi:11pa.r.a.:-, neata 
. hora suprema., QS cam.ü:üi.oa ~ 

c~l:rü t~ologico, injúta-f.lfl o moamo 
nas velas do Estado. O deus do ºnde ha de voltar o deseja.éio d~ 
deisrno não cuida <lo Estado, E' povos, NoBSO Senhor ~~. 

:Viva Cr!Jito·P.~l · 
Jogico que a polltlca, por sua vez, 
não precisa cuidar de Deu~. Fa2:em- (Trani.cr:Lto d.a.a "'V~" dlil P-e,, 

"ª Constltuic;ões e lehl que de1.,rea- tropoiis) · 
peitam a Lei de Moute Sin~ e o 
Bvani;elho de Cristo. Governa.•M 
como se não existisse Deus, nem. o 
Redentor N. S. Jesus Cristo e sua 
Santa. Igreja. Irnpio silencio dea· 
preza· os interessea transcendeutes 
dos povos, Domina. o ateillmo so• 
cial. O Estado moderno repei. o 
deicidlo do Calvaria: é praUcamen· 
te impio, anti-cristão e alltl~cle
slastico. A apostasia. ofic!.a.1 4& 
P.ealeza de Crüsto tornou-se a, ~

lldade ):iaaica dcil. aocledad'<t mo
i.i1;1rna. 

A terc<:lra queda. religioso-moral 
jogou a humanidade do naturalLe• 
mo polltlco ao liberall.emo. "Pauo 
a passo, a religião cd.atã. foi eqt.1.i• 
parada a outrc.s 1·elltdõe,s ral..ia.!i li 
Jnàlé;nfl.mente colocada no mei.mo 
plano delas''. 

O veneno, depois de afelar o .ce• 
retiro, dlfllnde-se pelos demais mem 
bros do Estado. Das Constitu!çõés 
derra.zna-se par aos costume2, doa 
governos penetra os povos. Não 
L.eces.sltaraio o Estado da religião, 
evidente é que tamoem o cidadão 
deve ter plena liberdade de deapre• 
zt.-la. Heresia.; paganismo e 1ZJ2ple• 
(lade sã.o declara.doa clireltos h~&
Jl0'6 sacrossantos e inviolavets. A 
liberdade, uma. v&Z dlvorci.'lda da 
responsabilldade para Cúm o Altia· 
slmo, torna-se revoluclonarla. A 
liberdade de crer vira, na con<~ep
ção llberallsta, direito 1i. impiedade: 
a llberdade de seguir a consclencla, 
direito a prescindir da consciencla; 
a liberdade de observar sua reli· 
glão, direito ao ateismo.· A aposta
sia de Cristo-Rei, prlmeiro pr!Vl· 
legio dos ilumina.dos, depois pl'itl• 



"Estad,;i" terâ e:u~en~W,o provi..viti= ,._ 
mente que f:'St1es ~onç~ltos se apif~ 
,.,.a.m fO bretudo :i.ol! 04 verEar;oo P'f• 
líticos, e que dehrs ~W-0 lle30!õ 9ft 
conelígionorlos d9 jorirnJ. ' 
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Este jorna.i. tem insietiao ,iya· 
,nente sobre a. compçíí.o d,:, r:ço
Lúmes qúe ia.vro, em nossos a;:;.·,, e 

::;,y.ue tez d.o. poUUca. estadual e fe
. '·oex-a.l. E,2ta cols3. coufus:i, e aborv,.i· 

navel de que todos os br::isli.:iror Aceitamos o artigo sem estes pçis. 
sivels sub-entendidos, bem persua .. 
didos de que tanto no P.S.D. como, 
na U. D. N. como nos partidin~os 
de. segunda ordem, a materia. prima. 
humana é absolutamente a. mesm:i, 

estão sentindo nausea;i. 

Concentração Mariana 
da Diocese de Piracicaba 

A causa fundamenta,! desta sit u<'
ção _ é, sem.·di.iv:ida,; 'a t1bi'e~a reli-· 
giosa de nosso povo., Ao,, lado rust<•, 
agravando nOSSlJ.. cri_se, reJ,11,iosa, C 

por sua. vez por ela agravado, "'"'"'. 
te outro fator: ::i, ciúeda de noss'.18 
tradições, o reinado dos aventurei· 
ros "tubaroniclos", alheios, PQt' se1,1 
passado e po1• seu sangue, ~s nobres 
traülçôes luso-brasileiras que são ::i 
propria alma do Brasil, e que esses 
srs. destroem com a gostosa in
consciencia com que o cavalo de 
Atila ·esm~gava as hervas. 

Deste s~vero conceito geral exce~ 
tuar:nos apenas uma ou outra. peso 
f!ºª digna, porque e.xce,;:ões tambe~ 
a{ as ha. 

nelembranclo•no:!I do que foi Gt 
vendo o que E hoje a polltlca pau
lis~a, (, que terno!! a impressão be.i;il: 
viva do mai que a dita.dura ~os f~z. 

convocada por S. Exci.a. Rev
ma, o Sr. Dom Ernesto de Pau· 

· la, Bispo Diocesano, . resliZou-se 
em. Piracicaba, no dia 15 PP . , 

· uma vibrante Concentração de 
wda.s· as CC. MM. da Diocese. 
A esse ato compareceu uma de
legação :especialmente enviada 
pel_a Federação das CC. MM. de 
São Pà.ulo, córistituida dos Srs. 
Dr.' ·. co,:y Amorim, Dr. Pedro 
Ghirardi e Dr. Luiz Mariutt.i. 
Notava-se ainda a presença dos 
srs. Dr. Plinio Corrêa de Olivei
i:a., · Dr. Paulo Barros de TJlhôa 

, CiniÍ'a, ~ PJ:Of. Dr. José Benedi· 
"'70-P~ Salles, da ledàção ·do 
~lo,. e <:cmgregados MA-
· riàna,s desta. capuai. OS Qon
~ ãe' Rio Clai,o Sé flZe• 
ram ~ pc.r naunerosa 
delegação, ~ tl. ~ o :reli· 

· pecUvo V)gal'Jio~ . 
A ~Çi.4 1iàVe iulc1o 

m. a ~ eatnpal Gelébráda 
na Praça. da catedral, pelo 
Exm-0. Rev.mo. Sr. Bispo Dioce
sano, com a. presença dos eon
gregad<>s dâ cidade, e de nume
rosas delegações elas CC. MM. 
ereetas na.s varias cidades da 
Diocese. Ao ato assistiram tam
bem numerOSQS :familias e :fieis 
em geral. 

Finda a Santa Missa, aos mem• 
bros componentes da COncen· 
tração foi ofertado excelente al
moço, pelas familias piracica
bana.s. Ao mesmo tempo, S. 
Excia. Revma., o Sr. Dom Er
nesto de Paula, reunia em a.lmo
ço intimo na residencia episco
pal o Revd-0. Clero, e os Congre · 
iados visitantes da Capital. 

SESSAO NO TEATRO 
SANTO ESTEVAO 

Em seguida, no Teatro Santo 
~stevão, realizou-se a sessão so
lene. O Exmo. Revmo. Sr. BiS· 

. po Diocesano foi recebido á en· 
trada do edificio pelo Revelo. 
Clero e, membros da Diretoria da 
Federação. O teatro tinha a 

·platéia, :frisas, camarotes ,e ga
lerias totalmente lotados pelos 
CC. MM. que, á entrada do pre, 
claro Antistite, ovacionaram vl
.vamen:te a s. Excia. 

A sessão começou com a "OU· 
verture" toca.da pela banda o~· 
rarla a que se seguiu o Credo 
cantado em latim pelos_ Maria· 
nos. Depois, foi aberta a ses
eão pelo presidente efetivo Pa
dre José Conceição Meireles, GUe 
em rapidas e vibrantes palavras 

Condecorado o · Revmo. 
Pe. Helio Vioti 

SOLENIDADE REALIZADA NO 
... . COLEGIO SÃO LUIZ 
Tendo participado da Força Ex

pedicionaria Brasileira, como ca
pitão capelão o padre .!folio Abran
c:hes Vioti, reitor do Colegio Scí:.:i 
.Luiz, acaba de ser condecorado pê
lo presidente da Republica com o 
MP.dalha de Gue!Ta, como orem:o 
CJO:'l relavantes serviços que pr!= .. tOü 

nos. campos de batalha da Eu.-opa, 
~11,. solenidade de entrega da cor.d"'
eoração foi realizada · na manhã e.e 
domingo ultimo no Colegi0 São 
Luís. á A-renida Pauiislo, com o 
presença de v-arias autoridarles. Pa
ra o alo do entrego da me-:! ,')y1, 

q110 foi presidido peio general íai
:rne de Almeida, todos os alun )S 

, formaram . llO pc.ni() interno do Cole
l;ric, ao ~ do Hino NC"Icional Fa· 
iou 'na ucoii'iôo e 'cidvoqado·: U:l~~GS 
Co·.,ti11ho, e:t-ahrno ,,,,:;ltai·;do · c:r 
tth.iaçac. do Padre A0mr,<;l-:1õ:; V icti 

IIIÇl lulu travada ,..., ll,di,;r ~ s,.J. 
-..~~Q& 

disse dos -objetivos da reunião: folha., que discorreu sobre as 
Em seguida executou o Orfeão responsabilidades dos CC. MM. 
Mariano a canção mariana "O' para' com a Patria e a Igreja 
bella mia Speranza". Por fim, para encerrar a ses-

O secretario . da Federação são, fez-se a chamada das CC. 
Mariana. de Piruci~o.ba, Dr. J. ,T MM. presentes; e falou o -Exmo. · 
do Amaral Gurgel, Professor da Revmo- ,f;:ir, Bispo Diocesano. ~ 

Escola. Agricola, enunciou vi· -~loctlçã~. ele S. Excia. Re'vma. ,' 
brante saudação aos Congre::ga:-> -~ semp_re: entrecortada ci:e -vibran-
dos visitantes. 

Em seguida, falou o Dr. Plinió. 

Corrêa de Oliveira, diretor desta, .. 

tei ru>láíisps, .constituiu· eloquen
te a.pelo em prol da reorganiza-

«:ootinua na 7,a p-ag-) 

NOVA,S 

o quu.dro q!.Íe pinta.mos nao é 
produto de nossa imaginação. Um 
observador Inteligente e culto, sl
_tua.do· _p<;>rem ern zona. ldeologi_ca 
bem diversa di nossa, pintou pon-

. to por ponto o ,mesmo qua:drç,, em 
úm excelente artigo que tra.rtscreve
t'nos das "Notas e Inform;-t,;:ões" _do 

1 :~~:::=;::::~:::. ::"::· '~ 
liitco partldario, o a.rtfoullsta do 

' Outrora essa polltlca era represen .. 
tada por h\>lnens respeitaveis dQS 
q1,rn.ls se poderln. divergir mas cc;,p• 
ira os quais nac.la se poderia ai-J:H 
cular. lJ::ivia., entre. eles, uma ~µti 
noção de dignidade e com qualqu~~ 
deles se poderia conylver sem des• 
douro. Hoje, .tudo mudou. Salvo ra.-, 
ras ~-xcec:õf'!t, O!I aventureiros, Os 
,iudlfclosos, sem outrn recpm!é'n,;lo~ 
c;ao que o seu desembaraço, são. 09 

qút se arvoram em -chefes pollt!• 

(Continua na 7-a pag·) 

t:NCANT ADORA COLEÇÃO 
DE MODELOS CRIADOS PA= 
RA A PRESENTE ESTAÇÃO. 
·* Exposições na 1. & sobreloja 

.. -. •, ., .• ,.- -. ~·- . 
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BLUSA em batiste branco,. frente 
orno.dfl de listas verticais de teeld,, 
xo.drez, no.s cores: vermelho-bran
co, verde-branco, marlnho-brancG, 
amarelo-branco e bro.nco-marron 
Tams. 42 a 48. Cr$ 

BLUSA em flnissimo orgo.ndí suiço, 
totalmente bordado com lindos en
.f.cºites de "rouches" fonnarido "de
col_é''. Tams. 42 a 48. , Cr$ 

BLUSA "Sport" em foulard de seda 
quadriculado, tons de amarelo, tur
quesa, azul-pastel'. morango· e 
llranco. ···crt 

SLUSA em finÓ ~a:ntung· estampa
do, modelo desportivo proprio ·pa.ra 
càlça comprida. Cr$ 

16~,oo 

450;00 

185,oo 
BLUSA em esplendido crepe. da 
China.· estampado, interessantes de- · 22· o,,/00 

· . aenhos de ros·as . coloridas. Cr$ 

asa·Ck)tJ-~~ MAPPl·N-.-
:>U-..i:SSORA DE ! ' .. 
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Si o.s home.n.s r~v=ave.is pe,-
1,o., r\Ullo.s da. politica <i--m llOSSO 

pait. e&tives.9em clJ.reta.w.ente jura~ 
.toi; ·para laJlça.t' o Brasil nos bra· 
ços ·de aventureiros demugogicos e 
~scravos de ca1·t= de pn,go socia
lista.'<. e bolchevizu.nles, nüo ag-i-
1·Iiio1. eom m:.ds pel'iclu e hC1bi!aia
ae do que o ei.lã.o fazendo atu:.tl
mente .de ,m.odo indireto, ::.truvils 
da. eonfusão, das rixas e riva.Iida· 
iles pessoa.is, da falta lle tu1iil.o <le 
tor.çu, w;,~ i,le=mu:0.1: e.o=-

Alocução do Santo Padre São F arncisco ¾avier., 
a um ,grupo · de poficiais o Apóstolo das lndias 

i 

1 
• • * 

Coih t:feito, des:,a r1·:.,_gmc•1,t:.,_ção, 1 
cl¾ueles que, no Br:.tsil, por fãs 
ou por né!::.ts, ainda represen~uJn 
11ossa elite intelectual e política, o:-; 
unlcos beneficiarios serão os p0,;,

~dores que andam Hrnçun,lo sPus 
>1.nzois nas aguas turvas do mal· 
estar socio.1, a gra.ngear populari
dade barata li custa da miseria e 
clu .Ie.11-ilti.s.:;os do povo. 

••• 
J!Jnqun,nto assin1 se aprt'!--Cntu. 

&ombrio o panorama político no 
Brasil, das terras de França nos 
chec-aJn noticias da queda do go
ver.no chefiado por Bidault. 

" * • 

O Santo Padre o Papa Pio XII, 
. g-lor-iosamente reinante, ao, rece
ber um grupo de 2.000 candióa· 
tos· ao eo1·po de policiais italianos, 
,!t>e!arou: «a função da polida 
vónsiste érn ajudar os cidadãos e 
uefcncle-los contra os criminosos 
e perturbadores da paz publica>. 

« A. missão de confiança é s.;im
pre digna ele estima; principal
mente nos nossos tempos, quando 
é preciso exercer esta missão em 
111e10 de uma agitação crescente. 
,A.pezar da ardua tarefa de vosso 
oficio. encontrareis, graças a 
Deus, um consolo no carater · do 
povo, em cujo meio tereis que 
realizar vosso trabalho. Não obs
tante as influencias a que esta 
sujeito, não obstante a miser!a e 
a desilusão, a maioria deste povo 
esta ainaa cheia dos melhores de
sejos de reconstrução da patria. O 
vosso serviço é social. No estado 
moderno o cidadão converteu-se 
num subdito da soberania: sua re
lação com os poderes do Estado 
sofreram uma mudança. Dai que 
a função ela policia seja a ajuda 
elos cidadãos e a proteção çontra 
os criminosos e perturbadores da 
tranquilidade publi('a. Quando se 
exerce vusso oficio com esta sec
ta intenção, ele se torna, um ser
viço em favor da sociedade, llO 
melhor sentido da palavra~. 

~Disto tudo se deduz, que um 

tal oficio requer daquele que o 
exerce, uma. notavel energia e.;; . 
pi.ritual e moral:.. 

Finalizando, Sua Santidade in
sistiu em que devem os policiais 
ter wna viva fé em Deus, como 
Supremo Senhor dos individuos e 
da sociedade. Assim as obrigações 
de um policia podem elevàr-se á 
dignidade de um serviço de Deus. 

Ordenações Gerais 
Ontem, festa da Ima

culada C.onceic;ão, na Igre· 
ja·Matriz de Santa Ifige

nia, Catedral provisor-ia, S. 
Emcia. Revma. o Sr. D. 
Carlos Carmelo de Vascon
celos l-Iota., .Cardeal-Arce· 
bispo de · São Paulo confo· 
riu n sagrada · ordem do 
Preshiterato u três no·vos 
Sacerdotes da Arquidioce· 
se, a alguns das Dioceses 
~ufraganeas, e a diversos. 
outros pertencentes ás Con
gregações Religiosas •. 

Esta mudança no governo fran
cês dii. ensejo a que os comunistas 
muis um::i, vez ponham á mostra 
iieu proverbial despistamento e :,eu 
decantado "reallsmu•· pulitico. 

·~ ~ ,.. . . 
Sendo indisp~nsavel a colabora

tão dos sociallsfas para que os· <'O· 

n1unistas executc-m seu plano ,lc 
tomar as redea.s do poder, decla
ram os vermelhos franceses que 
segu!riio "por caminhos diversos da 
Russia", que "o comunismo se 
;;rien¼.rú. para o s_ocialismo ", su)le-

Sagração. Episcopal de 
1 -D~- Jõ_ã_o~·-····. -~:.B;:ãtT·st-â---~~:·ccrsl a·, 

ll<'alizou·S<' ontem, ás 8- horas, ' 

no Santuario do Sagrado Cora-

Salesiana, recentemente eleito 
Bispo· titular de Scilio e Prelado. 
d.e Porto Velho, no Tenitorio' ão 
Guaporé. 

1 - .• 
ção de Jesus, a sagraçao episco-
pal do Exmo. Revmo. Sr. D, J'oão 

(Conti:rna :ia 2-a pag.) Batista Costa, da Congregação 

----------------------
Regresso do Em o. Cardea~-Arcebispo 

D-: regresso de sua viagem a Aracajú, onde participou do Con
gresso Eucaristico e das comemorações do jubileu da sagração do 
Exmo. Sr. D. José Tomaz Gomes da Silva, Bispo daquela Diocese, 
chegou a esta Capital s<'gunda-feira tiltimn-, pela -manhii, ·o Emi
nenC,simo Sr. Dom Cnrlos Carmelo de Vasconcelos Mota, .Cardfal· 
Arcf'bispo de São 1~aulo. _ • . . _ . 

Oficiaràm como sagrantes S. / 
Emcia. Rcvma. D. Carlos Car- j 
meio . de Vasconcelos Mota, Ar
cebispo l\letropolitano de São 
Paulo e S. Excia. Revma, D. Pe
dro Mas·sa, Bispo titular de He-

bron, com 

nas l\lissões 
Negro • 

jurisdição episcopal 

Salesianas do Ria 

.Jubileu sacerdotal de 
Monsenhor 

Antonio 
Francisco 

Congro 
No dia. 20 de Novembro cele

brou o Revmo. Snr. Vigarlo Ge• 
ral de Sorocaba Monsenhor Fran
cisco Antonio Congro o 25.~ ::uii

versario da sua ordenar;ão sacer-

r:c tal. 
O ilustre aaceriie>~P que {o um 

co@ maiores vuH~s do clero bra.'>ie 
leiro foi alvo de w:na setje de ho--

· menagens. 
· No dia 20 foi celebrada Missa 

Solene pelo Revmo. jubilar na ca
t~dral de Sorocaba seguida, ao 
meio dia, por um almoço festivo 
no Seminario Diocesano. A' noite 
realizou-se no si\lão do Préfüo da. 
Ação Sc;,cud uma se!ll:l~" solene 
em honra do _Revir.o. Monsenhor 
vigario Geral. 

Domingo, dia ~-t celebro11 o Se• 
1•r.or Bispo Diocei::ano Solene Pon• 
tifical por. intenção do Revmo, 
JUbilar, realizando-se no mesmo 
c'ia um banquete no Hotel VicEnte 
c;ue os circulos ca.toUcr-.s de Soro
t aba ofereceràm a.o Revn10. Snr. 
Vigario Geral. 

Desta capital, onde Monsenhor 
· cangro por .. causa de suas pere
grinas virtudes goz.a de grande 
prestigio, seguirani. · diversas pes• 
:soas para Sorocaba para tomar 

Eis o templo de. Wat~IÍ'Ddll~, fAll Bang:kok. Nunca estiveram. tàO 
fortes os prenuncios; de uma tempestade sobre a · Asia · como DOiíl 1 

tormentosos tempos preSentes. Diante dessa 9nda avassàladorn d@ 
1>aganismo, a amea_çar por fora um mundo já. tão corroido interna~ 
mente pela infidelidade, invoquemos a. celeste p1·ot'eção de Sã.oi 
Francisco Xavier, o Apostolo das Indias, cuja festa Jiturgica. trans,-. 
corre neste mês de dezembro, para que faça valer diante àe Deus 
sua intercessão em favor da pobre humanidade sofredora, e apresse 
a conversão final desse grande eonünente para a Igreja de ~ 

Novo Geral ~a Conoreoa~ão Passionista 
O RR. PP. vocais da Congrega

ção Passiorústa reunidos em Roma: 
vem de eleger Superior Geral ao 
Revmo Sr. Pe. Alberto De<:me, q1é 
agoro Provincial :o.a Argentmci:. 

DADOS BlOGRAF.iC:?S 

N=ceu o Padre Alberto Daaz:e a 
3 de maio de 1908 em An-eciles, 
provincia de Buenos At:es. sendo 
batizado no mesmo cli.J: n:i: lgre.a 
paroquial ,daquela cid:de. Ingres
sou na Congregação em idade ten
ra, tendo sido ordenado Sacer
dote em 1933. ~ ~ ixím~ 

Enciclica Divini 
Redemptoris · 

Comunicado da Curia 
Metropolitana 

Leitura da Enciclica cDivini Re-
demptoris:. nobre o Comunfamo 
Ateu. 

Manda Sua 1:-.:iinencia Reveren
dissima o Senhor Cc:irdeal Arcebis
pc aos revdos. parocos, vigarios, 
reitores de igrejas e capelães que 
nos domingos do Advento, em to
das ar; missas, leiam pausadamen
te aos fiéin do enzinamento precio
sosos e oportunos da Enciclica 
«Divini Redemptoris,., contra o Co
murúsmo, o Santo ,Padre Pio XL 
Exemplares dessa inciclica podem 
ser procurados. na Curia Metropo
litana. 

São Paulo, . 27 de novembro de 
1946. . 
fa) Monsenhor Pc u:o Rolim. l.ot.t· 

dias seus éiotes s.iiigu]qres fo.r.am; 
reconhecidos por - seus :irmãos ~ 1 

Religião que lhe conliàram. ce CQi>' f 
gQ/:1 de ~ =ponsab~ 
dentro da Pwv:incia J\.rgentina:. r~ 
lente da Sagrada Teologia 1lCl Boa 
tiro de São Paulo: ecoDOI110 do B@a 
tiro do Sa:ntissimo Rosario, de Co,, 
l.oDia; CQ:rol'CQ em• 1$3S · foi el~ 
reikli' da igreja s. Cn..z de ~ = Airee. 'fendo. terminado CQili 
êxito aeu periodo foi elevado aa: 
cargo do Superiar Pr<>vincial el1íl 
1941, e zeeleito em 1945 •. Nestet cal" 

. go foi colhido -patç:i; o· otic:io de ~ 
periQ.- Geiw. da ~gregação. 

ÜQil CiDOil de ~ i.uperiorato lea 
'i'Ola a ~ 1iliimo .. diversoa empre., 
endim.esrtoé @. mipai1antee Obras em 
ima provinc:ia. Foi o fundadct do 
BIOVO colegio apostolico pgssiorústct 
de Vkerrte · Casares: deu começo ao 
novo l'eliro de Santa · C..ellia e:wi 
~ e comunicou :notavell 
impulso a todas as · obras apostoli• 
oas a que se dedicam os missiona• 
rios -da Sagrada Paixão. Contando 
atualmente 38 anos de idade, foi 
necessario um . indulto de Santa Sé 
para poder O<:l1paZ' seu alto cargo 
para Q ~ -~ ~e. ~a Qn06 ~ 
idad$ •. 

, 1 NúMERO A VULSq 

Cr.S 0,40 
RIO DE JANEIRO 

Sua Eminencia, que. viajou de automovel ele Aparecida - onde 
pernoitou- P celebrou a Santa Missa - a São Pattió; foi recebido 
:no Palacio Pio XII pelolil Exmo!l, Revmosi. Monsenhorea Vfni'lolil a .. 
~ ~ cltiAali iaOttft-'iOtH ~ Q.oV&.1/M 4i'qJlidlo~ -~ . 

j 
plU'te nas homenagans que . lho 
toram prestadas; entre elas se en
contrava tambem e Revmo. Snr. 
Conego Antonio de Castro :Mayer, 
aaaiaten1- ~lHlaai!oQ ~ ~QlQ· . ~.;...:_ .l'fliro, . 

Cr. $,060 
, . ~A .. ~ ;.\~~-~i- . 
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"
6402 ·j· Comprem. exclusivamente suas Jóias e seus presentes nu conht:cida ~ ~0-~ ~!\~~a?xasun(ilaO ~-~s!). •1•1'et-xo·pt-~eus~ 

B 1111. · S. Benio, 549 - Sala 1 A ~., " -
Cll.ixa Postal 147-.t J O A L H A R I n~ano. Tanto assim qu.: se ooser-

São Paulo 1 · · Y:.:t-rn.o;s o pensan1e·ntc \,ü numam4 · ~ "'"' .... ....... .... ~ ~ ·l:"'"W"'~ ~ <l<de ern !SPl.1 cn11i1íntr ,,,;,.,,,~.,. 

ª '--'A~ A. OFL,I .. CINASÂt-\. ~ .l K V :Vemia Avulsa 
-~ -·~l•V& • \11.t~ 0 .;...Ce1;;r.i.;u(.. ~·'-Jiii,hi 1.VC i un,a pequenina execuça,') . .;:,r,. ,, 0,,. 

' ~ero avulso 
No Rio .••••• 
Numero atrasado 

Assina.1.uras 

Cr$ 
Cr$ 
Cr$ 

0,40 
0,60 
1.00 

s KUA 11 DI! NOVEMBRO N.• J1 : : : :.: Uu1r11t coneessloaárlot dOII AFA-a (~Qw.Da la R~ A.ncAiet•> : : : PRôPRlAS : : : MAUOS relilr;ioa ··ELM .. "l'IU H • 1 
H,;, drn.;, e~te fato nac :,,>i ·é! iJ::i, e
t~ CO!Il suficiente c1nrt;~u] pc)!·qu\! 
:.111<.KL estamos inuito pr·oxt1,,01, -10 

. H:CU!O XlX, qu:lJHIO C ate1;;mc, 

·Ano . ......... . Cr$ 25,0-0 
Cr$ 50,00 

•tXXXXXX%XXXXllnn11XXXXlt1XXllx~XXXXXXXXXXllXXXXXXt:tXXXXXXlXXiXXi~~xxxx.a:nY~ 
teve um· grande flvre,;c1mf"..,to. 
Xc.9ta ocasião, a humànictacv .,ci~. 
<.!c-nt::il , rr:eJoµ-se" li ter· . .;nté 
com o progresso cientifi.. e o 

Exterior 
Toda e qualquer ro1·respon

âeneia, inclusive pagamentos, 
~ ser envia,da a L EG 10-
NABIO SI.A.. ~ Caixa Post.a1, 

Intenção ~e Dczcm~ro ~o Apostola~o ccH,n\·olYimento 111dustria1: 
1,orque tm11a a 1uz dos uic·os rJ.; 
g-az começou a ctesprezar :i~ rnzli.;; 

\ da fé. HoJe em dia, porem, 1a riào 

~-A Soo Paulo. PARA QUE TODOS, ACDIA DE TUDO, TENHA.M A CARIDADE 
S. V. D. 

1 ;,~;;;:m~s Jn:s1~:ve~'.:~en 111~:ü:;,;-~:= 
l JJ:a e o relativismo das ve1·ctacte.~. 

Aauneios ~ 

~ taõela sem. comprom~. 

, e-0la-bo1·ação 

CONTI- \ 

!WAÇACi 

Õ.;! 1.:l 

PAGINA 

· rando a etapa da "dlt:1.dura do 
proletar:ado" · através de metodos 
.ie·moc1-a.ticos de governo, etc. ..... 

Quem não· -.,lslumbra em tudo 
isso um mero e~godo e ·.1m mero 
recuo · ternpor:a.rio ~lestinado a re

. ·mover as dificuldades ·presentes? 
A ditaüura bolchevista c"omeçou na 
Russia justamente por esse$ pro~ 

. cessas "democraticos", atravlfs da 
conyocacil.o de uma a.ssemblê.a 
constituinte. . .. ' 

E ~i os partiuarlos da ação di-·, 
reta sentem necessidade desses re
cuos, é pelo fato tle ainda. existir 
em J,'rança uma opinião publica. . 
vigilante, que pode estrat;"ar os seu~ 
planos, mesmo porque uma alian~ 
c:;a enti·e comunistas e socialistas 
não " noYiclade como accnteceu ao 
tempo em que' estavam em mud11, 
;..,o "!rentes populares". 

* * * 
Insistimo:!! em gu,. a sul.>-uivisão ,, 

,la esquerda em varias facções é 
m..\is uma questão de tatica do 
que de -principiús. :--o fundo, geor· 
g:lstas, trotskystas, leninistas. sta-
1iníst:::is e todas :.u; alas e::-querdis
tas esttw u·e acordo. eml.>ora os 
1nenos informados dessas corren
·ies possàm dar uma impressão di
ferente com saas lutas em torno de 
q 1testõe~ adjetiva$. 

* * * .. 
Sein ignorar que a nau clô Esta•\ 

do com toua a probnl.>ilidade passa- t · 
ria p:.r::i. as mi,.os Jos com unist.as, 
o Sr. Didault, ao renunciar, disse 
ser seu dever manifestar que "ao 
novo govern·o devem ser concedi
das faculda<les para agir cóm a 
Jna.lor· autol,él,,d.,· µossi\'el, a fim 
ele restaurar cis nnanr.as do pais". 
J,:m i;e tratando ele membros de 
··m ,·artld,;i tofn!!tario como E o 
comunJs·la, ~~ .., -iW;;.; ,;,;...,:. :;1u.t.<A.~:-,": ~ f 
Ql.over no mo!l, ... <.io, -.e ... ,r..~, .,,J-c-

. l'âo tosse dit&rente . • · 
• * * 

:N'1 Conselho d,~ OC'fU 0 Sr. ::V!o• \' 
1otov ta.la sobre _ redu.;:ão dos at'• 
-ff\8,ment0s e sugere ·que se proíba o 
-liaO da energia atomica para fin.-i 
·Í>ellcos. Procedendo ta.is suges-,. 
tt.ee elo represent:1.nte de um país\ 
'IW&i!'o· e veseiro eil1 desrespeitar os, 

· tfflotados· e :1. agir pela força, de 
-aaã& valendo sua palavra empe• 
-~, !ilel'â o caso de ~ ind:1.ga..r: 

Qa,em a.m~ra~ o ~111.80 no ra•, 
liÍ9 4k sa,wt. 

Como urna re..tea de lúz no meio~ '"' '\~ 
-~ somb1-ns, vemos a noticia\· 
ao· :reatamento das relaç6es diplo• · 
~ entre a Sa.n1a Sé e a Au.;- . 
U'ia,- irite'rrompiilas desde o ad• 
-to do "anchluss•·. As prol>abi• , 
lldiw"ls de sal vac:ào para um de• •\ 
terminado povo crescem na medi- ' 
d& em que nele aumenta a influen•, 
;:u.. SM\&t!W' da. Igi:eja ,, 

Instituto Moderno,~ 
PRAÇA DA ':'S: N.0 103 • 

SAO PAULO 

:se esl.a intenção, assim como esL:i. 
!ormuhida, !ai... üa can<.lcide que 
todos de\'em praticar, por este 
"todos" de,·e-se então enten<.ler os 
crh1tãos, aque.les q\le com o ·sacra
mento do batismo 1·ecebera.m o 
".novo mandamento", de se amarem 
uns aos outros. con.o Cristo os 
amo\t •. O Principe do -mtm<lo não 
reconhece esta lei. como nunca a 
reconheceu. Aos cri1ni,.os. porem, 
foi dito, e bem isto el<cs sa b~m. que 
·• ni'io devem ficar nada devendo ,t 

outrem, senão que se amem mutua
mente, cump1-indo assim a suprema 
lei"'. - "Xisto o mun<.lo ha de 
conhecer que sois meus discipulos, 
~ vos amais uns aos outru.s". assirn. 
ni'~_a1nente se expressou ::--:0sso Se
nllor. 

..N:ing~n1 pode nega.r a grande 
atualidad~--~a prece indicada pelo 
.Apost.,,lado .ra: .Oração. :,;e aJg·uns 
&pinam que a e,.i.ridade j;.i. clesapa
rec<eu no convívio ,entre os homens, 
1;em o querer talvez, dfaem uma 
inverdade. Se o\lfros;· a ta.n Lo nu.o 
chegam, :irírmam, , porem, que a 
caridade se acha em crise, em pe
rigo de não mais tra?.er a fisiono
mia que Cristo lhe imprimiu, e com 
isto não estar m.a.is á. altura da sua 
mi.saã.o; nil.o dei:r;àm de ~er ;l.!go de 
razão. 

o santo monge Paçomio f.J.?.ia 
gGfilt.o em contar como che~ou a ser 
cristão. Era ele leg·ionarlo pagão. 
Aconteceu que após uma n-iarcha 
!orçada. ~austa a ~ua trupa che
~as·lie a umit cidade, onde os soi
<lados tivera~,: um acolhimento 
muito :11~avel "ª' _parte qos cid..\• 
dãos. Oo1npadecidos _dos extenua. 
<los milita-i·es, tu'1o j!'!,es fizeram 
para que esies J)uclesstm .;;e refazer 
·elas penosi,.i;ifnas jornadas. Os !e-
0·ionarios não acostumados a· .serem 
·;ssitn ,,,;cebi<.los pela8 popu!açõe~, 
desejosOt< se mostraram para saber 
o motivo de tão cstrnnhav,•l atitu
de. Pela resposta que à sua per
gunta Pacomio teve de um dos ci
dadãos, ficaram gal.>en..lo, que aque
le povo era. todo ,wistào, e como 
cristãos sentía.m-se .. om o dever d11 
tratar bem o seu semelhante. Tão 
impressionado com isto Pacomio 
ficou, ·que ~ decidht a abraçai' o 
crist.ianiamo. O:ulil fosse a carida
de. o amor ao proximo. s_empre o 
distintivo nosso diante e.los nossos 
semelhante8, ,,uer eles sejam ou 
não nossos amigos! Outra. explica
ção, entretanto, a. fr,t.Se não tem, 
aouéla. tra:;,e que Jta!lus, o mestre 
.,,;1· e.A:c1;:Jcnda. o mo.delo perfe.itll!• 
simo aa co,·idade. formulou e pro-
~unciou -~ª ocasião da ultima cela: 
•· Xisto todos reconhecPrã.o que soie 
meus àiscipuloa, se uve1·c.les amor 
uns aos outros". (Jo. 1~. lii), 

Não será. pel::t fita, pelo roeario, 
pela opa, pelu livro de re~I\ na mão, 
nem ta.mpouco · pelt. p-a.Javr::i. meli
flua e pelo olhar- enleado e exta
siado, que o :Pro~imo ~11, de .a.qui
lat.a.r a. 11ossa i·eligiosidade, mas 
unicamente pela carida.ile, que efe
tlv.amente praticamos. Pelo c::i.ra
terl.st.loo da f'8lo~omia, se conhece 
011 :meml1roe da familia., pelo uni
forme se distingue o regimento, a 
que- o soldado· penenoe: liJú1bor,t 
dife-rentes que sejam os semblante.1 
e o vestuario, no a.mago -da. nossa 
alma deve haver o mesmo modo 
de pensar: deve existir um só amor 
,.., J e"us e ao proximo. Deve unir
nos mais fortemente o laço da ca
ridade que o elo. do sang·ue. 

Era esta a nota C"-raterl.atica, por 
que se disting·uia.m os primeiros 
ct·istãos de Jerusalem, segundo o 
testemunho belíssimo de S. Luco.s: 
"Permaneciam unido,; na _doutrina 
do!!' Aposto los. . . e na perfeita 
harmonia fraternal". (At. 2,~2). 

Bst,ando em nõs morta a fé, ist,;, 
é. não nos considerando todos !i• 
lho!i de um s~ Pai celestial, nunca. 

t 
l 

Fundado em 1917 
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'rA(!UIGRAFIA 
o Melhor EnsiiH -

Pelo Menor Preço· J 
nos resolveremos a tratarmo-nos _co• 
mo irmãos e lrm!l,s, O "Pac1re Nos

, so,. signtlflcaçito nenhumil, iem pa.ra 
qúem perdeu :i !~.- ·Enqi.fün:to· não 

· nos à~b:amos empoJgat'. µela .ide-ia. 
· t àe sermos ci:lsiãoe e, como tiús, l 

_______________ ... .,,...mNnln·-!ila,.li\a m-..ma 4Glr}}Q~ ali~~,, 

Pe .. João B. Lehmann, 

l <·1cntificas. O uteismci e o mate• 
ria !ismo estão em reeuo, e1e nm · 

_ inouo geral. Só numa· u1a cl0 eiis, 
t!,nciatismo vemos umá forma no, 
,·a e pujante Cto atéismo. .\lai 

e \-'i vi fica.do pelu rn\:..~flll.., E::::pirito 
8a1no, é inut.il esperar que nos li• y. 
gue111os uns aos outros, e .nos so- l 
co1Tamos mutuamente. embora 
µartes que sejamos cio mesmo or
o·;.t.nisn10. 

Temos nisto a ,·esposta á queixa 
que se le,·anta contra homens, ct'is
tãos só de, nome, Que pouco ou na
(la em suas atiludes deixam uans
parecer do ca1·ater ct'istào, da ver
d8.deira caridade. A raúi.o é qae 
de cristãos conserv::i.ram apenas o 
rotulo, quando no seu intei-ior i,er
deram o habito de pensar e sentit· 
cristãmente. 

Se nas ultimas guerras entre os 
po~·os cristãos, e pt·lncipalmente os 
eleinentos dos seus governos, a ca_. 
ridade cristã foi posrn ::. murg·em, 
conde.na.da. a fracassar, foi pu1·que 
tmtes já Unha cles-1pat·é·0ido ~, fé. 
Se agora procuram t·emediar os 
enos. reparai· as inju~tiças socülis 
e "-S hediondas crudclades cometi· 
das e, con10 o::; cun1~111ist4ls preten
<.lem. com o completo cancelamen
to da fé, de antemão e sem receio 
ele errai· podiê-se Yaticinat· o fra
casso completo e fatal. o re.torno 
ii. justiça e c-..riélacle entre as cJ::,,s
ses e raças pode-se esperar sej,1. 
feito só por homens, que ;;,ntes de 
mais nada a1.>1·~m caminho para a 
n1e:;ma fé cristã, ern sua J~Teja e 
na familia dos filhos de Deus. 

Que_ diremos daquelas falt::ws de 
caddade. que nüo se motivam na fé 
<.leficiente'! Que juizo <levemos fa
zer das .. indelicadezas mil" d'e t:i.n
tos crentes e de gente piedosa'! 
Muitas faltas, é ve1·<laúe, vão por 
conta da comum fraqueza humana,' 
e sob este ponto de vista têni eJ,u; 
dir,;ito ao perdão. Em vez de jul
garmos os outros, todos nós deve
mos hater no peito, e nos leml,rar 
ela_ palavra s"ria de 1':osso Senhor: 
... J-'orque me chamais vós, Senhor, 
Senho1·, e não fazeis o q<,e vos di-
;;o?" tLc. 6 • 4 6) • _ 

São os capítulos rnais tristes ela 
Historia Eclesiastica, dos seculos 
passados e recentes, capitulas estes, 
que registram o vergonhoso cortejo 
dos males praticados em pleno am-
1.>iente cristão; males c,.usados e 
provocados pela ambição, pela in
veja e pelo ciume, pelo odiu e po!' 
muitas OUtras cousas desedifican
tes. contrarias á. caridade. 

Se nós não conseguil'mos domi• 
na.1• :i.s nossas pai_xões, ue- quem 
mais pode e de\'e ea!)er:1-1<.>? "Que 
:.~eHC~~~5 ... nyc,1,\:az e'iAIOS .núll!.'' -
pergunta S. ,João Crl~o~to::n o -
"se, clepoie da recepção do Co~àei• 
ro tomamos a atitude üe lubos•·. Se 
cristãos. que na sagrada. mesa da 
Igreja, recebem o saci·amento e.lo 
amor, depois nào ]ll'aticam a ca
ridade. onde então deve-se proc·u
rar esta virtude? Somos leVado1i" ,, , 
clesconfi::u·, que no elenco do exam. 
de conclencla de muita gente pie
dosa haja grave~ erros e falh~1s 
quiçá. tipograficas. Enchem-se de 
1·eceios e cuidados relativamente a 
observação do! demais mandame·n
tos da lei de D~us, quando' pouco 
ou n::i.da escrupulosos se mostram 
no que diz 1·espeito ao quinto man
d.arnento. São ~riago, na sua lingua· 
gem, um tanto i·u'1e ·talvez. mas sin
cera e clara. no atinente :1 c:1.rlda
de diz: "Se algum julga ser reli
gioso. e flfLo refreia a sua ~inguQ., , 
1nas ilt1de o seu corar:ão, a reJigiõ.o 
ê vã: um culto puro e sem man
cha aos olho~ -de Deus e Pai é es· 
te: socorrer os orfiio~ e as· víuYas 

nas suo.~ necessidade$, é _:f:.1a r·d.1 !·

se imune t.la contan1inac:ào déS~.e

,ieculo". ('l'. 1 2G-27)·. 
A cal'idade ê o manêlan{0nto cl-, 

Cristo. Não é· por Ele re~on he--·\d,; 
s~u ài~cipulo; que-m nUo nl)Sí~l'\':..t 

est~ ''.seu" .~an~larne'nto. -~º j111/,,) 

finul, o~ escolhidôs ser':iu ju1g:1düs 
pelas obras de caddacle·. que pr::it,-

. caram. "Tudo que fizP.rdes ao rne
nor do" me\ls irmãos, a mim f,,i 
que o fizestes". Porque o jui?.o 
final terá esta orientaçio '! Xào l)a 
taml.>em ·outros mandan11i:1to~ qu~ 
devem ser obéd<?cidos'/ 'Porque · c, 

.Juiz n5o di7, aos réprobos: ··Bstú, 
escrito: f-Ton1·::ir,,s pai e mãe. e vc.s 
ttssim :não fizestes''. - '·Está, 2scri
to: Xiio praticar,'.L; in1purc .. zu, ::-t 

vús pecastes". - J.J!';tá e-sP.rit.n: . 
'"Xio furtar·ns. não Jevantnrús fai,so· 
testemunho. e tudo !~to \'ós f.i7.';a;
tes". - Po,·que -io juizo firrnl 11ào 
se fartio menc:iio 
1nE'ntos n,as ~6 ,. ' 
só. ela c::iridacl~~ 

e excl11sl\·a111en1e 
E' porc1ue este. 

:...qui é um ateisrrio· trágico· e cte, 
.sesperacto, muito diferente (lo es, 
:upi(10 otin11s1110 do secutc pas,i~. 
l,o. Se não lla Deus, estamos al>1n~ 
do;·,at101, .e Locw o -peso da e:-:t!:'té'n~ 
<',a cat sobre o:s .nossos pr,.1pr,o,"1 

1 c,mb!'O;;;; e. na nossa · in('llra,'el 
! . ,fr:ique;m., i;omos incapazes ~!<' r,fa .. 
\ liza-Ja pienamente. Mesnic i,0r .. 

l' que, _!lào h;,, valores lle_ . ydfü.:; 12i.,,_ 
. espec1e e ate o que se chama ,n;.1. .. , 

1
, tureza humana» não tem 1·c·a11,1_.,_ .. '. 

de. Nós~ que temos ele nos ,t.i. .. 
1 ::er» a nos mesmos (posto que ·tác> 1 

lla um úeüi.J que nos fuçai por AJ1l• 
:: to ele absoluta liberdacte, a.:: Llm~ 
incomensuravel résporisabil1c!a·1é. 
e cujas eonsequencias siw 1Trà .. 
missivels. 8QlllOii !eres l'uc1a .;osi 
:.o aniquilamento, . e nisto esc\l · Q 
rna:~ profundo de nossa· rea1iclá,le. 
Eô quando o homem encara f:lUl, 
n::ali<iade c!e frente é que e1e LJt'rt. 

as- rnasearas que dil-'farçam a ,tl.la,· 
mandamento " a sint<>se dó Dec::.- existencia, e passa então a. te( a, 
logo; é o novo m11,i;J,1n1·ento, e. sua exi~téncJa <,autentica~. Tu;Jo 
1YH1ndamento de Cl:'i~to. do ~:,\va-. isto é tt·nivel, mas ,Jlâo se poil$ 
do,·. que por amor r, hurnanidad;, l!e;,;·ac·, é c_oeninte . 
fe7. o supremo ~ncrificio, ela ndo s,11;1 Diar,te dii;to, a gente nio poii!@ 
vida. por nós, e quer que e!'te amor· d?ixar de nc:n urn p9uco encnlJU• 
seja por nós correspondido e imi· lado, quando se vê pavonear\lJo, 
taclo. C'.llÍl todas as galas do· úl'.rt-nou-

A caridade é a no\·a lei. 0 11 ,an· .:-eau,,, um ateisrho tipo lnco-ue, 
clamento de Cristo. Sem a caridci- gaz. f.Jst,:, espetaculo, _corituelci, o 
ele não ha salvação. ".~mai-vos sr. V. Cy g-osLa de. dar pela"·coh:r-
uns aos outt·os, como eu \·os amei .. ·. nas do ,·Estado~. Ainda úg'o,-:i. · a 
é a ordem que 

O 
Filho de l>eus nús pcoposito do ensino religioi;o for

( ulta tívo nas escolaR, esté :ir, n~ú 
deixou· sé contt\·e-. E'-Jhe intôléravel 9/ fll· 

Vej..\'mos o lildo 1Halieo do u~- ciliúade com que 08 pais au'tori• 
sunto. Não ter odio ao proxii,10, zam O ensino da religião cat(i!lcà 
ainda não é amá-lo. _ f:espond ,,· a · SüUS_ filhos. Que ra,. dê cxt.rÍl.• 
o cumprimento, que nos é dado. nlrnvel? Puí~ o ultimo . recensêa• 
não é ainda caridade. - Amar ,, mcnto nào uemonstr"ou que 6 ca-
proximo não é dizer: ":-ão faço tolica a m,ensà maioria: da popu-
mal a ninguem ". Anrn r o proxlmü l'.H;i:o brasileir:i? F~. mesmo eni"r6 
não é afirmar: "Xão ·dou prejui,.u os indiferentes em ma.teria· réli· 
a nlnguem ". Amar o proximo nftú g-iorn, não ha mui.tos ciue ·ach\iÍn 
(· ainda asseverál': '"!'rate cada uuf que o ensino do catolicismo f mo-
ele si, e assim nlnguem haverri. de rali~;aclor e eclucativo? Que tein ü 

passar necessi"dade". - Amat· o rnr. V. Cy com Isto'? · 
proximo, é coisa 1.>em d,ferente: é Ao contrario dos existenc.io:tis .. 
fa7.er-lhe bem, socoiTê-lo quando se tas ntHt>' ,o sr. V. Çy é inroê~ 
acha necessitado. interess,>1·-se pelo rente. Al"Fim. nfirma que -a mr,,,or 

1=::"<rte dos católicos brasileiro,'1 
seu l.>em con>oral e espiritual, f,;izc·: F,-,o católkog de cca,:quinlrn ,. _1.!lto 
sacriflcio, <ledicitr-se nos outn,s, é. s\\pcrficir.is, e que s::i.o esLéR 
trabalhar, sof!'er, renunciar em. ~er- (JllC; lcYiClnr.111ente, · autori?.am, em 
viço da caridade. mnsflt, ó erisino católico a seus f,., 

O mandamento da caridade ui- 111<:'!<. Más, .o simples fato ele' e:H 
t,·apa"8e. ó da justiça. assunto tão importante, como !l 

::Se algué"m se consider:i. homem educação dos propr_ios filhos, n.'ll 
de bem: direito, trab:ilh'údor, ho- pais outorgarem com facilidadé á 
nesto, soluto e J1.1sto. é possiveJ que r·cfcl'!da iutori,1à()üó, nüo c;;tá a 
ti.ai., lato alti s-e~à. Bom ci-is,ao', eii- i ,1emúrnitrll-T" qúe rJ sa\l c1.holir,ism1;; 
t1·et11nto, níi;o é, se uüo trata dE- 1 não ,:, it1.ó (1e ~-càs'.luinc:r,,,,- c,;1>iç 
cumprir a loi de Cristo, a lei dá quer o 1tn1' ... V, Cy?_ E, depois \'ê~i 
caridade. 1 oi. t11rtufl1.i'moa. O sr. V. Cy !!e 11-~ê· 

Se Cristo. Nosso Senhor na pre- 1' do, pot•que a I~rej.11 !dent_lfica o E~
sente hora, talo_ cheia de ang·u~ü:is. · · tado lels-_o com Estado ateu. :11I:.1i, 
>'e nos aJ.'!'esenttt'ss'é', é nós lhe cliri- 1 . aue O\ltl':J. é'.)lsâ é? Ateu quer di?Je-1 

· ! · 1 sêm Pi\lS. Orn, O Esta~o· que, ofr 
,:;,~1:<emos as seg~ ntes · perguma".: 1 cinlm~i,tó, séúli ntoS' pu)Jlicon r,;>-
"Senhor, que· devemo~ fa::1er pa~;i \' 010 J;}'stdl.\Çlr Ignórà a êxii;,ten~l'J <l( 
,ermos um mundo melhor? . QU::t!, . Deus, é.n,e~wo,proibé 'qmi i'i f_!JI( 
' o meio c.le b'anlr ·as guenás, e ::i. . _ em. DeiÚi {(forno· é ~:(cn~ó d!l pr~i-
·,c,bre humanidade poder se á~Ü,- bição <.lo emilno religioso . na:- és· 
e:urar ela!! bençãos duma páz du~. ,. ,"olR.!' p°\lblk\lSL que é-·senão li:a, 
,-,.cloura?" , tn<lo·11teu,. l:::tçi é, sém Deus? N:l~ 

Sua res·poata. nào ditererÍa dJ:qui •. ·.,,:f:1\~peitiarló: q\le--.(1. F,stà.qo pe'rs,le'a 
io que orde'nóu ao!! Apos'tol<)s, quan- ; . n _re·Jig·li\d ·p_aro, tier at,e\1. Em tJI 
c1o !he't! di!!Íle: ··Filhinhos! Uma_· ''.\:asei; jâ serli(PIOr que nteu. !leria 

, Ü!:'foc1o impiq;" F,stliúo anti~1·eligici• 
,.· so:.)i:Ias 'ha'.'um tlirt\lfi~mo ainda 
·émui~';;.refinfülo: O snr. V. C~· di2 
·· qt'ié\,fe°c~he'ii ~mra cartu (l.,. 11n1!i 
-pessón, que;·$(;' quel~U. porque illa 

i,o,·a lei vos dou, q_ue YOfl ameis 
uni, aos outros. como eu voa it.mei";·, 
_ _: Par~ o mundo infeliz e desg,.::i.:i;. 
çado se J•eg-enérar: h_:,. Ulll::\. recc-it~:-'··· 
sS: a da ·carldnd11, : 

Por IEiEo procedemos ele perteitci'',·[ 
acôrdo com· a ordem ele Cristo, si . 
em or:iç!to nos unimos, pedindo pa, 
1·a q'ue tocloR. acilll.l de tudo, ié. 
nham cnri<11Úle, 

rn11~.-. em , n:ula·-,l.l~ ,rellg!i'to. upr· .. n, 
<.1€ra ~ue:-ttai,Stl.; .&t<nhora. ,_ti <:•)i; 

,'il'"'·cm·,, r.\nts1:1·,, dur~lte e :kp~,,1, ·!e 
J>flt1o,-, e_ Ih~' p.~i'guntavu o ~\!i 
isto querin, r.llrei:. E. o snr. V .. C~ 
Hc-0\\ todo p1,~1ll>li_n~lo . . e, indi:;n!\,lc 

• ~TtXXXXXttttttttXtttttXttttttttltttr.x:x:xnrm· com· ci,te atentailo::.::t ,rri0rul ci:i.1 
~ EXPRESSO VIAÇÃO SÃO p AULO • ITU' í1 f:Ímlllas. SÃO ei,;tes nieiJ.tnO~ qu, 
tj - ~ íl<'Ullflffi 11 Je,:_reju dé Cllt!,lf alhpji,. ; 
íl A VENID:1 IPIR,:\NGA, N.0 1.128_ TEUU'ONE _ '1-i240 tl l'ealldade e s~r !nhu!)itina qlt:.111, 
~ Serviço r:qlldo de pas sa.:eu•os .em c_onfort.avei!ó ~- preg-a, 11- pure;r,t;1 <los costnmeR; !-IA( 
q I,imousines .de h1xo · er;tr.s rnesn1011 Cj\le v)vef)1 fulnnd< 
~ _.,.ARTIDAS DE SA_ O PAUi.O. E,. -l'l'lJ' ,_ dP. pemancipaqlo <la mull1cr» e, J, 
.~ · neoei.ilidp.dti de ac'abar com 1pré 
~ (i,30 10,0() . ·.:,.;,_ :: 13,SO .;_,- 17,!ÍO ~~ ' corícei(:01, O\l(,lolelo:,,· - iii'to j~1~Ui 

~ 'AO PAUi O A I'I'.-, p R E Ç () S : - " -,~- . ~;, ··::- O O u-1--· _ lr}'~~{{~;:t~~r, ~l~le~~~i.~~~~~~~ ;1iiij~. 
_. :s , .., , . . . • • vr$ !'í ,0 1; I N e• · 
~1 ti e- c11te-()1flmi1 e·nfilt," -1\•l!i , 011i,a, ,,& 
,_. SAO PAtJJ,O A CABRE'OVA . . • .' • • • • • • • • C1·$ 'i5,00 t• 1 nhora , ftM1-\? , ,;lrgem anteri, chi 

'! SAO PAULO A .t>IRAP~Rk' ~:-~/-: .. :·,,.," ---~ • .. ·, .. Ort~:0,00 ~!,._. rant.e e ç'!ep~iFl elo p~l'~í:\', 
,< SAO PAULO A PARNAIBA , ..... -.--.-.- .. --,,, .. - 0 .... ·.,.,!l,00 ,.-
~ ' . ' ,,"1:_f.U.Xf.f.X.X.t.tt.t.t.m~mJ.t-W:X.m,im-tt;t,.t,Uj, 1r:;;,nlim1.;i r,-i 1.1 r-",s 
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;Imperialismo 
' 

s o Vi é ti e o ~~eJUU@OU~l::=ai,oMOS3001~~~~.:·::º~~~~~~::º;~~~ii::;~@~~o~~@~l~~@? 
de ouro, rubis e brilhantes 

Arl~4o Víeir.a, S J · P,. 
- ,Mff'_._._,.,_»··-·, • • : : : : GRANDE ESCOLHA .EM OBJETOS ·PARA .PRESENTES ·::::: 

'l'e,·e grande !'('pcrcussào nos E~- loneses foram d('portadoe para. as Grande variedade em RELóGIOS das melhores marcas suiças 
I 

--·· 
~2.âos L:nidos o arlis-o d€ \\'illiam 1·e.;-iõe~ remotas !la Ruasia e 0011dc-
:H. Çharnbcdin sobre a expansão !rndOS a lrabalhos íorya.dos, e u· . t L b 
-!'U~sa, llUblicado em maio p. pas~a- Depois qu'e· OS nazistas alacaral11 asa . . en o . o. e . 
~o no A1nericau Me1·c111•y. a Husaia, Stalin hipocritamente re· 

Come,::a O auto~· po1· observai· que pudiou a 1·epartiçào da L'olonla 1 
:a parti1· da 8eg·untla ;;uena mun· var:;. só exi;;i·la tle novo quan(lo o RUA 15 DE NOVEMBRO N.e 331 
<Hal saiu a Russia ctc S<'U lsoln.clo- euTSo da ,ruena começou a se1·-Jhe • d HÁ 3 GERACõES 
;.~s~n~ont!cf8et~t;ol:tl;~'."'ºu definJ:;- :~:;~~:;;~~ ~e:s:~~~!!~~,: ;:::~ ,1,~~~~!-.~_?_ ~;~_'·~ª-~!!,!~~=~!!!!~~!*~~!~~ .. ,-~ 

D<'sdc s_ctc-mb.n.i dp lOJ~ fol'am . navei.s, 
.formalmente ane:rncta~ ao colv~ao; As' três Ttepublicas independen· 
trws,.;ovila as sq;ulntes r0giões: __ ,, .. t_ell d·o· Báltito; 'Letônia, tltuania ~ '·· 

· l.::Stônla, foram prih1eirarn1n1te !oi'• 
sa<.lu.s pelas ameaças de Moscou a, 
1tssinar pu.etos de .. nt utua assiste11· 
cj«'' que concediam á. Ru~sia, base~ 
e o direito de manter J>Ostoii mili· 
tures el'll sells tel'l'itorio~. 

!-'ulonia 
ental 

Or-J-

. Car~ll.a ..... 
'Litúa.nia 
Letônia ••.• 
:J,;.itó~in, · •..• 
.Be-,;sarabia e 

· - I:iuk.OYina • 
'J.IÓl~aYia ... 
I'étsamo 
.A ren d e Kvc-

n·i~~b{·rs· 
(_'ii.rpat'o

. -c,;raina 
;:;.,kh,\lin .. Sul 
J!ha~ Kl:r-ilas 

·'T:J.nuu · Tu,·H 

Ar·ca C'nl 
milhas 

qu·;vlrad. 

68.200 
16.17;: 
24.058 
2·0. Oõil 

. 1S.:J<i3 

1 a ._;160 
J :; . 1 ~ -1 

·1. os 7 

~, õl/0 _,, 

1 . ~ ~ '.; 
'J 1 . O 7:. 

:; . ::t ·1 ~l 

~ t, UQ<) 

:.! 7 ~.til 7 

10,1;;0,000 
470.UOO 

3.02a.ooo 
1 .Oõ0.000 
1.1~0.000 

3,718.000 
~-200.Uú11 

4.vou 

·'·10 1J.úOú 

SOO.I.\OV 

·1lõ. UUtl 
.J. ;;ou 

6ô,00ú 
- ----- ----
:; .\ . :; ~, :; . o ou 

·r~:' :- ('!·::,.i!t·c' ~ h;~.--tG.r'"c ;r' ~-.--~.~-

-~J(Jnunte, ·m{ll'lll(•ntc 0rn ~e u·atandü 
~:•J l)W~~ que pussue a rn:.tlor n1a:-!:-:>...t. 

-•t<.: LCITa ...: 1)nt:g-_ua do .;·l(lbo e 11111:t 

1 ·-Plll:-1.sâ.<1 (l(;' n1ai~ ll,.-.. 17ú nlil}Hj ~ 
:::-c.~u1Hlo o rcecnscan,-ento dt'.' ]~:;:,.·· 

. \ an1bit~ão do ditadPt' ru:s~o :-::u(h'

·J·:r tudr; .o "{JU~ -:)oclc eo1H·('l,<•r ~ 

1t11aé;~t1,.H_;à~ tlventia ...ic· lJitl\·1·. l'al";,.1 

··t-·;t<.'ndcr ~0u:-: du,nini,,s h1n•;:J n1~t·, 

~i.alin d" ·to(J•JS O~ n1<·i·J~. p1·.ne:p·d
·1r('t1t4:' d:, "a.né.•x:u:àú indit·ct:t. 1· fui· 
,~.:(da iH•r 11 n1a nt1·iédacle- de 1n· to
~l•,Jj, (!~(](.· u u1..•upa\:tt1J 1ni1il~ir :1t·· 

,..,1. · :n~,l".J..la<_;ào rl(' eurn u 1ii~ta!-l- na:-: p•.•·· 
...... :1.;~-eh:-1.\'t.·.~ ( pr·e~:--:ào pnlit!v:-1 ( 

t:·•.:t.p'1•1rnit-a. 

, ~'\ivJ n1(·11,1:::;. d1: 1 ~ 1ü11·ôv~ <:· {C'I'l"i

~'S:1:,i:;u::?. l'Vlll u111a )J ·l1Ld~\;Úu d•::: u11~ 

_]IJ.j 111ilhüe: .• lo1·..11J1 al"ld.~l..t.da:::: pal'~l 

{.~:~•n1cn1 ~11b <.1 01n 1n1.1~\) ju_~•J :-PYic·

·~1.icv: tulüi1nc•nte •.~cra,·.xad~-t~ vu v1n 

l 1 ..tl'l\:, ~i:::; ::ii::'b·u:nl ... ::, nai_:V .. ~: l'vh.111,l, 

"r~~hec..-v.._,j IJ\ a(J ~ L.t, •:J u :~:,-:. J',a. .\ u~~ !'la. 

l ~u·Ia\L.:., Li,:l,.~a.i;, !~ n1 :::a; 
·J. !•:1nv"h;r 

) .... , ll'h:h 1_; ri;~. 

~\4:t>.'1J;::,• '1 l~-:I • 

\ 1·~d'lt: dus l\.:'l'l'Jlu1·i,.-;::; rvul.1 .. u.l~,c -i 
] .Jionia. n.u111,1.J1h . .., t: "l\:hc•.·u,;J,·,·a· 
q~lla JLl'll11,:ün1, ....,,) l111Pfl'i•) .\11:-tt'n

l.1rJng·ar,.1 i.LJllf.8 ele- 1~1·1.1. 

~\ p1·i1nt·i1·u ti~,r :,J11,;'.\:-t•;Ü·..:·t- ~··\'·r_:. 

·th.'w.,~i. :1. tla Pul•_lli.:t. n'-1.tal, lfi.U· 

~! Lffl :3 t<.•111bi-v lt· ·. (1::~,. I tj ,J.,i:
. .a.~_.,IJi:- t.• ataqU': d<' ll!;l0r. ,_~111 \il"l:1-

d; Cl( Ull1 ;l(,.'tJl'dl• f(•it1:, L:Vlll 1,.1::, lll

'\ _ 1,.;s;ol'(::-5, Lu~:v qui:- d.f. rupa:-: ~·-·\'Ít'

li-..:a:-: IJ';_.t.~·LHl_:.;• ra.lL ;J,.~ (l"IJJ,l1..·i1"..i;:- 1,,,

·l•. 111,.-:,u~ di:·:.:;·iu h 1·e: ,li1~ u:11:· •1,,-

. 1-· •I :~ f'1.•l-.111 ia .11) 

i.l'.1 ~C· U iJl[Ul']J)ttl dtJ t.· •J( ,·!'lf .":" IJ 

·r.,dE E .-..t·IJ :;1J\·c1·r,,~• ·· 1..·1..·.,.-:;.u·;llll df 
\':'.\.i:-:t.J' . 

1:>::J i:~:u i:.1 pn:·1 :Jd =,·1 1t,.l r(·J•;t n i•;.J.. 
~-··'.J(' :-t. \l(llliL''!1a. 11,,zj,.·ta ·.: :;. r~1J~

~::.:l. 11a qual ,,t,re,·..: 0<,1 1111 in1:1 11·:1 

l!·•JUCU n1a!.-.;-(J1J(: ::1 111•·tad1: t.11..• l(t'I':-
l;·1·h, da 1'vlL•:1ia E. Jll1 

:.l_;•))1Hh,.ú,. ~Ld::- L. 1 

~( r~1..· ,.: ,__ 

~, tJ 1:. 11 V,. 
ºli" 
1, , .• 

~ /'i 

C:i ;,Jiül 'U' & ~ 
. • u., 1 4 ê • M ~, <t, a 01 ? O 

~ÀQ r~VlO 

( 
~-

Molotov denunciou indi~;-nado 
a~uele~ que, dt·u.m niseo o lJl'hneJ• 
r,, tiHsso para uma anexação det!
nitiv". J,Jntrctanto, em junho de 
19-10 man,ttava Mo.scou um ultima· 
tun, is tres rcpu blkas que foram 
0c·u 1nul•ü 11illilu.1·n1enle e submeti• 
dH~ a um;;. comedia de "dei~iio li
\Te·' f!Ue lhes «l'l'ebutot: a indepcn• 
tleneia .· 

...\'1....s~a 01..·asià<~. Sun1ner \\'çlJe:g, 
<?nw.o ~111.>-~c~1·ct111·iv de J~stado de· 
nun~lvu p1,1.Jll~al11e .. lc o "JlJ'u~esw 
lvl t-Lva,.v '· •• \. l··1ul<>.,1uia pl'v<:Ul'vU ~

l>l'lnl'ir,iv r·_e~istir . .-\ Hussia reJei
tuu a n1eUi:.u;ào da Lig·a das :,...·a
\.:Ôt.~ e }Jur t:~~\;· n1uti,·o foi expulsa 
.. Li ·:r;:;t:!1ixat~Ü.0 ~·~-:~:·," ·.::'!.-:. µa!::- :-:n·!·t.s 

'),.,; 

, Uvu pvr eun· :;,vli J.::; ;;~u'l'a:-1 llü t:U ... 

h ;::~o tno:-n.:u\'ita. 
. ::;(·;;undv Cilam l)eriin, v8 n1etúdOR 

sv, 11..\,1.,:v.t diz, :i.n(·.\a~..i.v indireta va

r:an1 de unia rc-g·ião put·a vutJ·;J • 

~'\;\t l::u1·ui,a µvúc-n1· i .. ; d1~ling:u1r lr<:s 

! ) OCUl)<.tt;i.li> 

,111Il.n~~r ~t·~·u.dà. 1·1e uIn gu,,·t'rnv c.;o--
111u111.;tu~ :.: ) c.lin::l;àu 1uilitar :svV1L"

ti~·a, ~1..u1 uu1 .;'\..Ye!'nu cun1un1~~a; 

a) ;;v,·L rnt.~ t:vli~ado~, :10::- qual~ o~ 
t· 1 ;111u111::ita~ 111antén1 os µu~lvs e~· 
tr.l, (•;:;-ievs. ~c1n oeup .. 1<;àu rnilitat·. 

.. \ J'v1uu1a, a H·J1t1...t.n,a. a .Uuig-a-

l'iLl ·(.:' a. lug~:::la\':a enlra1.n n:.t pl'i
t.1\.ir;.~ eaLbv1·1a; a. Hu11~p·ia C'.' a~ 

;·e~i0c~ t,1..·tipu.d,1s dt1 Au:--trla e rl;1 

~\,,.111<.tnha n('I. :::1...~·unda; a T1.·'l1(:'t·vs

l1.,·aqu1a,.a. .. \..1.HAlli,t, a F111l~llH.lia, t•a 
, 1· r1..:1..·,1·a. 

da. u~ l'ato~ 
:-:t,1; yl, 1 IV~ 

},,~·1::-;'- .. ,$ d..t 

<: incti~eu~ivr-i~. OJ apo ... 
ditadura l!lVSevvlla pro-

<:uI·an1 c;;.-x<..:usttr ú CenU:nenu (;1J1n a 

] ., .. ,la ··~tt-,U,i.ll~'H, 

L .,.,> ... ~ ·1: ·~e t ·(~·,.- e, • ..: eqII 

·fJ :i3t;~ !,.,n.·_: .. \·~· 111 f::l:,,··1 lli1 1,>r •v> 

1· 1·i .. f._lo ;.iut'\'ú d,) naz.i:-:n1v. H Jt> 1J 

1•·~1·iê,iv (- 111aH1l'. U1li-.:r cul)la\'a ilp~·

n~t.-:- 1..vll, ~Uõ.J. ~ ... :1~c-. t:· !· .a 1.!~ J.:.:d 
J'•-1,;.1, ull 1111..)h•Jr. d, .. 1 .\h.·111a11ha ~IIH 

i1•t'1t1t.::ll\'la c·1·a qu-.~~•! nuia. :-:-;lulin 
<:11I\la t:UllJ a '-,•l"..:,':JlliZ.:t(:(H> IIJUtHl;u, 

fj,J l'\ 1 l11Ulll~HIU. ('QJ)) V!'; LJUl!llu-<:u-

ll,li< .. ,":> Clit'undil.lu:: i,uz· lvl.l·.JS u~ n~
c.111.lv::.- d,~ L~ 1TH. 

1..;,;trara111 1.1ttblic...t1u1..·nte nu t'f'C'1lll•\ 

~•-~Tatl~· 1lú l 1 ari:1n1enlú. qu, .. paní 

d,·1°1..·t1U1. r :1 1:u~:-ia pr(pvt1..·nt1.? (•~Pt 

r:,_111 d·i~J°Jl,::-t1.1,:-: d c·111jn,11hur annas 
(-, ntr;, 1 :,i·,.pl'i:t patl'i;1 ;,t qUf 1·vpt1· 

d .. :J':'111 ... 

'.":l t··1·,tJ1t>:-l, d(' lã,~ belas t racli-

,_:(,._: . ..: \·1·i.~t,t:--: hi:1 ruilliúC'::- de {.'•·11111-

11 .:-:t;1.~ q U ~· !Hi.1. h•.::-:il~l 1'àú 1_•111 hbl'i 1 

o.:: b1·a,;..1~ p:-u;i 1·c1..·<:'b01 ,Jclira1,l0-
n.cn;,2 a~ bt·,rda:-: rla~ c::--t 1·'P('i': ru~Ha~. 

·' ltalia. Q-1)1 PPI'('l1€' ,~;~ltH;i{ú. :,.:(i-• 

fr; :·\ 111,. l'..-.i.:-1:-i 1n['l11i:•n1_·ia elo in1pE'

r:,t:iti?1il· ~O\'iC'llt"O. 

):u111..•:1 f1~d .L.{,J valatnil(•sa çon1 1-. 

hoj\? :~ :-;:i l u~1 c:[1 ti d ú n, un •:1 ,, . ~6 1·,~ 
ç:r·t;1>~ \·n1U •1t:11•io~ n:io (tU('J'('J11 \'f"I' 

qtH~ 1?stan1(•S A.. bf"\i1·a d1:· 11n1 abi~n1n, 

:-ihi.-.:n1u que u~ n1es1no~ hon1('n~ ctt · 
Yaran1. rtr,uditnicln :-1 .JC'~llf Ct'i:-;tl, 
e -:t!.la n1e:u:-:agr.=n1 de an1(1r. 

'J dilath•r ~·.1,·i<-lic•.•. 1à1:-i 1ic-~poti· 
co <,> Cl'UC'l cnn,c, ll ltle>r. nunea ,Jil':, 
ba~ta: .\g·o1·a ~ o n1,nnento p1·01;j. 

cio para 3 1·ealixa~àv dó~ sonhos ha 
tanto tempo acalentado,; pda ,·~
Yoluçào bokhc,·ifta. 

Tt "'i:·~n t 1.:-n, e11 te· r·:a r! 1·nit:1u Stalin o 
1 J'a\'.lieion~ 1 dogma con, 1.1nista que 3 
··J".-111·i:-t. <111~ ~or-i;.,,Jistas·: na nussia 
pt\l'Í<.·li1~ '-'11fJl1Hntn 

·,t,1,:·o (•an5t~lh:it-t··. 

.\ ~t..:";;·ur~tn\:!l 1,.-11';_'.l 

··trá ap'J~ ~1 ~0Jr1plt"ta 

::to clú rnundo .• 

Contra 4 CASPA 
QUEDA DOS CABELOS 

1 

"nm 

bolchcYiza-

Í>regl:In~ê) 
e marteland·o 

. . . 

.~ GRAND1'; l"ES'lA 

do !:: ri~~::~:ocs:·\:/1:!~~ p r e p a r a n d o 
a Pascoa da Ressurreisão mar· · : 
c::i uma grande e importante , 

presepiu, completamenk 
cidas da bela tradição. 
uma bela reação e um 
mento em favor do presem.o 

, chefiado pela Ação Catolica., s 
felizmente agora, ainda. ~ão co, ... épóCíl f a _vida da Igreja cada N a t a ,-, 

ano. Os sinos da Pascoa e os Q,,_ 
sinçs ::!o Na:al sempre ecoam :tr'.o-,outror9,, mas se faz o 1>res-1,-

C1c':c,cro óe nossas aimns em•~-----------'!""'-""!'"~---4 .Pio em ::ã.rniii~. I&-/'..,.y~.~ 
harmonias tãct-.. di!erentes e com tanta aleg'l'fa. é mister continuemos a campanha pelo 
e doce ericanto· ci:iiriNn1 nenhum.a outra époc.i, presepio. Façam os nosso presepio! Seja 
do ano Natil de Jesus!' .._A grande festa das embora_ pequenino e pobre mas não deixemos 
almas, da familia, do acon~h~ doce do lar, de o fazer- E' uma tradição que não pode pee 
das tradições mais caras e belas do''j;!_ovo. Tu- recer. Vamos! Pelo menos as imagens do Me-, 
d'o nos encanta •? fala ao coração na bel~_noite nino Jrsus na,manj.edoura entre Maria e Jost. 
c-m que nas.ceu Jesus. A Liturgia da Ig~a Quem puder faça um lindo presepio, bem brasl• 
sempre grave e majrstosa pr,·pàra-nos para a""" lciro, bem perfumado e iluminado, bem piedose 
Grande Fésta com as semanas· do Àdventó nas ... e variado· · · Preste esta homenag·em ao Me• 
quais junta os salmos, os canticos, as antífonas nÍ1% Jesus, ao Senhor Menino como diz a nossa 
,: hinos mais comovedores e belos cheios de uma;,,, gente· Nas paroquias, nàs associações relígio-
po,.sia C('leste. E' a mais bela e se assim posso .sas, nos ..círculos de Ação Catolica, faça-se este 
me exprimir, a mais cristã de: todas as festas ano uma imensa propagançla do presepio. 
cristãs. Todus sentem o encanto e influencia Quanto mais se materializa este mundo mai/J 
e.is bdas festas do Natal no coração. Não é devemos' lembrar-lhe o adoravel misterio da 
uma festa como as outras. Incarnação· do VerJ?o e fazer adorado e amado 

, Grande festa. Festa da nossa Fé. da nossa · nosso Divino Salvador feito Menino por nossc 
Patria, das nossas tradições mais caras, da fa- amor. -Fazer o presepio é $em duvida um ato de fé. 

;E O PAPA' NOEL? milia ,, do coração: 
NOSS:\S TRAD'Ç()E:, 

'"'' O p0vo brnsilcirn tem s11as b('las e 1mc:,nta-
clnras tra(ições c,o Natal. Como em todo mun
clo catolico. entre nós, o nascimento do Deus 
Menino cm Bclem é f•·St<'jado com p:edade e 

entusiasmo p11pular, Cada cidade. cada fam1-·· 
lia. g·uarda carinhosamente belos costumes e 
trdiçõcs qu<' vão passando de geração em gera
ção, Entre nó~ a Missa do Galo, o presepio~ a 
reunião em familia. são os três pontos impres- ·., 
rindiw·is ck üm programa (a festa d'O Natal. 
As ig-re,ias torn~ m-se p,-.qm,nas para conter as 
multidões na bela noite cm que nasceu .Jesus 
As familia~ se reunf'm c-m torno da mesa. ouve_
s,· a gritaria rujdosa da p<'tizada feliz com tan
to prcscnk. Em um lugar de honra na sala n 
lindo presrpio P<'l'fumr.d,J cheio dr luzes e d,, 
flores " no centro. obj.-,to d,• ',odas os enlevos d3. 
famrna. a im.igem querida do MN1ino- Jesus na 
pobre manjec'oura da Gruta de Bc!em entre 
Maria e S Jusé prostrados ,::m adoração. Jun
to ao prr•sepio s<' reza e s,~ canta com fervor. Os 
·curiosos e os amigos <' vizinhos correm a visitar 
os presC'pios de casa em casa·, Espoucam nos
ares os fogu.-.t.es anunciando a h,wa em Çltle ~as-· 
ec-u Jesus Qu(' belas as nossas t•adlç&>s do 
Natal. Natal cristão e Natal bc-m no,sol Prepa
remo·nns par:1 cekbra-lo c,:,mo o fizeram sempre 
nossos pais e como no-lo veiu · a tradição 
g:liardando. 
PRESEPIOS 

Semprr.· fizemos o presepio do Nataf., .Em 
algumas reg·iões é apenas uma !apinha com a 
imagem do Menino Deus adorado por Maria 
José <'ntre flores e velas acesas. Noutras é 

e 
a 

variedade de paisnge~s (' cenas da vida, repi:e
sr:ntaqas em figurinhas de barro, e estrelas cin
tilantés e bugigangas e lantejoulas, etc. Que 
bdo é o presepio! Até as familias mais pobre
zinhas tinham a promessa dr o fazer cada ano. 
Da noite de Natal· ao dJa de Reis não havia 
quase um lar no intNior brasileiro onde não se 
encontrasse o pr,:scpio armado com tanto cari
nho <' bom-gosto. Linda e encantadora tradição! 

Hoj,:, infeli2111N1te neste seculo de grossei-· 

ni:• iurou abolir nossas mais belas tradições 
eristi\s. O ns,·, dos prCSC'!)iOS_ \•aí Qe,S~pa_í·eccndo 
·:1r>s i)Ouct:i~. Já esteve pior. VI qidades onde :n1-
t1·(lr:.1 n;'.í0 'SC' rncontrant familia aliuma sem " 

o Papá Noel é um destes absurdos que uma 
jntensa propaganda muito astuciosa e bem or· 
gnnizada conseguiu infelizmente impingir á nos
Ba boa gente. Não tem relação alguma com 
nossas tradições mais caras e veneraveis. Nãc 
é nosso.' Importação estrangeira das lendas 
nordicas .de terras frias. Um velho vermelhão 
e narigudo, encapuçado, a tiritar de frio, manto 
orlado de neve. com o saco de presentes e bug!• 

_ gangns ás costas. E mentem ás criancinhas que 
.'!, velho vem do céu ou sei lá donde, é muito 
bo~nho, é um vovozinho querido, entra ·:pen. 
chaml~ Coloca os presentinhos nos sapatoo 
e fa7. míi~isas do arco da velha- Desviam Q 

ateni,ão da cr~1ç,1 para o Papá Noel. Nada. de 
Menino Jesus nehi. de Belem ou Virgem Maria 
ou Misterio da Incâ.~s.ção. Não, estas coi~ 
não se dizem aos pequ~inos. Bem ,Poucos re• 
c"'.rdam as cenas do Evan~lho, a adoração dos 
Pastores. o cantico dos Anjos-,, enfim toda a be• 
leza da noite feliz em que nas~u Jesus. 'l'ttd<, 

isto fica brm esquecido. Todas .as atenções e 
carinhos para o velho e horrendo·· Pr>pá N-oel. 
Nada de Menino Jesus! O Judaismo e MaÇO!HI.• 
ria internacionais ha bem uns cincoenta. anos 
criaram o Papá Noel ou melhor levaram a ·tra· 
dição dos povos .nordicos para os bazaNS dê 
Paris, e uma propaganda intensa o fez conbe .. 
cido em todo mundo através da imprensa: B a 
:moda pegou! Hoje é indispensavel nas fesw 
do Natal. Digo francanente ainda que lllldtil: 
gente não goste,: - detesto o Papá Noet. CMc» 
que elevemos aos poucos ir deixando-o de ~ 
até esquece-lo. E o faremos voltando ás tra<fl-> 
ções veneraveis c3,A nosso Natal bem ct'istid e 
bem brasileiro. 

Arranjaram um tal Vovô~- Pior a 
emenda. . . Não se trata de Sttbstitttir o ~ 
feio das tradições frias dos povos nordiccs e s::m 
de nos lembrarmos e nos convencermos de ~ 
o Natal é festa do Menino Jesus e só do Metmk, 
Jesus. uma festa em torno de um 1ato ett-lmi· 
nante da Historia, o nascimento do Verbo In
carnac'o. o começo da era cristã. E ê isto que 
o espirita bidsta e pagão da ~poca des.eja fique 
,.,1v!,:1'!>.r_!t: 

Pois vam~s então -festejar nosso Nata! ~ 
Papá Noel e com o Menino Jesm1. E rei,ito! 
Natal da familia, da Missa do Gàlo, d.o Pr~ 
rfa inUm.idadt doee do lar. 

* ASCANlO 1 R A N-D. ÃO. -· ...... .,..- -~ -· ' 



{I' -:z «É ~-- cifilGlltii1ÂMt- - ·-': '--'~ -_-··,· '., .. ~WtiTti,~ilé~~~-

E~N~~i'oi ó;i ~~ ~ '~~~~~ri ,1oxóiàlor8, 0~]! ~wp~~!tlSmn, 
PRiMEmo DOMÍNOO' DO, · àDVBNTO , · · , .. ~ •pre:5Sionq-!l06 sobremodo . ~en¼-,· gronde obra do'o:ssis- . , Santo das t:rianças e:.da. :)l.l.?~ 

o c:ontrai:lte que iie}® -6e, iegisltá~ . Íeilciéi __ sotj.ê:,l _ _"é dar corações_ dedi• -1 Ha 50 anos. vem. o .. .Brasil desfru..s 
( S-ao Lucas, XXI, 25 • 33) De um lado. o .mais m:rojado pro" . cados e <::he10~,.de amor a qu<!lm per tando destà -tavore · mciravilho..t<t7on;; . : · · 

Naquele tempo, disse Jesus àos seus discipulost Haverá sinais grasso .flanqueado, á direita e á .. d~ na:Je~a 9 afeto carinhosodcis 'de =adurecem tantos e-·tão,~pçeciG.~ 
no sol, e na. lua, e nas estrelas, e na terra angustia dos ,po_vos Pe_!a quero.a pela mais intensa miseria pais. Grari.de .obra de patriotismo ê sos frutos. · ·· · · · 
confusão do ruido dos ma.res e das ondas. Os homens mmguarao fisica. Quasi diria: pobreza emol- de civismo ~rancor da ociosidado Ha 50 anos- vem a Igreja Catoli• 
de temor na espectativa das coisas que vu-:'ao sobre· o orbe universo; derando a civilização, Contraste se- : e subtrair. ao vicio almas ricps ·de c:a inspirando, alentando e i:>ei:iefi •. 
pois, as virtudes do céu se abalarão. Ent~o verão o 1''ilho do homem melhcmte no campo intelectual ,. promissorc;is ~poranç'as; ºprotejt-las ciando com seu espírito de caricia.-
vir nas 'nuvens com grande poder e maJestade. Ao. começarem es- e moral. De mistura com os gran• -contra as influencias mabéi~ de um de esta obra que é de Deus .. : 
tas coisas' a acontecer levantai vossas cabeças, pois~ aproxipia-.:5e,. a des inteligencias, um numero .im· mundo mau e. perverso; instrui-las, Que o Senhor onipotente, _princi .. 
vossa redenção. E lhes disse uma semelhança: :-- Vede· a f1gne1ra::e pressionante de ignorantes e _inge- . educa-km, forma-las para o Bem e pio de Verdade e ·doador de tqdo 
todas as arvores: quando começam a produzir· seus- frutos,· s;i~e15:, nuos, de mãos dadas, com as tur- assim translorinadas mimosear, Bem proteja e abençoe scropre_mai::s 
que está pro:tinlQ O estio. ·Assim. vós, q0;~ndo virdes es~ COIS~,-- l:,a multa doz pobres úúelizes que o com· elas,. a Sociedade e enriquecer e mais esta obra gr<;i.n_dio:,a, para o 
acontecerem, sabeis que ~tá. pro~o o i:eJJlo, de D ~us. Em verda~~-- · vicio· e a ()Ciosidqde tomaram mais a 'pujança da Patria. · · · ·· . bem ela Patria brasileira o parei: 
vos digo que não passal'á esta geraçao até f!tle se cumpram estas coi., -í dignos de compaixão do. que de· 'Isto tudo' fez o Conde José Vk:cri- , 'honra ela Igrcfa Çatolica .. , 
r,as. o Céu e a terra passarão, minhas palavras porem não passar~.--· reprime~da' e ~mos~dade'. E, nes- "te de· Azevedo ao instituir na c6'lina' · t Que esta mesma bcnçé;ic:,.- divinct 

',, -: i", te ambiente 'dépremido, ' t,ambeni histórica do lpiranga, o'Asilo N~'ssél' ,/perpetue CI memoria do José V.ic~n- : 
C, O ME N 'r A R I O · .-.·. · . . !( · não faltam as almas heroicas de , Senhora Auxiliadora. te de Azevedo para·. sc~pre .. mais. 

Santo Agostinho entendeu es- .- um . reinado_ ~. fl_o~ ' c:aridade o amor aõ. proximo qtie ': · ~<'.% 50• anos, o povo do São Paulo j encorajar e lórtaleccr o _animp da,- .. 
repasso do Evangelho de.S. Lu ... . : te, com ~ J?~ -' do,proprló<if lutam de todo:" os modos~ fua-, vem contemplando o · trabalho do I quclcs que, no correr clo,s tempos 
::as como wna pr()fecui. ·'.re.fe:r~-: Cristo, dos JlJ:>tos·,nesta terr~ na;, lo deste lodaçal no qual vivo 012 grande patriota, secundado pelos lhe hão de seguir- os· passos, e di• 
~e á. vinda de Nossó,Senbo.t ;1,~- mais·plena_ .. liberdade dos filhos._. -<$. quer viver iliierso. . esforços não menos dedicados das !undir o caridoso espiri\o cie amor 
sus Crist<> espiritual!:nente. : elU de Deus, durante mil anos ;q~e if Pois bem. Se de um lado é lasti• bondosas filhas de Dom Bosco, o ao proximo. 
sua Igrej~. Segúndo: ó: Doutor medt:iariam entre a. reS~e1ça3-i mavel a situação física, intel~al --------- .... ---------------------
da Graç~ pois, a.pós a.. destrui- dos J~ e·· a ressurreiçao dOS·\ e moral da Sociedade na qual vi'!e-- A o d 11 ·1 d s F · · . · · , · 
ção de Jerusaleni e, àcdisparsão pecadores pre~dendo·. ap~nas mos, não menos digna de en~m1os / r em e ·r·a·n· c1sc·o 
do povo eleito,,,um riQVO:-P0:V9 foi esta ultima ao;Jµlgamento final. cz atitude . daqueles_ que, vivendo~ . · • ., · · · '._ · 
congregado. à Ig~ja, de · Deus. Como ,çara~teristica. d~ tem- neste ambiente pengoso e mau, .., 
Corpo Mistico de Jesut.::Çl'i~ no po fel~. salienta-~ · a. liberdade . procuram sanea-lo de todos oo mo- · 

::::iª1~~~:~:~6:~~: --~;s~;:~~ ~;toodJades:sue.dc: \~ estão_~ grandoo de ·"f'Sdedi~ei- e. s· u a ·1 nf I u e,.. n e,· ·a -s· o e 1· .a ·1- ' 
rim.eira. vinda, mas -~ ~~- nao .,..,~uuu. -necess1 e e C.'11- ~ros industriais, oo gran es m cos 

~spíritua.l, pela m,-p~~~ãd:' de" tra.s ~:normas e ori~ntações. de j ce grandes jurisconsultos esf~r~-
:s u remo ou seja.,.,:. tivifica.ndo ttutoridades eelesiast1cas. Como ,; do-se, cada qual na sua profissao, 
~m sua graça as à,bnas que; as-, se vê, ;~ tendencia arma. nm,- para minorar os males do seu po-
sim au,xH!adas, ~am ~.ter• t~ coin, a doutrina de l!m ca.to'.' vo. 
ra sua. êiõutiiliia ;divina.. '.'~este li~~ Vital ~e. se. opoe a um Ai estão os grandes e verdadei• 
sentido a, segunpâ vinda de· Je- catohç_'tsmo_ jurid1co,. enfl!;n de ros sábios e cientistas, pondo suas 
sus Cristo, sua pà.rasia, ,t,eria. si- uma. ~ao do espirtto de Je- inte!igo11cia;; a serviço da humani• 
do a tnaugurâçãó de seu reina.- sus Cristo nas_ massas, para a dado, !XI.ª arrànca~la das trevas 
do entre os homens, pela. im-, verdadeira uniao delas com o hediondas 'do erro e alcandora-la 
:plantação definitiva. e universal Salvador, e tudo isso mats ou ás sublimei · alturas da civilização 
de sua. Igreja.. menos explicitamente proposto e da c:i~nc;ia •. · .... · 

' como sucedaneo de urna obc- Ai ~ão os grandes Benfeitores. 
Hoje a. critica. textual e a Exe• sociais, auscultazido · os males mo- · 

gese réjeitafu a interpretação di, diencla. "eStreita" ás orientações rais da Sociedade' em cíue vivem, 
Bispo de IDpona., a.ó menos eo.. dadas pela. "letra" dos dO;"' para !hçi dat o adequado remedio 
111umente:;' pois ainda ha auto- cumentos pontifícios. Cada obra de asÍiístencia socicl 
res que· mantêm esta interpreta- Convem. por isso, lembrar que surge· no seio:> de um povo, é 
çâo. .. Pàrece, poreni, realmente., aqui a lição que nos dá O Santo mais uma nova floração de gran-
qu0 esta profecia de Nosso Se- Padre Pio XII, em sua encíclica dos inteligendas a serviço de ' co--
llllol' só se pode a,plica.r literal• sobre O Corpo Mistico de Jesus rações nobres e cciritativos, ardoro-
niente a.os acontecimentos que Cristo: "Em erro perigoso estão sos de fé e cheios de sadio patrio-
preccderão imediata.mente o fim aqueles que julgam poder unir- tismo. 
do mundo., e prepararão a se• se a Cristo Cabeça da Igreja,_ Assim a inteligencia e o coração 
gunda vinda. gloriosà_ de Mes- sem aderirem fielmente ao seu, de Vicente de Azevedo, o saudoso 
&as, quando tornar á terra, pa- r Vigario na terra. Suprimida a~ Conde Bomano pelas incontesta
ta julgar os vivos e os mortos,,. Cabeça visivel e quebrados os. veis Benem,arencias em pr61 da 
eomo professamos no "Credo". vinculos da unidade, obscurecem Igreja catolica da qual fc;,i sempre 

Esta. interpretação literal não e deformam de tal maneira O.' filho dedicado, ardente e exemplar 
Impede, porem, uma aplicação Corpo Mistico do Redentor, .que,: o Benf.eitor i~igne do seu povo ,P?· 
espiritual e mística, tendente á não pode ser visto nem encon• las multiplas · iniciativas que seu éo 
edificação dos fieis. Podemos trado de quantos demandam O ração patriota lhe foi ditando · no 
mesmo 4izer que esta é a inten- porto da eterna salvação". En curso de longa existencia. 
~ da Igreja, a.o colocar este noutro lugar: "Lamentamos e Hoje comemoramos o 50.9 aniver-
trecho dos Evangelhos no pri- f sario de uma das suas grandes 

•- d . . d Ad t reprovamos o erro unesto dos obras: Quero mesmo crer, da sua me.u.o om~go O ven o, que sonham uma Igreja fantas-
tempo em· que a· Igreja se pre- tica, uma sociedade formada e maior obra assistencial e patriotica 
para para · comemorar solene- llm t d 1 ·d d · 1 
mente o aniversario da primeira. ª en ª a pe ª cari ª e, ª qua 

· com certo desprezo, opõem ou-
:vinda dé Jesu~. Verbo Incarna- tra que chamam de juridica". E 
ao, pata nos .. remir do. cativeiro prossegue O Santo Padre, mos• 
do demonio. Fois o sentido. que trando que é na .Igreja, corpo 
a. Igreja dá. a este témP.Q de pre- visivel de Jesus Cristo, obede• 
para.ção é de mortificação e pe- cendo a Santa Sé, que consegue 
nitencia para a. purificação de o fiel, sem ilusões, a verdadeira 
noisas. almas. de maneira que O 1 · vida sobrenatUl'al em Cristo Jc-
santo Natal nos traga de !a.to a. sus. Pois é e. Igreja o reino bem 
Jesus Cristo em nossas almas, amado do F'ilho de Deus, na 
espirit,iahnente, mediante um qual prestam os fieis a Deus ho-
adeseimo de pureza e santifica- menagem plena de cntendimcn-
ção;. -. Pode-se ainda. dÍZer qne tt, 0 de vontade, e com humil~ 
a lémbranç:.a da segunda vinda dade e obcdiencia se conformam 
de· Jesus Cristo recorda-nos a Aquele que por. nós se fez obc-
razão de saa primeira vinda, diente atê a morte". Portanto 
pois que é no Géu, após o juizo nenhuma oposição ou contradi-
fina.l que se terminará. nossa re- ção pode haver entre a missão 
de~ção, bem como a glorifica- invisivel do Espirita Santo e o 
~o do Filho, quando Ele tiver munus juridico dos Pastores e 
junto de si todos os predestina- Doutores de Cristo; pois que a J 

dos. qne constituirão a plenitude« duas coisas, como cm nós o cor-
~ .seu corpo mistico. p0 e a. alma, mutuamente se 

• • • completam e aperfeiçoam e pro-
O .que certamente este evan- vêm igualmente do untco Salva-

gelho não comporta é (11la.lquer dor nosso, que não só disse ao 
interpretação Mllen~sta. ou emitir. o sopro divino: "Recebei 

. Quiliasta. como entenderam an- o Espirito Santo", mas rm voz 
tigam.ente alguns Padres da alta e clara acrescentou: "Como, 
J;greja, .a segunda vinda de Jesus o Pai me enviou a mim, assim 
Cristo e ultimamente alguns au- eu vos envio a vós", e tambem: 
tores- O Milenarismo pretendia "Quem vos ouve a . mim ouve". 

PREFERIVEL 
SAUDE, QUE 

PRESERVAR 
TRATA.LA 

A 

COLEGIO S •. LUIZ 
ANTIGOS. ALUNOS DA COM-. 

J.>ANHIA. DE JESUS · .... 

Realizou-se na terça-feira ul
!:ima, dia 26, ás 20 horas e meia a, 
inauguração de um novo departa
mento da Associação dos Antigos 
Alunos da Companhia de Jesus, o' 
Centro ~Pais de Alunos». 

E' ele destinado a congregar os 
pais dos alunos e dos antigos alu
nos· do Colégio São Luiz, na. defe-
. sa dos i11tcrcsses da eduear;ão e· 
d«. :familia, com baso na. orienta.~ 
çãó tj'outrinaria da Igreja Catoli
ca, consupstancia.da principaltnen
te nas encíclicas «Casti Connu
bii» e «Divini Illius Magistrb am
bas de Pio XI. · 

Poderão filiar-se a ele como 
membros efetivos, todos os sócios 
da A. S. I. A., todos os pais, de 
alunos ou de antigos alunos, todos 
os mestres atuais e antigos do 
Colégio São Luiz e todos os Pa
dres da Companhia de Jesus. 

E' de administrado por uma Di
retoria composta de seis membros, . 
m possuo um Conselho Consultivo' 
composto de quarenta membros 
de aml;>os os sexos. 

Sua primeira diretoria e consti
tuida dos srs.: Prof. Dr.,·otavio 
M. Guimarães, presidente; D. 
Lt>.ura Ribeiro do Vale, vice-pre
sidente; Dr. João Ulisses Teixeira 

,. secretario geral; Dr. Arlindo Pe- .1J_ 

f reira ·Lima; 1. • · secretario; Dr. ,1 
Carlos Prado, 1.<> tesoureiro:. Dr. r{ 
Ota:cilio de Carvalho Lopes, 1.9 .bi- '/ 
bliotecario; Dr. Wladmir Malhei- , 
r0s, 2.11. secretario; D. Angelina i 
Pierazzi Berti, 2.9 tesoureiro; D. :f 
Cacilda S. Corrêa de Brito, 2.• , 
bibliotecario. . 1· o programa de inauguração so
lene constou de uma conferencia 
do Exmo. Revino. Mons. Emílio 
.José Salim,' dd. ·vice-reitor d·:i 
·universidade Catolica de S. Pau
lo e reitor da Faculdade de Filo
sofia, Ciências e Letras de Cam · j 

atr~ l!ID '~h.ftwn~ d11, Sif'ilis. Consnttf' seu mêrlico que a.pro- pinas, i;ob o tema «A pcdago· 
~- ~ e3c~lht. !i!' d~ rrsultados certos no combate á Sífilis e:r_n gia eia personalidade». l 
~ temv~is fo~a"'; C'-"ftt'J'O!I F-.n1 qualquer pa1·te do corpo, cane -1 · Outra parte do programa es- ·;(, 
~ · ~.'.', c~>:r!im~V\t-0;; tlf!fl' otrridos, nariz, placas nas mucosas,, le• ,, . · ,,teye a cargo do Coral _P_aulistano 
sões •~'-' eif.1(!1Q):~~.>, :·,J1;; .: tor:M;âo. l'sai com tocla· conrnu1~a-, . •s'IÍP pepar.t;,-:,m,ento Mu_mc1p11.l <Je 1 

(111, ?~C} Cult.urn, ROh a rcgcn<:m <1ó Mae;;-
"·--~~(-" r5aM"!l!!&ta- ___ ::az_ --=-==- 1 trn Al!JtLCJ on~, 

Julia de Freitas Guimarães Ablas 
"Francisco, restaura a minha 

is-reja, que cai em ruínas''... 1 
-J!'Qran1 estas as pala\Tas que o · 

Crucificado da velha ·i;,;T,·ja de i:iào 1 

Damiiio dirig·iu ao filho de l'0dro 1 
Bcrnardonc: - áquclc que, com o 
auxilio· do, graça divina, viria a ser 
o eanto "Poverello" de Assis, o pre• 
cursor da glorü, de Dante e de 
Giotto, a aurora elo rcna:;cimento 
espiritual que, nu começo do ,;cculo 
XIII, anun<:iava a 1>odcrusa e qua
se unive;rnal - eivili;:ação Lla Idade 
Media. 

a esposa (11Jerlda que d·csde :entã..1o. 
se tornarl,i,_ sua ínsepa.ravel compa.-. · 
nhcira. Cousa interessante: l•'ran• 
cü;eo, · o antigo .Jt,,:>.i .da n1ocidade Je•. 
Yiana uc sua t<'1-ra, q\1e se tornai·.,, 
um indcscjavcl 110s olhos do pai 
aYarento e ímpio,. CJU!? fora tambem, 
muitas vezes. objeto de desprezo. e ,,. 
de esca.rneo, veiu a ser, depois des~ 
so consorcio singular, o apostolo 
a<lmiravcl, que a l'rovi<lcncia dl
Yina _illC:llll1b-ira d,: ~a11tiflcai:, i_'n_Uw 
meras almas, rccun.duzindo-as li. 
pratica de to,las as virtudes, dçm~ 

~ ... 
l'O::itiUia. l• 1ranci:::H..:o uni esp1rito 

1 · ~('e as ,quais se dt'staca a pobreza., 
1 '* ~ * 

cavalhcirm;cu e uni cura\;Üu l'xlre
n1a.rncnt-0 geucru~v; ::;eudo rieu e 
prodigo, de genio alegre e fulsa-
zâo, dominava. :-:et!s Juvcns cu1111Ja· 

nheiros, co1n os quab s, divertia e 
esbanjava_o dinheiro ,1ue seu pai, 
enva.ideeido, lhe facilitava. Cena 
111adrugada, a.o Yoltar ele um uan
quetc· que degenerara ~m 1!-etm-eiu• 
sida.de, ao contrario <lo ,1ue era seu 
costume, acompanhava silencioso 
seus amigos: turb~lcntos, qúe";·-_ai:rv, 
vinham quase todos emuriagacl,;s. 
i::· eis que :;cntiu em seu cura'çà0 
um movimento extranho, um lou
vor que do intimo de sua alma e,·-
guia-se, até Deus, enchendo-a de paz 
e _de alegria. Quentes Jagrimas. as
son1aram-lhc, inespe1·adamente, aos 
oihos, como que la\·anclo toda a fri
volidade de seu pUssado. _;_: 1;\11a 
vida nova. começara, então. . . 1 

[ Finneniente decidido a. al.i'~nclo- 1 
nar 0.-:l ben:; Carnais t: finitos af'lUl ' 
de· adquirir as alegrias puramente ! 
espirituais e eternas, procura, !n-_ ' 
flamado de ~anto entusiasnv,, apro
veitar-se tlas oca..tiiÔt:..'::i que lhe víel'C
ce_s~em a 01,ortuuidaue de n:i1u11-
clar a i;i 111<.:smu e se lluwW1a1·. ,·,3. 
n1O-lu, 11urlallto, d<:~cer de ;::u t:~~

valu "e ":cuct:r : ~ua~ rcv11gi1aJ1(.'ic.1.s, 
Ueija.-:n\lu aw 111ftuc, o ru::;Lo, e at&: a 
boca. Uus infeliz.cti lcvrot:u~ l1 ue ,..:n-
coiltra.ra nu· {;iuuiuho, e cuJo a::.11c:c-. 
to era hediondo <lc se \'C:l ..• _\LC 
hGroico, por ele sempre cunsitlcra· 
<lo u111a g-ranUe gra\;u ti.0 ~cnhur, e 
'Cnenclonado nas pnrr,ciras linhas de 
seu tcsLa111euto <:vn10 scnUo o }J<U3tiü 

decisivo ·uc sua. \·Hia. .Fui, pui~., o 
marco divisor entre a UitiSJ\JUt;t'to 
do passado e a ilupresslonanLe pe· 
nilcneia futura 
C:rli;to. 

elo Cu \'ale11·t~ dt-

Dc•pois de ~e t.cr d<;(lk:iclv ú 1·e
construção dn, igi-t~ja c1n que .J eJu~ 
Crucificado lhe falara, reeun~truiu 
ta.mbem a de ::ião P<2dro e ;, capd:, 
pauperrima de l:l,mta )lu1·ia do~ 
Anjos, em Porcluncula. En:retan'· 
to, -a 111ais l,lllpOrtante. úl.H a, l'_('~taU•. 
i-adora, ele a ruria con1. :3c~1s lX!!t_n- ~ 

pios •admiravei:s, cuin sua vifüt pe
nitente, impregnada ,Je prufLinda · 
:santidade. 
, Ameac;aLlo 

ciue ::-e uàt..i l'('t-Jg.1Ia \'a -:..·u1n LÜu :::::u · 

bita rnudun1._;a. :-5, Creu-lhe p/u.:iv11tc-

n1ente a:::r per::;cgui<_;Õe~ e inju:::1 it..;a:-j_ 
~sem contudo desi:::::t.ir do a.i:Uuo ca
minho -que u1c<>tara. E foi com 
Sincera e -vii:;ivel ·Jleg1 ia qu~. c.Je:-:
J,erdado pelo pai, enu·,•goo-lhe, :l, 

vista de grande 111t11ticláo_. tç,du u 

seu vcstuario, inclu~i\·e u~ S.Jpatv:-- 1 
declara.ndo-~c -Iehz lJ·J1· a:-::.-:dn1 se 11-
vrnr dos u1thno1: Ha1nr_s que o uta~ r 

\·a1n a 1.?stc 11111nc"!o .. E~~c ; 1;-~t.,; 0.:111t·- i 
ciollou· tão fcrt•2llleL~C ~ . .L;_.,;;-pu qu-, \ 
-u pre:=:etiCi.c.lea. '1 Jf:' L· e\·l1U a .de·_~- 1 
-pojar-se de seu µr,,pl'iu 11,ànto parct ! 
~-:~~

1",7,~e \1~u·:.e:u:~, ci;:a~c,~,i-t-. \ 
HUJ"l-t.:Ü.1.,..,-; co111 a.·· j/._1,11~1,, llvlJrcz:_1,,::_;_ - , 

Peta fidelidade á Ic·i e nos co'no 
~ell~oti ~ e\·:'u1ic·lfC'u~. D.traia o' ::::anto~ 
s~ra.fieo gencÍ'osos co111panhCi.rrJ~ 
que, d<'spo,iando·se· ele t\Jdo quaritO· 
:i,ossuiam, c-111 fa,·ór <los pobre.3;'· ... 
quh·e1·an1 üt'l11·1~ern Yi,·et· ci~a Yii:.l:.-t. .. 

ele renuncia totaL e:· <"m 120·9• 
quando já era nun1C'l'O!-::iH a FrntC'r-. 

·.nitlade dos. pol..>1·,·s penik.l)t<·~ .. di1:1-, 
giu-sc F1·:1nci::,('o . a 1:u111a. -,~cu1n..:, 
panha.do de;.onzc irmãos, afim àe, 

;-:solidt:ai· .fr, ~upqm1a--nu,toridade da. 
.JiTPja. ;l ·.à p'·r-0~·;;1..·çí\Q_. .. {-:h(·-'1-tegra que, 
:iU Ca'i·a, e: cr,u e con~t i tu i:a u n1 a: rc:-t1i..-, 
z,ic;:iio J)CTfeila dos s.u1t08 B~·ange., 
)li'OS. Jno_eencio ] l [ cnt O l'apa Ul• 

tão rtinu ntc . . i\. p~·i11d pio n,1).'it :·o·..i· 
se un1 tanto f1·io; rcc("lnclc. (J:5~0 

· tarnbervi o. Franciscani~tn·J t.JnJil.

. s..::-ita que cn1 l.,re\·c ~e turnu!:u he.-i 

· l'f!i:icn. co1!10 ~lieei.le11a !10s l'atal'i-i 

nu:-~., nos Cáta1·u~ e aos Yalden:,;c~:.s. 
_que n'aq,H la epoca, afligiam a santa, 

. Jgreja. L"J11a \"i:--:iio n0tu1:na, P.ol'-:-.~·r1, 

lhe fez Yer a \'e1· ... lade"ira 1niHsão des .... 
se auteitico discipulo · -de- Cr-i:sto:' 
Yaei1a\:âri1~. u~ alicc·rc-es d·a ·grande 
basilica tle Latrão, •. im p<:dindthll,(? 
o <lEÍ81nnrvn:1n1v11Lu. un.1 honH r.n,, d~ 
ap:-ir0neia paup<?rrhna. so~dnhn e, 

!:-U~tiYc-r::1 ('tn ~cus on1brois. Com 

firn1 t· e i n t 1._·i ra ·~u bn ri.s:--:,lo {1 (_'á.Le-
d r:r de Pedl·u ____ \·irtude · e::;sa qua 

o <"oloe:l, de ·1nudó jn<:•Jr.t• stavel, 
n1uito aciniu tle todas as seit.as en• 
trlO (·:d~tent0~ a!-1 q11·ds. ruio. obs• 
tantf' C':--.:nk;:11·v1n ig·ualn1(•nte a po .... 

J,~·0%:1, ~e· n·•\'nlt:1v:i1n cnnt1:n l~on1a. 

>.·o dia lli de .\IJril de l:!uf1,· fc-~ta. 
<.l1"J ,\rcanjo :-::iÜu .l:;1t"aei. reeebJa, 
vois. a Ord~m dos I·'n«h·s :ueno1•ea 
s\,a c:.,rt~t de fund.:t(:üo. Ja:-:: p1·0priaa 
n1::-tu~ du \·ig·ari"o (le C1·i~to. ·J'[o 
;llta dh-:tinçâ( 1 (Ili(. J,,g-,_·. ~: "fc~z aeom .... 
panhar (:l inc(~s~:.dH-c ':' tfat• rnaJ StJ• 
l_i(·itullc- <lu ::-:u11tl:t ~.~. 11flo a nrc-rccia. 
ae:,~u. e:-:~a ubra · extral_11·U.1Jlar.1a, 

cujo E=ant,-~ fundador· terin. u1aJs 

e1n :::.\~t1 e,,rpo, 111af?cnu.1o })1-·la pen)• 
tl'1:cia. ,~~ e.:::t :.!.;:nia:i. d<.-- J (·bu::: C1·uci-.. 
ficad•J '! 

· · Er11· 'J:!1~. na ei<lade 
nP.~---~a c-alade que e- ··JHz101u, .. io dcll~ 
()111,, ~ahati<:o:·. d :.'ap1n.I e- G_iu-t 
li'ul!J. ;1p,111t;1 •11Jl11.:, ..• q,.•JH.10 ll111B das 
111ai:-: :-.nnt:1~ c1·iad,:i'.- <Ja t•·t·i·a. de-
1/vi:-: fle .J c:ru~ah·tn. H<:.·11.::111. ~"\·a¼tU'ê 
e l:úir1a -- Clara. unia 1101:.ii-1: juv.en1. 
de l 'S ano~. <:- <?UO. t'ir:l ~1.Jlll~n Paci
fica. fa1/.ian) o:--; \'(il0" :J.: ...:a:stida.ue. 
p11\.,1·t-·:Za ,_. (1b('tli1. .. n<·Ü1. e l<"C'ebia.lu 
,. i1,1l,it1_1 f1·:111(·;!-:c:1no r"·.,1.,1·r: <: ';:::·:n1e:

lhn111n 'lf' IJ,·,:-: fl",'1'1(•:-: 1)l('hO!'l1'~ Ctw11ll. 

(''\<'(•f:;i11 rlii •::1p11;., ·q1H., t'•;,ra ·EUb~ti""' 

luid1, - Pf:·k• ,·<:u . .:'\a~t.·ia. pu1·t..1nto 9 

[l nnlr•1~·1· -~;::,:. ~~>,:111;·::-c :·,_, 1.1··-~. n,rijg 

t:i!·d•_· ('ha111.:ldt1 =·rd· n~ 1a!-- ,_:_~Jaris .. 
~:,~. ~),:_,r tf·~· ~i,)c q·tn!a ~·tara, se.o 

:.?1tnd,·1 ri~ n:tla,-ra~ de r01ná::;.: de Ce• 
tí.í,,}, ;~.;l' 'p0<l1 ü p1.:.r-<•i•'>~n. C' ~oli.d-~ 

(Co1,T.in--a 1,a 6.a i;>ag-.)' 



.• ,l~"·-- a w i#lt ---- /. ! ili'l. b"nt it i 'd ~ ------------------:, . -: 
São Nicolau I 

, O ~o tawnaturgo S. Wicclito 
1ei;a naturctl do l'alarc., = Lida:, 
i hlho dé l')Qes ricos· e piedoiJ03, Ni-

e de· aGemielo · t'iª"' el.istmguiem1 o 
ilustre P.elq;4~, fizeram com que 
crescesse ~ qgra;jo de Deus e dos· 
homens, . e peles e numerosos fo. 
ràm os milagres, que Deus se dig
nou de praticar por intermedio do 
se:u grande servo. 

Historiadores gregos dizem que 
Nicoláo confessou a ft em Jesus, 
perante os pagãos, e· foi preso pe· 
los sicarios de Diocleciano, quando 
a persegvição ~ue '!lste:. tiremos 

Bispo 
decretou eol'11M a ~. iú e8'11ffa 
"'111 a.eelW9_. · O .sai1fo/h.ispo recupe
rou a J!berâadtr o -téTe a ootisfaç;ão 
de ver brilhar a· cruz de Nosso Se
nhor, sobre o· trono de Constantino. 
No concilio -de Nicéa, assinou com 
outros bispos ali presentes, a con
denação da heresia ariana. Nico
láo morreu em Myra, no ano de 342, 
pr.anteadó pelos diocesanos, sendo• 
lhe o corpo depositado na Cate• 
d>-td da ?n&"ma pi,-- '<rda. 

coláo era o _filho da. oração, que 
Déus )hes dera, após , logos anos de 
?l'tátriolonio esteril. 'Nicoláo fugia 
d.à companhia de moços levianos e 
mafo ainda de pessoas de outro 
sexo. Com o maior cuidado evitava 
ocasiões de pecar; tanto mais pra
ticava exercícios dé penitencia, 
castigctndo e mortificando o corpo. 
De preferencia. lia livros de assun
tos réligiosos; quer ·científicos, quer 
asceticos. Tendo o preparo sufi
ciente,· -6rdenou-3e sacerdote em 
Myra. Como sacerdote, redobrou de 
amor e dedicação á pratica ~as vir
iudes e da oração. _A grande fortu
na que lhe !icou, pela morte dos 
pde:J, despendeu-a em beneficio 
dos pobres. Entre estes se acha
Tam tres moças, cujo pae, não ha
vendo com que lhes dar sustento, 
lhes aconselhara a abraçar uma 
profissão deshonrosà, Nicoláo, ao 
saber disto, a horas mor!as da 
noite foi á casa do homem e, por 

ij u a n t o s são o s d e s q u H a d o s 1 
Pe. Adalberto de ·Pautá N~ncs: S. D. S. 

Quando Ge diecutia: a quest':ío do 
divorcio, na Constituinte ,na: trib•,-1 
na, e pela imprensa, os divorc1itas 
costumav= a apresentar o;; p•ll:li-
c, ba:sil0,r.:> t.m dos ar::;umenbs 
e 1•e eles 11."ll-oin por m ,is ;:,onde,,.l
,e,;: -:.· r '·m~rc elevadi •i:r;~ de o
milias desajustadas no Brasil. · E 
proclamavam alto e bom som que 
somente o divorcio poderia levar a 
felicidade a esses lares, e liberta
los das peias insuportaveis de uma 
situação que o màtrimonio uno e in
dissoluvel lhos criara, roubando a 
paz e a hCl1",monia da familia. 

leira. Ccrlculos mcrfa ou menos pre• 
cipitados sem a mínima: preocupa
ção de se procurar a verdad!c). Pelo 
modo apodítico da argumentação 
dos divorcistas ou divorciados se po 

Ignoro se este modo facil de ar
gumentar tenha sortido efeito e ha
ja convencido alguem. Mas é bom 
que contemos com e: realidcrdé e di
gamos que muitos foram os que 

. uma janela aberta ,introduziu di
nheiro suficiente para os dotes da 
filhas. Por esta obra de carida_de 
salvou uma familia: interira do pe
cado e da perdição. A tres jovens 
que estavam a· caminho para Ate
nas e inesperadamente se viram em 
perigo de vida, São Nicoláo apre
sentou-se como salvador de morte 
certo:. Conseguiu que fosse trans
formado em· igrejc: o tempo do Apo
lo no qual os estudantes pagãos 
costumavam :·calizar o culto idola
tra. E' devido talvez a esta circuns
tancia que em alguns Jogares São 
Nicoláo erd: considerado padroei
:ro dos estudantes. Depois re algum 
tempo, foi nomeado. Superior de 
um convento, onde com muita com
petencio:, desempenhou o cargo 
que lhe fora confiado. 

• acreditaram piamente na argumen-

Quar.do morreu o bi,spo de Myrct, 
Nicoláo foi eleito seu sucessor. A 
obodicieicia obrigou-o a deixar o do 
ce remanso da solidão e assumir as 
responsabilidades de Bispo. 'Em 
hem pouco tempo conquistou as 
simpatias de todos. A grande virtu
de, o zelo, uma ccridac!.c e bonda
c:e sem par,. o espírito de oração' 
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tação divorcista, uma vez que ad
mitimos a e~stencia de simpl6rios, 
que tudo acreditam e tudo aceitam 
sem a menor preocupa\;ão de criti
ca. 

Tudo que se dizia então sobre 
esta questão, isto é, do grande nu
:mero de !aroilicrs infeli:i:~s que esta
vam ou estão air,da esperando a 
sua libertação pela lei do divor
cio, não :;,assava de calcules dema
gógicos, sé asim posso dizer para 
impresionar o p·ovo brasileiro tão 
sensível á do, alheia, e .deste modo 
arrasta-la c:i:·rede dos que se batiam 
pelo divorcio na Constituição brasi-
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àeria: concluir que êles tivessem 
uma fonte de informação segura e 

autentico: sobre esta matéria. 
Mas, tudo quanto se afirma neste 

mundo e não é a expressão da ver
dade, geralmente acaba mal. A 
verdae,e poderá ser encoberta por 

algum tempo. Mas dia virá, em 
que. tudo .quanto se_ afirmou seja 
desmascarado, e a mentira ou o 
embuste. seja conhecido por todos. 
Foi o que aconteceu relativamente 
ao numero .. e,corbítant~ de fcmíilias 
infelizes cie ·:nossa l')Qtria. Mctl se en
cerrava ·a luta ·divorcista, o Serviço 
Ncrc,ionql .de. RecensE!qm,ento dava á 
publici~ade do Censo D~mográfico 
de , 1940 •.. , E .ep.tre outras curiosida
des .estcitisticcis, .. sàl;iemos· o:gora por 
d;i:idos ,oiiéíais.· ,e ,não por simples 
calcÜfos, Jendenciciscis, qUe existem 
no Brasil,,_· 27.. 177:. 242 brasileiros 
que vivem'iolteiros;. que são • • • • 
12.236:256. os câsádos; que há •••• 
1 722.019 viuves; que os de estado 
não declarados montam a 33.615; e 
finalmente que os celebres desqui
tados, separados e. divorciados sé:o 
apenas de 67 .183. 

O que nos ·interessa sun,amente 
é o confronto das duas cifras: os 
12.236.25.6 de brasileiros casados 
<'.{Ue vivem hem com O grupinho dos 
67 .187 desquitados o.u separados. 

•; Devemos. anotür ainda o seguinte. 
Muitos desses que a estatística nos 
apresenta com o iitulo de separa
dos, desquitados ou divorciados, se 
acham assim divorciados do am
biente ela familia por causas ou 
motivos .inteiramente alheios á sua 
vontade.:. Não foi a tão falada •in
ccmpatibilidade> de genios ou de 
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carater que lhes _impôs a separação 
Quantos çàsc:idos· $e acham separa
dos POl' circunstancias imperiosas 

: de uma .doença contagiosa, Outros 
por motivos diversos e que nado: 

-----~~--·~----------------------·-----------------------
h,. ( A.O fo~se a !ncor1·i;;i\·er di~po• 
l-~ 'nibilicl"-de de certos elemen- NOVA ET VETERA 

·-·--------------------,~---------------
1ém que ver com o: •incompatibÍli
dade• de genios, que muitas vezes 
não é outra coisas senão um bom 
eufemir.mo largamente em vogo: em 
certos ambientes da sociedade ho
dierna. Para encobrir motivos me-· 
nos nobres, tudo se reduz a <incom-
patibilidade> dos dois! ·· 

Em linguagem matemática, te~ 
mos, pois o seguinte:· em todo o ter 
ritorio nacional, há apenas 0,549, % 
de separados. Por conseguinte ou 
desquitados nem mesmo chegam a 
seis decimos (6/10} de um por cen• 
lol E agora vem a pergunta: onde 
e.stão os· casais infelizes, levados ct 
grandes proporções pelos que de
fendiam e ainda defendem o di
vorcio?! Que ~beneficio• poderia 
trazer á familia brasileira a •oeste 
branca• do divorcio? Viria apenas 
perterbar a tranquilidade e a har
monia de muitas Jcires e de muitcrG 
familias. Iria •favorecer•· nem ·mes
mo um por cento dos casais do Bra-· 
si!! 

Por cri o leitor poderá fazer suas 
proprias conclusões. O muito cla
mor que se procurou fazer em tor-

no do problema. 'do àiTOl'C!O fo( l'e• 
duzidç, á e zero, graças .ás Informa, 
lo Serviço. Nacional do Rocensea, 
ções das. estatisticas publiCQdas pe• 
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mentç,. O linguajar dos que exage
ravam propositadamente o numero 
de familíàs. mal ajustadas se distan• 

· tancíá: · müito '. da · Jinguage_m oficial 
da estaUsticér. •. A .tendencia <),e ge-
neralizar o que é particular é un; 
grande mo:!. Porque entre 200 fami
lias felize,s, encontramos uma deso1 
ganizada, não é motivo para con
cluirmos que a. maior parte dos 
lares são infeli.:es e que somente a 
lei do divorcio os libertaria ..• 

Medic.ção ausillar M tNfa .. 
mento da síftm. 

~ --------------- ; _______ ..,,_._ 

e revolucionario, - deixam. sieni ... 
pre o rabo de fora, 

tos catolicos e as anw,a
nh·1:::i e n1istifica':,;ô-..s do~ inilnt..;u~ 
<ia ~or1..:ji.l resultaria111 invcua::, tü.u 
::,~·111 urigi nalidu.Ue, g 1·u~~c1ra::5 e pu C· 
1·1~ ela::; ::::e aprc~cntarIJ • o realejo tot·alitário 

.... 
N'à<O ![ll-er-emos fuer a.f!tgà,o i. _n,; 

bmie1r<1, t·epetida pelo l!oclalli!t.i 
cmlg1·ado, quando diz que "o ~ 
gelho é socialista e, no fundo, alg,y 
de socialista havia ta.mbem na En• 
cíclica Rerum Novaruni". 

As::;!111, l)úr exemplo, l·litlcr, :\ius
::v~lini e outros sátrapas totalita."1u~ 
da direita, usa1·am " abusaram do 
~-spantalho do comunisrno para 1 a n
;;,_ r os povos ~ob ~s u jugo par~ o 
::5ueu.ui~1no de l!:stat.lo que, nu t~n·· 
oo. 6 a quintc~!Senc1a do 1J1·u 1J:·Jo 
CVh1Ull.1::,Jllu. .. ~ 

B até mesmo o socialismo nem 
sc-n,vre ~1:-.' avl'e~:.enta a vcnu cte:-3eu
t.,~1·Lu. llHU·; l:UllÍVl'llJC ê.,S i't..'a.~l.h.~ Uu 

~11,JJJ,;Hlt. ~·~.-,a lJU~ ue;:t·Ja unp!~lu
l<.ü-tiC, :.t::i~ldlll..'. UJfClt.JltC~ Ui.-:í'arce~, 
t: \·ai-1a.du$ non1c::s. ::;i.:us ult1n1os 

pseud.on1moe i::ão o .. trabalhjsn,o·:, 
a "'Ceonurnla dirigida" ou .. vlanl
fieaUa ~:_ a ·•na..ciuJJalixu~ão dos 
n.11.:lv::$ <.I \: IH'ud UÇ;,â.u ~-- etc. • 

l-~n1bor;.1. ~ qucsüto 0as palaYra:s 
nf..._u d(:L\t: de ·1...·ft:1·t.·eer ln11>vl'l.ancla. 

~1..nt.lv uu,a Uas ear;j.....-tei·ist:ca.s da 
L .... Ln. ... ·J llluu-..1.·11c:t ~* (altêt d•..: prcch,ão 
d e li n.:;·Uagf'n1 e o c-onfusion1~1no 
dus conct'ltv:5, o fato (· que u nurue 
nà.o pertcnct: ã ..:~~encia da~ cu1~a~. 

.... \1 e~rau pvl't{Ul: ne1n st:n1vre o 1·0-
tUJV co1-r ..... !:1Junde ao eunt€'uJo. J:J' 
ituperdoa,·eJ. portanto. que em um 
rnunclo inundado "t')Or t1Jr1a tal ava
lanc-he de piluJas ctu,irati;;s. ainda 
L.:c,Ja quc-rn ~<: dô â ingúnuid~cle de 
e\r1·i·er :..i 1.rH.~ c1 ( 

~·. 1n indu~~:a1· ··· :.J 

; la~ 2neol>rc:n,. 

ni.c:•n-l~ pHlaYt·a~, 
e-.,:amínur o que, 

E csE'a ceg;ueira ,~ ainda rnais 
h, .:,.~:,-;<_•uiu:.t.,·(;'! :-:ubretudu ,n1~lllt.lv se 

alénta para a monowna rer,etiçãó 
de artificies com que se procura 
iludir a opiniü.o catolica. 

.\~sim, por exemplo, o "truc"' do 
1n,r1;;·á comunista, ti¾.o surrado pdOfc 
lvt.uitari:;mo socialista da dirdta,c 
e:;Lâ a;;vra sendo explorado pelos'· 
r,rvprivs partidvs socialistas de ten
dencia e:3querdista. 

:\a. llalia, o socialista ::lai-a;;:at 
laH\;a un1~ ~xcu1uunhà.o 111.aiur cuu-
tra v socialillU\ :'\enGi, l)elo t',Ho 
-tl<.,ste ultimo dc,;cJar a fu~i¾.o dos 
socuüistas cóm os comunistas. ~a 
Jng!aterra. o lidtr do trabalhismo 
suc1aJi,-ta ·e ial,i,.,no, sr., Hat·oldo 
La:.i.1 n10Yc mna a-.:âo cont1·a u1n 
jvrnal que o acusa1:a de ser parti
dario de metodos violentos para 
1111po::;1çao do p1·os·1·ama de ;;cu 
Partido. i;;, claro que o) sr. Laskl 
linha que protestar, pois uma tal 
acusac;ã.o vinha estrag-ar completa
mente seu jog·o, que é o de far,N·, 
por \'ias pacificas. o que o bolche· 
Yismo faz 'pela aç;ii.o direta. A fi
c,ar de [)é a acusação, toda a obra 
de mist!!icaç;ão do "trabalhismo' 
l>ritan:lco ficaria destruida, ab1·indo
~e '-' ,·entre do ca"alo de '.l'roia an
tes do tcn1po. 

1 
E 6 -iest;,. sema.na 1im artii;;-o do 1 

~,·. '.\Ia rio Marlanl sobre •• A lgreja 1 
e a Democracia". -publicado em um i 

f 
matutino desta capital, em que l 
apl·esenta aos bur;;ueses assustados 
o ,;q;uinle dilem;.: ·-

'' Ou os socialistas se confo1·mam 
com a-fusão pom os comunistas, na 
celebre unidade proletarla, - que 
:c,erYe aos re~·olU!!ionarlos profisslo· 
·na!s de ~roscou, com a sua habili
dade de _manobras e sua falta de 
escrupulos, para mandar comv dcs
potas en1 todas as instituições e 
sindicatos traball,_adores _ ou de
,-~rão apoia1·-se fo1·c;;osamente na. 
üemocracla cristã. Ou com o de11-
pvtismo russo e ao set·viço do im
ne1·iaJlsmo russo, ou com o Va.ti.;_, 
cano. e a serviço' da_ polilica lnte1•;.,, 
nacional da Igreja. .\ n1esma si
tuação alternativa que o pro,·erhio 
oferece á infeliz pescada: - ou o 
fog·o ou a frigideira" .. 

Yê·se que a.• tatlc<1, do so.clalista 
italiano i'efus·iado na Argentina ê 
identica á'· usada pelos fablanos do 
u·abalhismo, com a seguinte dife
rença: ..:... os trabalhistas,· aparente.e 
inimigos cio comunis1üo, de -inicio, 
na. Inglaterra,· nem sequer se decla-
1·ava_m socialistas. Os· sectarios, po
rem, peni!ain. que os tempos j:!:stâo 
maduros para mais um passo a, 
frente, e agora já se apresentam 
dcclai·adamente socialistas, ofere
cendo. alianca aos "democratas
cristâos" na •·,ta "vr>••·a o •)Oft'\l· 

nismu ..• 

E agol'a usam do mesn,o "tutu·, 
do comunismo para espantar as 
creanclnhas, joguetes àas novidades 
doutrinarias. de aue .,_ fal• Ma 

Paulo: - Ou os lemocrataa cato
licos se aliam a.os socialistas, ou 
estes se aliarão e.os comunistas e 

tudo estarâ pe1·dido .... 

O tli!ema não está formulado 
nestes Lennos e mauhosamente se 
insinua o inverso, isto e, os socla
lisLas é que, para não cair no hor
ro1· d:;, ditadura bolchevista, deve
rialll !Jl"ocurar unir-se aos catoll
co~. lllas quem não percebe que a. 

d,Cicultlade nii.o :;e acha do lado 
socialista, mas do lado catvlico? 
Quem ,a não ser port:i.dor tle uma. 
imbedlidade invenclvel ou do 
mais vesgo !arisai:,mo, não pc·1·cebe 
que a um simples acene• dos cato-
11<los 011 socialistas v!L-iam, e,n car
reira desabalada, cair em seus bra
ços? Vê-se, portanto, claramente a 
que ponto o sr. l\Iar!o lllJl.r!ani de• 
seja cheg-ar. 

Bem diz, entretanto, e, E,·angelho 
que "a boca fala da abundancia do 
coração". E São ~ .. 'rancisco de Sa
le,s acrescenta. que pela lingua se 
conhecem as disposições du alma. 

Por mais que esses sectarlos fa
bianos dissimulem suas verdadeiras 
intenções, e ocultem seu plano final, 
que é a promoção elo totalitarismo 
socialista pela "evolução" e por 
pseudo-l)rocessos legais e ·"demo
craticos'', atacando pela retaguar
•la = tropa... que fo1:·em das esca
• e a • ~ eocialista 

Onde o rabo de palha desse ma. .. 
nobrista fica completamente de to• 
ra é quando procura lançar a ciza., 
nia no campo da Igreja, isto é, ª°' 
tentar promover a diviaã.o entre O/ 
Santo Padre Pio XII e os fieis ca• 
tolicos. Segundo o sr. Mario Ma-i 
riani, de um lado existe na. lgre;jê!i 
;, a tcndencia. triunfante no catoti~ 
cismo contemporaneo", isto é, a dOII! 
"c_atolicos socialistas". Dtl outr01, 
lado se acha o Santó Padre Pio Xlf 
cõm à corrente fascistlzarité. Para; 
fazei- o seu jogo, finge o sr, Ma1i 
::\Iarianl desconhecer o "fato de 9er' 
a Igreja adversaria tanto da direi., 
ra totalitaria quanto da esquerda., 
E coni isto estabelece um outt·i, 
dilema muito do agrado das forças 
secretas: - ou o totalitarismo da; 
direita ou o totalitarismo da es• 
querda, ambos na aparencla eni 
antagonismo, mas ambos na rea!i., 
clade tangendo os povos para a e11~ 
cravidão do Estado totalitário e 
socialista regido pelo oniarca uni., 1 
Yersal a ser engendrado pelo. pode17 ' 
oculto. · ' 

Mas os verdadeiros :Cllhos d~ i 
Ig-reja não se deixarão seduzil· p~r ; 
estes falsos profetàs;. mcemÓ qu-e • 
façam milagres e prodigio,i; em seus ; 
planos de felicidade ro.aterlal -
pois o Divino Redentor nos pro- , 
meteu ::mxitio· na hora extrema - \ 
e sô em Deus se '1.cha nossa espe~ · 
rança de salvação no co.c•s em que 
fl mnnrlo P.art"- - · - .·tHL-"~,; ::,-~ < ... "1t~~ 



A Ordem Ili deS.FráíldscoU. r.iubl!~. _do -Instituto 
_ Teologico Pio Xl 

O lnstltutc 'l'eologleo l'lo :XI, Se• 

~obr-s 1. ~al ae 'devou o ªº"'º edl 

fic:"~~nt.s ~:i;àcã,, pelo ~de};l 
lis !l. Fr~~-º• .e a _evidente im
pusaibilidàD.e :de se~uil'-em todos a 
vida. de cla.ustro, fizer~ com qu.a 

A soci&da.de; d.e hoJe, minada mina.rio Ma.!01• da Con51-e.;açâ.o Sa• 
}'l~loe wtêmM flloiofüfoe ma.teria- losiana. em Sã.o Paulo, acaba , de 
lista.!!, iesullanteis dá ·ne'fàsta l'seu- publicar um pequeno li\'ro de de-
d o-Rctot'ma protestante, que w.m- voç;ão, intitulado "SÜ.o !'ancra.clo '' 
bem sei-ou os liberalismo desagre~ · ·e . un1 folheto ,i::ontendo duas con-
,.;adQrea, acha-se ee_'riamente amea- fei-encias, uma do Cog,. J u.lio Lom 
~ada. cm suas bases, e somente a baba e outr11- do Cog. lrineu S. de 
YO!la. aos lH'iÍH:illi011 ci-istãoti podcl'á Sousa,, S, S, 
im)'ledir·lht o tota:J desmvrvna- A publica1:i'io de pequenos livros 
meMo. de relli;;·lão, Para sct'em di,;tl'ibuidol! 

O homem moderno, afastando-se ;.ralis nas íabrkas, as,wcla,;Õcl! e 
. '<le Deus pelo or;:ulho, cai\J necNs· entidades, constitue um íeli.: inl-

:sal'iamente na egolatria, no endcu- cio aqui cm nossa tena, da obt·a de-
saménto da matcrla. Hevoltando- sc1wo!Yida pelo Pe. Ricaldoni na 
se contra. toda autoridade, pi'oéu- l!lurop\l, O proximo livt·o a ser 
rllndo, numa feb!'e lntensi.. e con- publicado será «breio». Os pedido~ 
tinua, salisfazer seus· apetites des- para a obtenção dessa nova obra 
enfraadns, ambicionando loucamcn- devem ser enviados á Rua Colle 
te os prazeres e ai! honrarias mun- Latino 1024· .:__ Alto da Lapa. · 
danas, comete ele os mais hedion: · -A primeira das conferencias pu-
do·11 cl'imes, as injustiças maill re- ll!icadas no _folheto, da autoria do · 
Yoltantet<, · não me!'ecendo, sequer, Cg-u. Ju.lio Comba, versa sobre o 
s~.r comparado ao ultimo dentre 06 tema: «Os salesianos c devoção ao 

· Papa:1-, e relata as relações do 
otnimals, Essa dc;;rada<;ã.o moral, granei<: fundador da Congregação 
irradlando•se do indiYiduo á fami- cloa Salesianos com O Santo Pa-
Ha, desta :t sociedade • da vida· cire. 
nacional 11,s t'ela,:ões Internacionais, A .segunda conferencia, da ;i.u-
ch~ou · ao. nonto de causar a lcl'l'i- toriá do Cgo. Irineu L. de Sousa 

'1 
:;<:~ 

fe~eratão das e. e. M. M. fie s. · Paulo' 
AU0BAÇAO,J.='Jr.BPE'rt'A no 515, '_1, - ~cilura do Bolet.ilu Ma.ri.M-7 

SACJtMIB1'i'l'O no ( pagina. dos mcnorc1J). 
' , ' · ' · :!. -- Apresentação 'do;i :vc11ce~ 

~;o de Xovcmbro _ e. M, de Vi- deres cio certame de calceimuo or .. 
lo <.iPmpéià; C. M. d<i Criato Rei; ~<1r:intdo nns proprias co11g-rcg;l!.• 
C M, de São Vito; Vieonti11os, r.0eie,,, 
, 1,• ·de Dezembro ·--' e: M: · do 
Co.1vé1.rio. 

. \! de Dezombro - C, M. S. C:on
çalc, rhomens); e. M, de s, Janua
r;, 1.Mooea); e. M. de l:l ,Ha~ael; 
Vicentinos . 

::; de Dezembro - Ç. M, de Pi
llh.?ll'l,s; C.M, cio Convento do Car-
1n-,,. 

1 de -Dezembro - C. ,;\t. di? N. · 
Sra. Auxiliadora (Luz). ·e, llL àe 
1L ~ra·de l<'atima ,s·un1111é); C, 
n t.e ~t Cristovão, · 

f, de Dezembro . - e. ~,r. s. ,'o
sé do Belem; C, M, de Vila :,làr\3; 

• e, :t>t · do · Colegio Ar.:i~i·li,,cc:,anu, 
6 de Dezembro - C. l\L de Sta, 

Gt:r,crosa; C, M, da La:n- e~. M, 
d1 \'ila Anastacio; C, :,r. <Je :Jla. 
Te-, czinha (Higic11opdisl, 

7 de Dezembro -- C, M, c'o 
Cta·ato · da Sé; C, M, dos l•lx-.\,u
nos Salesinnó:i; C, ~L e:, C,t:,a 
Piá. 

Híl!.' oi; :scg·uintes: .,. 
\' itorw Alpiovcz-,:a Coni;-. 

St,r,tana ~nores. KusstK> . 01_,a• 
ta -· Escola1'- Prof, SBleHianas. 
l •ario Mammo1ie-. ~ Santuário'· do 
C1.•1 uc;ão ·de. J e1Ju:l, -, João Carra~ 
to -- São Rafael. J~ó Otavio de 
1:clc, :Moralo - Sl&, ~cilia. Bel'• 
M,u.l;no GonçalYes -·. Ja.çan:1. 
Fla•·io Ciola e José Do11~O -
Aq~mopita; Marco A~trelio. ~01:1t21. 
-- ·:Jarmo; Gi110 Roque - Viut. Ca-· 
iifocnia, A,loislo de Carvalho e '_Plic;. 
cio· E, Zago -- Ag-ua. Br•anca; .Jc'lí'i,o 
Cilberto 'l'otdo ---·.São P!!;ulo. \ 

J a •·abens aos valen·tes etitudio,, · 
so,e úá nosPa Sànta Religiãç,. 'fo
c1oi- foram rremi~dos, Na lffl9Xil,m•, 
c1.,nc.,entração V~l'i_?mos se º" J'.l.ltr,i~ 
ir,oi; continuariv> a figu1·11.r no
q,w,;10 de l1011ra· ou scr:;i.o, dc,rr~!cl-• 
oo:, por outro_s mais ~ v~l~ntes•·!'·, 

o ;,irand• santo desse àos que dese
javam segui-lo, embora pel'~ne• 
cendo n~ inundo, por não 11?r~n1 
~entido o apelo 11ublune da VCCil.· 
ç;lo religiosa. um.a. re.:;ra de vida 
conforme á. sua c.ondlcâ.o. Orí:-inou. 
~a aBSim a ;Tlton/u) milícia da. Pe• 
tütenc!à, que em 1221 tornou-se 
oficialin~nts a. Ordem doe Peniten• 
Les, passando depois a ser conhe
~ida como prclem .IIJ 46":s. I•'ran
~isco. Sendo-lhe· ne(:85Saria. umY
regra, comô ás ou't.ra.s Ord.ens reu
;iosa:s, pois que a. l.;,:eja. a atlml
dra. COJ:n'O tal, & Í!lSO 1!8 aP4ICOU S0• 
bretado-o C:udeal Hu.;olino. q,je 
pelo Papa. Honorio lli havia sido 
nomeàd,:i Protétc~ de" Ordei,;: dos 
Fradu Ménórcs. Kessa. 'Regra SOU• 

l:ie ele il!ser!r· a. selva. do esplrlto· de 
:São Francisco; isto ~. o eapirito d~ 
amor inf.tâ~so a.. l:J!lus, de 'pobreza 
'<bsolu.ta é de in~vel aposto.lado •. 

Ytf 'tnquletacíio (Jue ~ra- r~tn~ no S. 8., com o titulo «Po1-que cele-
u.ttiYerso, ', que, nã.o obstante os hramos a Auxiliadora», trat:i ·<.'m 1 · 
horroi:t/i da recente .;uerra e o primeiro lugar da origem de <:!e· 

CURSO tm ,:, Houve cli:;tribuiç~p d~ fo. 
1l1:,tos, contc;;,c."=1- a -,q;--J.u1tc ;J1-;o, 
tic;:10. é1uc dcYchi ei1tr:e.r ,_ ta-m
bc-m no. cc1·taÍYlC' ele catccism,o: 

Diz a tradiçã,ó que Q;\; ·primet·ros 
a se al!1,iarefu: ncssé podêrdso e ;,a
cifico ~$S:clto foram Lucheaiu;?J e 
2ua mulher B,ina Donã; em''-1~·: 1: 

san;4e prorusamente dcr1-amado, Yoçào salesiana á Nossa Senhora. 
!a:; i·ecear n,alorcs tcmpestadc,s. 1\u~il:adora, mostrando como a c·c· 

Su)'lllqut-n,o~, p01P, ao r,obrczinho Jcbrac;ão no dia 24 de Maio dccor-
d<t Assis, ao Carnlciro 1:le ci-i:;to re oe uma vontade expressa de D. 
11ue .i:onquletou para a Igreja Cato- Boi;ec, A seg-ui ro eonfere11cista 
lica o maior triunfo atl'o»tolico de· mostra com grande riqueza de do-
pnis de Jesus cristo, que ensine ao l'ilméntaçào e com um estilo ím-
hon,em dei scculo xx, tão obceca- recavei, os fatos que levaram o 
do pr-los '"''.1S< dNJ'.e mt1nc:,. ,, r:,. granei~ s1;1-nto fundador a fazer _da 
, ,,_;, ·: "'(' .. " ,. ,-.r,'. ~ ·. 1 , 1e~oçao a --Nossa Senhora Aux:l1a• 

breza, ü. ulct1dade e :1. obe~c,a; · :c!é "i;"uà. Cong'regação. 
e o fac;à con,pl'cend~r Q\Je sao es- . 'J·R.nto as-.conferencias como 0 
t_es 08 alic·u'('<' 5 inahalan~I~. nào $•'> · livro são escritos cm uma. iin~·üa-

• ,,u... . , - . - .• · r· 1.A,.: C\u (,eJ,.~ÃV 0_\:; :~éa.o. u.fJv.:>1.., .. H.O.-ÀU \; 

ds, ;-Joria _e ela felicidade <'tcl'lla, r-:crri clnra, precisa e ao alcanc~ elo 
ma~ tambc,m da p:u: e da pro,;pc- rublico, . . 
ridade eh il. 

Sim: O cspi1'ilc franciscano e a · 
O1-dem llI de ~à.o I•'rancisco te,-ão DR. DURVAL DO LJ .. 
hoje, mais :.-t, que nunca, uma pro• AMr.NTO PRADO 
fund~ i,;,{lucncia social: - serão a VR l!, ,- ,· 

Toda:v-iá., os fenit~ntes sei;undo o 
esplrito de São F,ranclsco t'cmon
tam aos prunetros anos de sua pre
gaç;ão. Engros;,ando-lhe a.s numc
_rosa.s .túciras vemos vultos uolavei:; 
,1>c!a. .:.a.il\.olC..4ÃJ.0_. .:>~ ... ~t..:ill- ;ü.:..'.S a.: tu
d;;,.s as. cl:JIÍ~s "sociais é:;-iie Ían-tbns 
ós sexoi.- 1c Or.tlcin i-Í,II eslen'tt:ta-~~ 
dos paláe!Os reais aos casebres dos 
tceelões; asswnindo ~ n,ais diver
sas form;µi rell;;iosas, e provando 
que a riÚlb!Udá.dâ de sua Rcs-ra. 
era. ca.paz de aanU!lcar todas a:1 

almu,.-~~-;tod,oa:oa~e81-!l-d~a ,~e vida. 
Foram il'inã.ôs terceiros: - Santo 
Inaeio de Loyola:, Sã:,o ;t"a;n9is..:o de 
Sales, Sã.o Vlcente: dê J,"a.~lo; São 
João Bosco, Santa. 'lsttbefC d~ :Hun
gria. e sua sobrinha Santa Isabel 
de Portugal, Sã.Ô Luiz, rei da Fra.n, 
ça, e Ul'11& infinidade de santos -(l_Utl 

seria irnpol!Sivel enumerar. l;'-trten~ 
ceram-lh& ta.mbem, e ·mu)to a. -re
comendaram aos fiei:;;. o~ Pal)a.s: -
P'io IX, Leão XIU, Pio X, ,Bento 
XV. Pio XI, e o atual PonUflce Pio 

for<;a .. 'milas-rosa capaz de impeclir 
q,:.-~ a barbaria do néo-pasanlsmo 
arraste il. ma!~ ~omplcta ruína a 

<1 e nossos d íal!. 

Clll'.liee dP. rnoléc<ti~ dOf olh•'* 
- 'Cu·urgtb ocu,ai - Cum,, 
Av. lpu &l)J:!.i :Ha <8.< anctar' 

1
. humanidade tr'ansviada e sofrcdor>L 

8antos, ·no\'cmbro de ,1016, 

';~~-.,.c~~·~~~~~~~~~~~'l'~~t,~;~~~~~~--;',-, .... ;y!,~~~ ·' 

• '!'eL: 4-458: - Res,: Ã'!' 
t.ngél1ca 1408 - lei.: ~-92í:> 

i-:\ .:r_·, , ~ : ::o:I; glorlp~ente retnan te. Cou
be, entretanto, ·ao. Papa. Leão XIII, esse ~ata de sa.n.;ue e de. in• 
teligencla., cujo l;e.nio e cultura· ex• 
tre.ordilla.r1& o imo1·taíizaram, a 

. ~-: 

· slorla 4e estudar .e utilizar uma 
~ J:l!'Ottria. .do ll'rancüicarw,mó: 

,_, o 5M 'ft.lõr l!loeial. Exortava. ele 
~ fle!s e M sa.o&rdotea a. ins-ressa· 

, rém: ltá. Ordem III, na quaJ previa 
11,;~ ·iJG:mu:11ilo. pobl que .eJ1· 

.. ' '·CAmt:N.'t'a. :na. esi,irituà.lida.de fra.n
-~ a.quem juzta.. aprec!a.,;ão d~ 

.. tra.'balho. a.tttte!e a.tnor .ã.. i,ol!lreza, 
ILqUele l'e8S,8ito 4 propriedade, a.que

·1a,: ~á.de sincera e humilde, 
QUe- e$&belecem .a harmonia entre 
. tui divenwi elaasea soei~ • 

• • • 
· .. ?r-anei!!ce,, . rel!ltaura. a. minha 

wre;ta;, IJU$ W e,:i'l . 1•uin&;?J H, • o 

' , ,, 
~ OS MELHORES PREÇOS f; 
$ E A M~~LHOR QUALIDADE ·· 
~ -~ 

f PRESUNTO e FRIOS VINHOS FINOS, FRUTAS, ~-... s BlSCOUTüS e BOMBONS - (;lf:NEROS At.J\m~TIC'IOS ~~ 
~ J 

: EMPôRIO .MONTRNEGRO ~ ,, 
,' ,, 
$ g 
, .. 
• 

~\ ,, 
~~. 

RUA AUGUSTA, 15:i!I <Esq. R. Luiz Corlho) - F'onc: i-003& 
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, l1aa S. Beato. 2M ·- 1," andu -
S.al,lil. 3 - TeÚ :-1M3 - s. 1'&11l1 
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Or. ·- Carlos · Morais 
· · de · Andrade r 

Ru · -...Jam~- C&i,s\.ant, 23 
4º u4. - SI J& ~ Tet.: s-ua~ 

·EN·GENH ElR OS 
• 

Ainà<lor 't'intra , do -Prado 
· mtóENliit-:UtQ · ,\B.QIJ!TR1.'0 

, :4/'lffltt"~--' . l'~jic-fMà. M~glo:.i. 
·, · · , ---'!• ftriai eek-thtu 
'l~ W.t, ~ 6*J. ...... ~ 1'~ 

Coutinho · it,li '109 · 

Das 13 á.a l'2 horu 

Dr~ - Camargo 
OOENÇAS UE Sl<:NHORAS 

PAR'fOS - OPEKAÇOES 

Oa Benef. Porlu,:-uesa, da l\-la.:er
nidadr de 8. Paulo 

Cons.: R. Sen. l<'cjjó n.0 ~05 
TeL: 2·2'al - Das H as 18 11S 

8abado: Das 111 às 12 llo& 
Rcs,: R; RafaeJ d.P Karros, fli'l 

Tel.: 1-U83 

Dr. Ce!estino Bourroul 
ltcs.: l.;o. s, ra.ulo., 8 - Trl.: 
2-262:.! - (;ons.: RUl(II 7 df' Abril 

n.0 235 - Ua:, ~ a:, f> noras 

Dr. Reynaldo N~vcs 
de Figueiredo 

po BOSPl'rAL DAS CUNICAS 
E 8AN.<\'fORJO S'fA, CATARlNA 
ClKt.JiWIA UAl:s VlAS H_lLlARf;~ 

C'Qn/).: · K. Marconi. 84 .:.. , 3.0 a-nd., 
• -'l'el,; 4·S7 l 7 - Oas 14 ;a.s li» b$ 
ttesid.: Av. Pacaembu. Ltü 

ras pelo tetetone: :G-O!Sa9. 
'l'cl.: 5-ili~5 

HOM.EOPATIA 

T:ccomeçou o cu1•so tle fol'n1a<;à·-1 
n~. sua 2a, fase (mês-de OutuhroJ, 
'l'C'tn a seu cnrg-o a,; a11là,• ·de l'!c\i
gião os srs, João Lippmann :cuI· 
to a Deus e suas defórmnçõcS): 
Sr. ·Armando Sl11·cira 1R<?l1.;'ii? e 
divcrsõC's), Dr. Fausto Fi;-\lléi;-a de 
i\~<'iio · (Rclig;ião .e ,Cast\r"-lt-l AR 
2:: 1 2~ 1? 4"0!.~,-y,9.r:t~c s~~~:a} .. ~f'.'.tf"."' ::' 
· ~ • r-.:_ ('.,. ,-::..... ~.i'.,·nr.:·:_.;:'''·: ·1') 

1:".1·· 
la, }'erreira (Ques'"âo _OJ)d'lc! ÜI, fU• 
kl''O~, gTeves) C-_ .as de, f~ :·,,rn,:'to 
-:Mal'i&na são dadas polos Ac, 

(.. r•umcro ele alunos e· -'n,,n, ,r q · lC 

r,a rrimcira fase ( n~~s -~<' a;-o,;tn l, 
Qt;(:1 e-rã dizer que a ~x:·,c.i·:·""'',l 
feita· de intcrca;ar um mês sem 
aulai; para nãti sobrecarregar os 
c,,11·i:1tes n0.o recomenda este rn1-

. ((;8fiO? Scró. que no proxi,~~o 1:llt • 

sn ci,.venv,'s da·r ··a fio' Oil t1'(:S ;:c
si:-; coni as' trbs --aulas .,~---,v,1.~ i;, ·; 
C•l,r1ran1 os inLercs~aclv:-- · lu;t;;ü

f~s,; r,1 o !"eu nodo de p0,1.:·u. 1:;m 
tNic ca:ao, no cu1·,0 0 ,i,t,1al 1c--·~ui
J (•nws o pro~rama tra<'a- l.1, i,3to "· 

, (lc.~canso e i.J1Lc,rrupÇ;ãu· ,-m ::-,;u. 
v,:mbro pari! rcto,---i; a :,1. f-u;e 
elo turso c-m d.;-zembro. 

I-1 ouve quem aco11:;e1hasse q ,1c 
nã, sr fize:,sem o~· curso,- no cl':1-
tM da cidade ma" ' no:- divct·~-~,; 
baii-ros, Quem '.é ( dizc1:1 1 ,.plc ,Jc
po,i de pelejar un:ia hor:i ,id.'',l :H
:·:'.riir.r· u~n ·c.':--t~nthtJ,11 nn 10, 1: .h"' ~ n
ra ·ir iantar N11 C'!l::<a t;.)t·ú c•,i:'a~ 
1;,('Jq J.ara vo;:.ar c'~v ccn .. l'O ,,.,?1 (·.~-.. 
L:: .\. '! 1~canc31ncnl:-?. o a n;·.n1, 1~1,t11 
t l·. 4,..._ 0··-u ,?:, .. , .. ···1c ·,··· a!'''~~-: 
"'n inteB ri,) c•ttt·sii sf10 ve1·,l;.uiei1'l;,., 
hCi'•}iS! J. ~l'd.Í),.'llS! 

1'1.II\Tl<!JI;A p01"Cl•)1\''l'r-A{',\O · 
lM.::, <JOJ"\Gr;Jr.G,\Ç'Ol<:S D.I!: ~a;. 

~om-;;:; 

J'\o clla 13 ctC' Outub:-o tivC'nir,,- "' 
p1-11t.cil'a. conceJ1traçào úos ,,1cnn· 
i-~-s 11a J\iau-1z oc .,. Sta, At1x1 
!1u:..ior:.1. bairro da L\lZ. 

O rrog ran,·~. \ra~a.d0 fnj de~,,-,n. 
,·ciYiuo 1;c,mcnlc, t·cin;J.ndu :~ 
!'L~;o1 díaL:pann. g·;·a;·1c:.:.: ptt..:l::.1 11': 
e muita et1tusit:sn:o entre os L1-.:
,.:C'11~()t; mcnorC's que àcurlii am 'L' 

,l:arnado da Fedc1·açâo, 1.fornp,1r,:
t·e111..1.'-'·, .J ... Ult..t',:ucntc~" c.:ua1 º·~ SL.J.:., 
d·:dtn:clu:, president cs cí nossa p,;. 
nJcir u reuniâ0, 

.<\ S eonCCllU'.lÇÕei, SUO de il1l!'Or · 
ta>1dp, vita1 pura o C:e.sénvolvim<'P· 
to cie nosso.:; ativida<.Jcs. senw 'l\!
c·c,,:~.üio que of, Rr·s. prci;ldçnt.:-.-; 
dt')en; o mui;; 1.!cc1dldo · apoio d l ,tu 
util 111iciativa, 

Gl'andcs fJ:lc ois frutos qur ,]elas 
advGm. ct•mc: 

l.>cmon~ tra.,;-ü.o de f(Jl'(;a, de pu
·:iam:a, Ji)>,cmplo de dirwiplina e d~ 
piea .. cte, Qucura. do respeite nu-
111óillú. Maio1 c11lcndime11tc e co
J~h,-clme11to entre · às co11g1-c:ra· 1 
çôeL Espirito ·cK · coopci'açâ.o, qe · .. 
·~u!idaricdadé. ·Rcsulti:ido cl,u; atl· 
v;dadcs 1·.:alizaJas ctenlro uas 
Cli'r..;;regaçõcs, como: 

a) ~rta:nc ele ealccismo. bJ 

, Alijo de Dcui<,. ~lllS' i;ois· a mi
ni1à Guardei e a qucr\il fui confiado 
pú ccléstial piedade, Muminai-me. 
~t.a•.<iai-'mc, l'etei-mc e ;;ovc-rt?ai• 
nic, Ame1n. \ 

, ~- .. ~.--"~~;.~ ..... iu.1 <:D ~;.,n: ~na ;;~ ·;-"':.: ·--:.:~·-· 
t<· t~ú i·.--.ocJo 1..:~ :::e r{!u~:z;•t o t;~r, 
t...me ele catecismo, 

f -- rtcprc,;cnt:;!:.;.o, no pa\.:o n,~
t•ma interessante _com.cc"a, 1~cJo~ 
.ctn,n·C"gados de· A,::;·i.ia · Bra n.:a. r,r 
e; .:ai;; llcnin, i,ro:v,L élé .(lllC :;á.,:. 
Yerr1 c.cl-:-i?·os ~rUst:._·,:; ·R J.-: ~t&c .,_!e, 
fo,,c,:- rir, 

1'. cc:n!I pa:;sou·:'!C num'l escol,,.· 
l.~ ,u,,nos .,;nel:ulúav.o.5 que, ap~a1 
de !-.\.las trá.quírücCs, cu:1:Jc;;; .. L:; á'\..i 

a ('Xi •ult:io do pl'Opl';o J)l'Ot'C'SSOI', 
O prol'essor· foi o tal gue l'heg·vtr' 

ai ra~~"ºº na t<..·Lr .~o uo::i presiucn.
t·~;; cm J_;Ltl'tt'" L sendo por 1.;;,v 
c:,:;, _ _;2;udo ( vejam só. que .eoin<:i-
lkncia) ... (1,J.o:· acHa .. .i.i~él- ... kar 
í~i. .. l"if,·:.:.,;..,0). . . · _ 

C\.in o !·.tino duG Cong:·c:;a,~o~ .. ~ 
i · a 1:jélncs tc-rntinou R nost;,o. rr:"'u · 
1~:tc. retirando-se OI! cr-n,:s-rc.:;·a<J<,:s 
1,a r.iaior o:-d0m. lc,•anclo cm seu.; 
c<,:·~!~:cs ~J:na G·.rala · reco: "'li.1:,;:".:..o 
ele u:n .tempo ben1 ei11prc;;;a.:o.·. 

HOR.\ :--A.!'i'l'A ·' 

rli:•nli~'·Y,.1~sc 11<..} e:·~, ·1D d 1
: .:..

1 :.1t1.11_,~···, 
D 1 ~ .!l''..."_ Sa!~·a ri.;h:.·· \'•,r·····:"·c-·· 8r1 • 

('f'l't~,,.,t,1 is, 1,1• 1>~te o di'\ Ctô s,.r:lnr-•
<_:H.,.., tílÚ1 t:oubc c.1. lfltlic'rt:t,~;ào 1,.~ 1:;~

n.ana arquiJio~é. .a;:a CU,,. .:r,,,l.1.,1 
t 11: p cpu: .r;C-.o á f,:,sl:.1 <.lé l'ri;-:t ·:r· 
r:ci 

I; 1: l'. \l.,'1'. \~ TT:~'i'<:.:> IJ ,\ :-- C4J ~-
<, R l•X; .\ (.'(H:S UE :\IH~URE":Í 

/1 rcuP.iilo cll-s rel;ip~di\'ofi 1,i·!!· 

:1id•2.ntcs fot rcaliza\ia no. ct1::, 
~ de Nv\'cmbro à>ó 20,::lO hora.~, ;ia. 
J:'•ll'lat'ia ele S, Gonc;.c,o l\ p1:oxun"' 
('l"r .,,n· I"'<·.-t<. Jrvc1·â ret~-·1},;:u·-~=~ 
-~~/ Car~~~\ üll'1;l1'~1do· tiC à 1 ~ (ilJ 

l:~ l:h j)..il'Li ... ipi.A.41lC.s d!! <.':.1.t.~a -~11-

~J l'~,a~~-O. O erílcrio.· ~:1a!·a ·~ t..L>
cn!liti.. ct:,n;_::f..!~1·1r~o<.:C- ~or1,:- -:_ .. ,;,.: .. 
!1·.~< cota con<~cntl'a~i-t..o. S(\t'H l.4;:z,J,.-:
pclc LJvm 1.:u111po1·tameuto .;cr<ll, 
1 < ~a clili~_-(·1-:l:'iH r.c c·.;tudc iJ,.:. catr ~·;s 
HJl\ E p(·l~ aw:·i(~U:.çlp r1

~ áE !'~"'J-

!liúCS. o Pt'Cf';~i(''"'t~ Ç(f)l',Í. ;,rcf;_,-
:·cn(·ltt a(1u0l_cs qu0 · rna•üi1C'stt-1;1, 
i1,,·finn.P[tc ol: l'.l'l(.:.'tJnv:, ~.pti<~~,:- pa .. 

.l'i/ a ,:01:a~;_\n !-accnlotal. 

n't~P AR'l'Ai\U.:N'l'O IJOS 
Sl~'fORCS 

A coordcn::v;:11'.) ::as a1 iYiélr..d~;J 
re>ia'.i\'as [l.<>S ector~~ rt~c1~.r ur.,fl 
t•tT;Hnir.a"t:O ~srecial. Te1,do qué 
~con·,Pe.i1luú· e andam('nto da,; 1·ct1-
11iõe~ mcnsai;; dos con::idhús r•?r.e• 
bl'.:1 ·a.tar; e 'relató.i'i!'.!E ·E"'spond.Cr ~ 
cc1,:mltas e pedidos · os dirétorci-

c\cste . departamento estfto orga1,i
nrnd6 a sua secretaria partictUrtr. 

Hc1at0ri0s. r:) · SugcstCés: d) Ré
·p1•c:;;01tac:6c1: ·:.:-atrais, e) <.::antico:s 

o,,ru~a-::a 11atu1·all,1éntc na :-5éc1 é
tHi~ Gcrnl da 1',ede1-ac;i'.-o. l:)ct& 
,tcn:..rtamcnto está confiado aos 
·('011greg-ad0:-; Dr;:;, :hdi-o Gnii-ar-
01, :.'•lJO Gúl''-:40 \ c1·g·~t..~.ro ~ .AC. 

1- ' 
Iv,ar,o :.81a11<:'o, Ass1stii-am pe:;sc,ai· 

rc:<lí;:;iosos, · 
As trc:- horas · que pt\ssumoi; 

'rP.uniuos na lltatriz N. Sra. _<\uxt· 
'Üadora cont;t1tuiram tempo prc
' cios<; é bem aproveitado.· . 

;,.·s _8 horas Mrnsa· -e Conrn-
nhac, GcraL 

nwnte ;,. instamçào <.Je quase tooos 
oi-; ~·~tores, adquirindo a,;sim co
nnccimcn1 c. :.Je toclas à:o cl1rctorH., 
1;; 1·oden<lc avatia1 n_i't.o sé as rra.-
11:n,r:;õe~ e a boa sltuac;ã_o,, n:a;, 
tan1b<-m as fallws e C1cl'1<.'1C'nc1.u, 
CJUE acaso nc,u\'essc nas varias 
<:Ct:grCg-açôes. 



.. . lraz. 
moral tudo ·• aquilo que 

prove:t8 10 Partido" 

.. ····.:._-:::..·--'--·· ____ ... .: ....... - ......,___=·-::.:::_ .. ------

: ...... _ 

(Conciusõo :ia ultime ;:,oJ.'. 

rnente ern ·-total' n~ chil-P'-' Llú L1:)~->~ 
pac!.ido, ohap:;t. t'8COin!Ja pew JJ,· 

u.1dor. isco é, ::;â.t) __ U~tnonst.r;.1., .. 1-1 ··'=' 

organlzo1d:a11 pelo $"OYer.no. 

- As· clelçõei; consistem :11lc11:1,, 

em \'OUr ua t·hllPll ele um unieo 
rJa1·11llo que ~ n:H us·:1ln1t:1 .. .: pi·,:p:t• 
rupa pelo to\"e1•00. 1 ll~- 11;;) 

• • 
.- B1t1er construiu o seu Estado 

do ··uni unico p<1rLido ~egulndú o 
!:><s0mpio do _.",J,,d11lo sovi1::Llço. 

.comttidoJ 

.... 
- •.. o devotamento da squlnt:;t.• 

Jolunas, sob o 11ome de ·Partidos 
2ornunlstae, que instalou em todas 
u, n;içõe'e. 

-. a dedicação dos pnl'i idos co
Ul.Unlsutz no est1·:.lngéjro ..• 

1pg. l~á) 

• • • 
- Eis um conjunto tvrmidavcl 

le forças .. nas mãos de um ditador 
:nais ;bsoluto do que Hitlet, cujo 
credo tem por objetivo conq ui~ta r 
o mundo par:i o comunismo. 

- Eis um fonuida,·et ar>-ennl 
nas miios de um llomen~ cujo cre44l 
e1:lgé que ele pror)ague o Pomuolis• 
mo -peh;i muii_í.li;>. <.i.,g. 1~:,' 

E ogora pa8sc,mos a um trecho 
··,~ompletamente omilido na tradu

çllo das '•Seleç,,es··, e ·cuja impor-
, tancla ;, proporcional ú extensão 

:Ío corte que fe?. o tra·dutoi' quinta· 
·!oluna., trecho que noS< faz comiire
m4er o porque do não reconheci
nento do GoYerno S•.>\'letico aU A 
;úerra. Ei-lo: 

.. - f, .A. reluta nr.·io c1vs' r.·o,·ernos 
jemocratlcos em adrnirir º" dlr~i-

- 'tos do 'Ditadoi· Sov:elico de dirigit· 
qt1!nta-c·ó]úna~ nos seu~ tf'rr:..torios, 
•o.\ um por.ente ·rator em retard(lr o 
ceco=ih~clmento <.l.o Go\'c·rno Soyieti
cu. Os Estados l:nido:,1, por lG anos 
s"' recusur:im em reconhec:ê-lo. :\I:ts 
,,m 1933, o Presidente r:oose\'elt 
décidlu que .. se o Go,·erno Sovie
tico se .('omprometE'!'Pe a c:~isar de 
<liriglr o Partido Comunista Ame1·i· 
cano e pêrmiti~se liberd:ide religio· 
sá dos 11rnerlcanos na L:nifto Sovi~
tica. réconheceria o C o,·erno Sovie· · 
liCO. 

A j r, de novembro de l 93G, Lití
\'now, rei;resentando o Go,'erno So· 
\.'ietlco, asslr,ou um acordo na Cas,i 
P.ranca, · c:-omprometendo·se que o 
Gorerm;, SoYl~tico "refre:,rie1 q1rnl· 
,ru·ér· Jntrométlrnénto nos negocio~ 
dos g,.tado~ Cniclo, ... F.st<' cornpro
rnis~o n:l.o se_ cumpriu. ~o verão de 
1925 r~unlu•se em .\Ioscou o · ·' 
Conir;iso :\Iúnd!al da Jnt.ernacló• 
n::.1 Com L1nista. X:l.o ~" tomaran, 

ICIINTIFICllMEN'TB 

as su.11 rmmas 
• p.,.mada ,e .. .,.,.,., ~!lo Seba• 
tlào · l'OITlt)!lte <'l1!'1tirt<'!lmente 
rofl!Í ~ (!UlilQUH afe,rr,r,c, nuta. 
oe~. l""Omo · !iéJa·m: f'l"'!rtit•• 61b 
E:"era1. L'lr~ra• Cl1sga, anti, 
ll'll~. J'll'.'2.Pm~•. ~rfsiJ:><'19.. t<'rlet. 
ra:,_ Harha~ no• Ph ~ 0·9• 
~,oa E~P•nnas, Hemorrotaea. 
1u·e1madura1, E:r11pclle~. f'lell,. 
a~, de mosq1:1ftoa • ioaactoa 
V~Tl6íi08ü11. 

1 

os lideres american_os L)a.ne J)rve-

l,d1, foram dad;;s dit·éuvas ao 1•ar· 
11'1,1 Comunista Americano, quantv 
,,,.1s 1neto'1us a us::ir -para captu1·at v 
i; o,·eruo a.rner~cano · pt.,r ta.ticas u l: 
ca ,·alo de Troi::.. o PreBldente Ro
ose,·elt ordenou ao embab:ado:· 
;,mericano em Moscou de apresen_-_ 
t .. 1r· unui nula severa ao goVel'no :::,t_ .... 

Yietico, protestando contra a vi,1::,· 
\·ào da sua promessa de não intru- . 
meter-se em negocios americanos, 1 

afirinando que resultarlatn ''ai!! 
ma.is serla-s consequencl~s se o Go· 
verno Sovieticq continuàsse tt <hs·· 
respeitar o s~u comp,rom_isso solene, 

· .Stalin não atendeu a este pi·ote1m, 
e continuou a. dirigir ta.nti;> o Qo-

. verno Sovletlco como o Cotnititinn 
- inclusive ·q Partidi;> Comunlst:.1 
Americano.·· O Presidente .Roose\'elt 
pqr c3,usa da. atnea~a á paz rnun
dial por }:litlei'. decidiu que era cio 
Interesse dos Estados Unidos igno• 
rar. temporariamente esta_ Yioli:it;~,,., 
do compromisso pox· parte de l:>tll,· 
Jin, 3 continuar '.lS relac_:ües flltllO• 
m aticas. O Presidente, t>otém, 
nunca (ldmitlu o direito cio Gover
no So\·letico em dirigir o Pattido 
Comunista. Ameríca.no e quanao a 
Unl:io Sovietica., mais .tarde, qu..rl;. 
produzir a ilusão de "uma ue• 
mocracia amante da paz'', o Comln• 
tern foi ap(l1·entemente abolido, em 
22-5-194-L L'.m ano mais tarde, o 
Partido Comunista Amerlcn.no mu
dou o seu nome para o de "Asso• 
ciac:ii.o Polltíca Comunista·• e apoiou 
o Presidente Roosevelt na.s elelçi!Jes, 
de 19 44. Entretanto o Profintertt e 
owtt·os can::1._ls pelos qu::1.is os pa.rtt
dos comuniÍ,tas elo rnundq pocl1arn 
,ser· efic(l.zmente dirigidos por Mo~
cou. foram estabelecidos. Stalin, 
l.'lbOlinclo as aparencla.s, co_rlserYou a, 
substancia do seu controle sobre Q 

movlmenLo comuuls~a m.Undln..J", 

:i;:, po1• tim, como t~cho, -va! a S<f· 
guinte pagsagem qwe o trau utor, 
naturalmenté, úevla cortar por1:1uco 
faz lembrar umas a.(irrnaçúes de 
s:i.~1do::s:i. memoria, proferidas. pelo 
Che1'.e da .Quinta-Coluna Sóvi<ntca 
no Br'asll, em• rd:1.çã.o !!, posição <lu1> 
com~nls1:.s caso Ó Brás.li entr::isi,e 
em gu~t'l':t com· :.L União So\'letlca: 
i-;i 8 ., u·echo omitiuo nas "Sele• 
çõ~s··; · 

- "0 l"artidr, Comunista ,(\merl· 
ca.no foi obrigado muitas vezes "
fa,:er acrobacias lntele~tuais, paru 
puder seguir as mndan~as '1a pi;>JI· 
;iicá est.rrit'\geir:Í soyiet1ca, quê sü 
aqueles que igno'r'àin 'r.~· ,sua;s ativl
dacle-5 ·podem conslderA-lo outra 
coisa do que t.ima. Quinta-Coluna 
sovie.tlca., cujos membros siio pre
p:1 r:idos ·para :;t.pntar a União Sovle· 
1ici contra os Bscudot1 Unldoi, no 
c:uw de um::i guerra. Os comunt~
t.nR (lmerieanos gli._o rr:1idorea ·em 
poi:êncla · e se senti rl:i m eiivere-o· 
nllll<:l?S se O niio fossem". 

4 be r tu r.a da nossa -rrande 
.' ~ -. 

-··\·,-. 
. .... _, :.:', .. ,.,··. . .- ,. 

Exposiç de N~- : .. :·: ·_:~;,.,.i," ..•.... ·· ·t:a····:· 
_,.-W ... : ... .-.; .... ;-

-~ ' . 

• ·:..:.:.). '•1·._•'?,"" 

Em nosso satã·o· do 
andar expomos ·.·o· ·m'â.,1 o;~ii_-:..:\º·: 
s o r t i m e n t o d e p ,rr e e l ·a ,ii ,{s.~ ,t .. _. ,-

. '.·àf~_ .. , -~-- .. · 
. . ··" •;._ .. ·:-· e r-i · s t a. i s , 

. ,:, . 

e era m te as;, 
···~ . •,; ... 

Brinquedos e B 
.. , ... ·--.. --·.-.: .. ,-.. ..: ... :,_ 

:. . . . ·----··-· ·. " ... . 

:0,'D;e;:C:a. S:,', 

Grandios~ exposição· 
. . . . 

na · :u_ :a ~::$ .,:g:é)U:., _-

_P a r a a R u ·a d a Q u:ifa n,d a· 
.... "1:, 

RUA DIREITA, ______ ...,... ________________ ..;;_ ____ .;...._.:.... --------
RETIRO , ES,PJRlTUAL 

'l'erú inicio no proxlmo dià 3 de 
<.:eze~tbro, ás 16 lwras, e enoerrar
se-6. no dia 7, ás l:! horas, na cape
la elas Servas do Santissimo Sa· 
cramento á rua da Gloria 4 7 4, o 
retiro espiritual das Filhas. de Ma
ria· óo Externa.to São José. o· pre
gador sel'á S. Ex eia. Revma. D. 
.l!;rnc.!lto de Paulo, Bispo de Pira-
cicaba. · 

As pessoas que não pertencem ú 
ccng·regà.ção potlerão tomar parte. 
As ::,.desões devem ser dadas a D. 
Laura. Bastos pelo telefone 5.3865. 

Lll:R E PROf'AGAK. ,O 

" t JfG l O N A ll I O ,, 

E OEVEll. OE lOLH~ 
OS OA'IOLlO_OS 

, Ix~e~iente ~ a e ú ri a Metrnnªtitana 
FREl DlOCO DE FREITAS Clyce Maria Alves Sctrtoti,: 

Celebrará amanhã o quinquagéc DIA 18 DE NOVEMBBO 
sim o anivérsario ele ordenaç® ra- · O· Mons. · M,;tnoei,·:MeJ.relles Freir61 
cerdotal o R. Frei Diogo de Freitas Vigàrio-Geral,::pt.ofe:rru -os--seguinte& 
religioso do· conv. de S. Francisco d,.-;pachos: · ' :.: :, ·,, õ-i.-~ ,,-~ 
ta capital. Filho de José cle Frêit~ VIGAR!O COOPERADOR; da paa 
j de Jov!na de. Freitas, nasceu ·e:n rcquia.de Santo ,Agoliti!nhQ, em fQll 
Humilde!!, na Baia, c:i l.o de Ji;mat-, vc:r do· revmc. ~pe . ..M~Revllla. 
ro de 1870, recebendo no b'1tlamo ô' ' · .. -P.J.;J:lN<D:-:c:-USCL~ ,<:>HDENS, POl 
nome de Adelino. fngrensou nct Of0 • .- um <:mo, -em:,-,iav~.~--dec: t$'.Vdc. pei. 
dem Frandscc:ma nc cirJade do Sak ·. 1'.fanut<I C,ezpo. --,.,,,.,:-.,;;.;, ê·•· 
vador a Lo de t;oyembro cle 1$94,.. · UCENÇA, ::;ao:x:.'f,lj!i.rm:cmecer ml)lill 
profe5:;ando a 3 cle nóvembro uni ano fora· 0 d<;t ·&qUidiocese,. ell 
de- 1895. Em 29 de novembro c;le lr:rvgr ::k · r,~f,=1íl, ~J-t.e,-.,·Jcéo· · BnenC!I 
18% !oi ordesnado Sacerclole · pe\Q Gonçàh'i-.?. 
E,,;mo, Sr. Dom Jeronimo Torttt' aa · CAPELA pot~,~.t1ri-~fA'i:iüi;' eni iava!l 
Silva, Araeil;,ispo Primait ele São deu capdas de H-oci:.a ~er,,iora ·<MI 
Sg;lvador. Rumou, em .. segu.ida pi;xrQ Conceit;"áo, nó: narc.-:iuicr de Emb\'.'~ 

1-1 ~ ·""· ,I'!'> ~ ,.~ ~. -~ 
io 11W .._, • Ili • ·~ Ili Ili -.. ~ ,. 

· ·e cle NO$sO Sen'h,;m;Í eia Cr.,nceiç.t'loj Pe\ro,:iolill, i;>nd.e foi o p:rimeiro pro• 
lesssor da E~cola Gratuita Seio 1osé na paroquia c1é ltap<>c-,ric-. 

por onde pa:.saram até a preSente ,_,_,c~~!~~~'~:r,1.,s;~- ~c:,cr;:7r!; 
:· ot~, ;~1.1i. :~~·:.'- .;1:- :;;·:,i-r•~s q; .. ~s, .-;:;,:. 

1 Missionário francês 
. -~~ae};)lifQl.rl e;,·· ensino Qi;tS pfi.;i.ei:~ j _e1!J. fcrven, cid· c,:tpe]ci,ÓQ cCasa $(m, 

1etma . A. 26 d., ctbrU ele 1899. Frei I te: ~a- ,RQ ~~ = !-::,..'1l,, 
Diggo r~eil;ieu o en~gc:, dia ~upe- . ~;N·~,..•o ·e- f~or· dn _.,;~..L. 
rior c.!o hlctorico convento je -,ant!:I ..,. ,...._,I'. · ~,. · ~.. · · ~·-
Antonio, no largo dQ Ccrrioc:a, no pe: · · J~ronil;!l.o An~).i.... . 
Rb cle Taneiro. Ali :,ermcmeaei1 rlté -1 PROCISSÃO em f~or do. pc;rm, 

A Rádio Vaticana prestou llo
menag·em ao Padre Jesl.!it:;i. Ro
bert ,Jacquinot .de Besangens, que, 
depois de ter. passado, 30 anos co
mo l\Iissionario Jl:l China, nwn·e\l 
·m Berlim, onde colaborava na 
,Hissã.o de socorro pi.l.paL Em 1932, 
.ia guerra entre -os japonesea e os 
:·hinesea E_ésanges conseguiu um 

g:uia-se umu corôa de rosas, do 
General Kwoi, chefe ela Missão 
Chines:;,,, ostento.nuo wna inseri• 
ção em chinês a letrõ.s de ouro so• 
bre urna larga fita. "bra.nca. No ce
miterio, o General Noiret çlecln
rou que o Padre Ja'cquinot tinha 
manifestado o desejo ele que não 
fo$se pronunciado o séu elogio 
runel>re e· acNacentou esta. sl.tn• 
ples frase: <1E' il1Util, . P,orque o 
Padr é,Jacqninot-jtt mt:>ou na liis· 
.tóriu. · 

13.0
· aniversario da AdoraM 

çào .Perpetua· em S. Paulo,· 
A m·quid!ocese ele Süq Paulo co

memorou com grande brilho o 13.• 
aniversario da Al.loraçào Perpe
tua nesta capit.al, a 19 do, corrcn· 
te. 

. armistício. entre oa combatentes, 
,;ar a.retirar os feridos e os ~.,ia 
;tterraclos. Em fins tle H1!17, q~\tn~ 
do qs japoneses se apo1e:-'l.rám. ~ 
Clurngai, depois de 3 meses ú~ lU·, 
t.::i. estabeleceu uma· <:zona neutra:.> 
em Nantao, suburbio mefidion3l -e 
entregou-a a uma comissão inter· 
nacional para tomar .conta de mi
lhares de pessoas que acorreram 
a es1m zo1ia, para abrigo. No mi
clq da guerra, na Europa, regres
sou ao seu poli; natal, - a F'r:in
çn. Em Maiq de 1942, depoi$ da. 
cqnq1.1ista de Hong Kong ~ ja• 
ponese.11, o .Pa_dre. Ja,cqui,n~t volto1.1. 
por~ socorrer os prisioneiros· de Em prepar~çáo das festividades, 

foi .rca.li:uúio ·nos dias 16, 17 e 18 
gu~;~~vente foi O funeral do ~- de novembro urn triàuo, na Igreja. 
dre Jacquinot. Á.. ~erimonia. foi Matriz de Stmta Uigenla, ás 20 
pie~idiàa pe}q Cardeal von Prey•, horas, pregndo pelos Revmos. Pes. 
!"-ling, Bispo de :eerlim. ARSisti~1 :Monsenhor Maneie! Cç,rr6a de Ma-
n.ltlla nutoridades militares ftall· cedo e Pe. Paàrel'1'9. de Castro 
cesas, membros do Corpq Diplo- S. J. 
mátlco e numeroj!U personali~· Dia 19, pela. m&'n1)1,, ás' i l1oras, 
,1es s.lia,das: As honntf3 militares foi c-elebradà l\tfasa sólene e t. not-
foram :prestadas pot_·uma cotnp!l,,· ·fê-. tt:ntff-dà ~~ -~ Santusl-
nhla fra.nce!la, Entre . as fi~. , mo f'.al9t1 9: ~e:vJJ;1~;-)~tat111. :r.t.
d@Cllltaa ,Ml!lm• " ~~QQ.. ~-: ..• :::h.QàJ. -~~ ~. ~dlõl. · 

19 de mi;,rt;'O r.le 19?.3, "quando se- quia ,':1e.:Sus~. ·. · 
guiu pcira Q c:opitol dei Pc:trc;mi!r .. n,a 1 · . Q~RN!ESSt. Ul fa:ror- ,d'l3 ~ 

qilias ele Po_ me P9q'l.tll'tl~ Su-zcmo a qualid'1i:le <;1e Definidor Provú,l~i"l, 
Nen11e 'meomo ano foi enviado p~ Ppl. . . · 
S~o Paulo, áflm ·,te fà?.et pcrrte"d.a CE!.EBRA.11 i:'u ot~lQTie r.arlie'Ukir 
comunidade clo cont'~nto dl? São erií' fcvor. das' p<;tt~UÍc.ts de Jt~ 
Frcmcisi:c:i" ,onde, com a. grc.tç..i de rc!r e São· Mig,l~I. . 
DeYS, i:eleb'rQi'â a:. 111.l~t. 1-ó~~ de - or.sper;is>. .. J)B IMP~DTMENTO, 
OWQ cacerç!Qtlôtill. . ena fa-ror :c!ol: ·.or~m;:.José de U, 

S&o Pa1.1lo 7.S ele !fovembro ~~ ~ia FtQtirio •-• C'ar#i.e"li#a. M~ia ~ 
..... ... h•liits, ·o}ti: Rocl.ri9.i.aes. Plm~nlcl 4 ~!i6 

Mona .. Josli M' Mont•itó • Maria T~ rJe Ãlill~ • . 
Vi"'àrio Gerál c:1_ o,a Ara_.tbi:\pqclo. · TF.:S'tEMUl:H-:A:.,. PARA CAS.A:MI:N 

.,, .. TO, . ..:.. fim fQVQt dc;111 oradores: . r~ 
DIA 14 DE NOVEMBRO Rema Ba!!sta Frcmcfaco C..dttU 

o Mons. ·Manoel MeiteUes FreiM, Pirito, Dorn.lngo!3. LoÍ)reato e A1l~ 
Viçrarlo-Gerol, proferiu, oa seguintes • Jiano Peretra dçis SantQs.. 
cleor,ochoz: . . DIA 1!1 DE lfOyEj;mRo 

VIGÁRIO, da. paroqwia de \/ih DISPJ:.:i{.SA DE IMPEDI1'ID'iT~ 
Arens ,em Tundiai, em fervor do re<1- em favor cios .JTÍ:tdotes: ' Osv~ 
mo. pe. Clemente Pinto SDS. · , Dancini e An!ontetat Amora'lti, ~-

Bll{AÇÃO, om là"'(or clo:a rev~. . rio Mcrgri e '.~za Magri. 
PP, Clemente. l?into e Al"ioio Fil- TES.TEMUNflAl; P,A/tA CASAM!H 
1111:rn t SOS. . TO, ei;ti. favor d93 orá~: J'111ã 

V!GARTO-SUBST!TUTO, da pr,a-,. H~s;Jctni, D".rya:l Mes6hoQ T_/cJTgQa. 
quia dct Sé-Catedr~I (igreja da Boa Tcsé Lt1iz Só:linas. J~ Piol.-.,go ft; 

, Morte) em favor clo r~. cQfiego Mi- lh~ e Almeid~ H~ei.r'Q AJ • .a. 
g1.?1>l Ancl_ery. -----.·~-- -----· 

orsret<rsA ::ir. rMPro!\fi.:mo. e o MENTA N n o 
<"m fàvór c:lor. ora:16tes : Tosé Maria · · · · ,.,,.,. ·e 
Sil.vefr.\2 _e 'Mctti'1 c1,r1..ouri;¾es Silvei- · <C.qcliisão da 2.·-' 11 ag.> 
ra Cçrt!Jc;iz-g__o; . · . : 't'an,~rtr: .f!Jl. fg.'('j$.!;',tls _s., ~se• 

TESTEl4Y),1HM.. ·. ?ARA CASA-.. ~. ~N~yàtt!,~~~.:...~9.1!.Sº senlj\11 
1/T::NtO, em fc-v=i;\ elos or~rl"!e,1:. l, f~.~a_grea .wm .~.'1~ :;a'ba,dat 
H li ~ . · •i· r," · d',--~ :m·,(·1·«,;.·-·· "'fir'' ,à''-h- .... • o -""~T'.>:'r.'~- 1.-.: :-.~e..,,r, cs Í -~ . _,.,.- •nt .. , 'l'lff - ...,, • 

: ~- --Ãlli«:lg Iuêh«iüí.i · 'Y~Ir;ia~~--- ~·'. . ~l.m~.i <.~::: ,:,>-;--.:.: ... 



ANO XIX 
f#!("i 1 •.L11~ . .. ~ 

São Paulo, 1 de Dezembro-- de 1946 1 ' 

moral . íuOo a~uiro ~ue traz proveitf'ao. rarti~o" 
~tá a serviç.o d.ts •sele,;:&es" u.w. 

ka.duui.r comwi.ista ou w.muni2..Ml
\.e, <t,Ue possue admirasel ·pericia. em 
abrandar expressões, adulterar sen
tidos, eortar fratés .e suprimir pe
ríodos inteiros que são ,.m êE,s:i.

b-Ono · da Uniii.o Sovietica. Tal\·ez os 
leit.o..re.s tenba.n1 liUo co1u a·;1 ~tlv a 
tradu,·iió de <lois capilulos ela obra 
ti.e B~llil sobre a UJ?-Íiio Sovietica, 

na-'$ Selec;ões de OutuÃro· de- 1.94i., 
Ma.s se lerem os mesmos doia c:1.pl-

.. iul~ uo origina-1 em inglês, no Rea
det·' ~ Digest de Julho de ~6, fica-. 
r-lo indignados com a deturpa.çii.o '. 
e · 3,buso da .confiança dos leitores 
de uma re,·ista ele tal divulgação. 
Senilo apreciem algumas a.mostras 
uas 2 ,; 1;a g;inas do paralelo entre o 
l·lea<ler's e as Seleções. 

:iwa. ae.:;vJ.a.a. :w ~ ·'Hl:iQico, '1:1.
'"l<QS, ,ea n~~. a. tr-ad.UÇÍto det&r• 
pa&i.; ...:..;. . . ., 

O "".gr~cÍe ~o" do Presidente !a.lha,ra. Stíl.lin,' :à.im; :a.nhà.ra, orpa,.. 
ra.dàs . tã.o gl':lll d es, (! U :l.18 II U ll Cà. jà.
Jn aiS estadista algum jogou". Mas o 
exausto Presidente J1unca for for· 
çado a admitir que tinha perdido 
e que nem ele, com toda a sua ll'e
nhlli'ff::ide, poderia ·paclllc:.t.ri·o im-

SEMANA MARIANA EM SOROCABA 
pacifica;vel. · 

o ·"~IUlde plano"· llo Presidente 
· (Roosevelt) falluma. Stali.n, sim, 
::;Mlbara. lUAll a}ffl ~ (Seie· 
9Õ«i, PI:; M) • Em home11agem ao Exmo. Rev

mo. sm-: D. José CarlOB de Ag1.1.ir
l'e, · Bispo Diocesa.no, por motivo 
de suas bodas de ouro de Cffllgre
.,.ado Mariano, realizar-se-á em 
Sorocaba tuna Semana :Mariana, 
que ·será coroada com., Ulila grande 
Concentração Mariana. 

Ê' o seguinte o pnigrama da 
Sei:u.a.na Mariana, cujas sessões 
terão lugar no Predio t.Ação C,a

tolica>, ás 20 horas: 

DIA l.• .DE DEZEMBRO 
1 ~ Hino das Congregações 

·Marianas. 
2 - Abertw:a da sessão pelo 

d.iJ:~ da Federação de Soroca-
"b,a. . . 

a' - «As tarefas do Apostola
do Mariano;, pelo sr. João. Ev'i.n
gelista Luiz Lipmann, da Fede
ração · de S. PaUlo. 

4 - Declamação. 
1 5 - Solo de serrote. 
1 5 - <A volta das andorinhas» 
·- pia.no a 4 mãos. 

7 - <A Congregação MarMUla 
e a Ação Catolica;i., pelo Revmo. 
Mons. Francisco Antonio Can· 
gro, Vigario. Geral e diretor da e. 
:M. de Homens. 

g Hino da :Mocidade :Maria-
P&. 

DIA 2 
1 Hino das _Congregações 

Maria.na.s. 
2 - Abertura da sessão pelo 

diretor da. Federação de Soroca-

ba,3 - ~ComUDismo e Religião», 
pelo Dr. Mauricio Levy, da Fecle
ração de S. Paulo. 

4. - Solo de violino. 
5 · -- !i!Rondo caprichoso;, 

piano a 4 mãos. 
6 - Solo de violino. 
í --- -rO C'ongrega<lo e a Inst1·u

ção Religiosa» pelo Revmo. . Pe. 
Luiz de Almeida lv101·ais, <Uretor 
da e. M. Moços da Catedral. _ 

g .--: Hino da Mocidade M.ana-

na. 
DIA 3 • 

- Hino das Congregações lvb
ricmas. 

2 - ,As CC. MM. em lace das 
modernas correntes poiiticas soci
ciais pelo d.r. João Augusto Brev-?,; 
Filho', da Federação de São Pau'c. 

3 - Canto. 
4 «Rapsodia hungara, 

piano 4 mãos 
5 - Canto. 
6 - c:O Congregado Mariano e 

, Obra das Vocações Sacerdotais,, 
,elo Revdmo. Cônego José Ribei
-,.:, Viana, secretario ào Bispado e 
liretor da Obra dan Vocações, 

7 - Hino da Mocidad" Mariana. 
DIA 4 

1 - Hino das Congregações Mél-
rianas. 

2 - .A Congregação Mariana e 
::; Democracia•, pelo. dr: Go!red(.) 
Bozaid, da Fetleração Mariana ..-ie 
::;;_ Paulo. 

3 - Solo de canto. 
- «Mazurka, sentimental 

5 - Solo ·fo Cante. 
6 - •As Congregações Maricrna<s 

~ o Cullc do Sagrado Coração àe 
·esus,, pelo ~cvclr.. pe. Bannwarth 
· i diretor a r'eàeraçãc Marianc 

de: S. Paulo. ' 
7 Hino da Mocidade Mariana. 

DIA 5 
Hino c'.as Congregações }/.::-

tianas. 
2. - ,O Congreqado Mariano ( 

--: Eucaristia, i:-elo sr. Bene:lito Vc.
:e1 Marinho Martins, da FederaÇ'.::c 
Mariana de Sorocab-::. 

3 - S6lo ,e ::,ianc pelo sr. Valé
ri<. · Go22ano. 

4 - «O Congregado Mariano e 
:JIS Obras Sociaís•. peio nevrr,o. Pe. 
'(.)sé Coelho de Sousa, diretor cic 
:;onfederação Nacional das Con-
1' egações Marianas. 
~ ~- Hino 1a }._:Q_ci~.càe Mar!~. 

.,, ,., 1 
.,: . . ; ~ 

2 - ,A dev~ão do· Congrega.de· 
Mari<Xno ó: NQ.Saa Senhora•, pelo 11r: 
Domingos Te.ruz, da F~deração M,:x. · 
rkmo: local. 

3 - Solo de canto. 
4 .o movimento Mariano no Brcx

sLi>, pelo revdmo. Pe. José Coelho 
àe Sousa. 

5 - Hino· da Mocidade Ma.rioná .. 

DIA 7 

1 - nino das Congregações Ma
rianas. 

2 - •Atitµdes morais do Congre
gado.. pelo dr. Nelson Pece
guei.ro do Amaral, secretario gBral 
da Federação do Rio de Janeiro. 

3 - Coro do Seminario. 
4 - cO Papa e as Corigréga-

ç:oes Marianas• pelo rvcllno pe. 
José Coelho de Sousa sj. 

5 - Hino da Mocidade ,Mariano:. 

CONOE..."l\'TRAÇAO MARIANA. 
DA DIOCESE DIA. S 

1 - De madrugada e- de ma
nliã, chegada das 46 caravanas de 
<:ongregados marianos da diocese: 

2 -· ás 7,30· horas, na. ,catedral, 
m.i.ssa com . comunhão geral dos 
congregados; em seguidá café no
pateo da Congregação Mariana de 
s. Bento; 

3 - ás 8,30 horas chegada dos 
Congregados de S. Paulo - Missa 
na Catedral; ' 

4 - á.s 9,30 horas missa ponti-
fical; 

5 - á.s 12 horas, almoço; 
6 - ás 14 horas, desfile; 
7 - á.s 15 horas, Te Deum e 

benção .solene na. Catedral; 
S - . A's 16 horas, Sessão Sole

ne na catedral; com o seguinte 
prog·nuna: 

a) - .Eli.no da.s Congregações 
~.lar.ana:;; 

b) - Abertura pelo Pe. Dire
tor da Federação de Soi·oca.ba. 

e) - Discurso pelo dr. Cristo
vão Brei.ner, presidente da Fede
raç-ão do Rio de Janeiro; 

d) - Canto - pelo côro dos 
congregados, dire~ão de D. Ga-
briel 08B; 

e) - Sauda!;ão pelo sr. }ia-
roldo Prestes Mirnrnontes, da Fe
deração Mariana de Sorocaba; 

f) - <>0 :t.Iarianismo na hora 
presente, pelo ReVJno. Pe. \Valter 
M ariaU."t s)d. Dir. do Secr. M\ln• 
dial das Congregações Mnrianas. 

g) - Canto '-- pelo Coro dos 
C'ongTeg-ados; 

h) - Encerramento; 
i) - Hino Nacional Brasileiro. 
9 - Da:; 1.8 h.oras em diante' _-, 

Regresso da11 cáravanas, 

Concentração 

em Soroéaba 

.. * ,. 

E Pedr·o. como Sw.lin, impunh:;i 
os planos a seus sudltos relutan
tes pela torç:i. e ·e;s:ecuçã.o .••. ·Como 
Ped 1·0, ·Stalin tornou.-se ••um· apos
tolo da. · ci·vlli~.açiio com. ·· ·re!l10 JlQ.$ 

mãe>Sn fl 

E Pedl·o o Grande como Stctlin 
i.WJ.)Ôa 'tais. plallos. àOli ·eac1aaa"9s :m.ai.s 
oa Dlé]M)s relutantes. • • A 111a ._.. 

-~ stauA totiló·-- "àlft 
apo.tolo ,.da clfflli',11l1io .._.. p111so 
,Jé f~".- (li&'. l,\!\) 

· ...• * "' 

Ho.tt tropa; russas o~~~a11i 'i~r.fu. 
.t..Polonle.. 

- Hoje h:ot wopas r11ssas r,a,_ Po-
lclD.ia. (p:. 104)_ 

E' verd~~e, tall.to hvje ·-como 
em 18~2, que a P.ussia sú pode se

. g;urar a. Pw"Ria., deaciviliza:tido-11., 

• * • 
011 c:,..a.re11 do $3, 19 nã.-0 expur

gavam as familias e os a.mtgos dos 
seus opollentes-da. maneira como o 
:weu predeouaor Ivã. o ·Twxi-ret • o 
IMII.- OP?otasor Stalin. 

'(omitido) 
~ . . 

e não existe 
pa.n, suprlmir. 

ma.ls··'nlng·uém 

- e .não 'ba nuus necessidade de 
l'CSt.l' lc;éies 

... . . (p:-, 112) 

- Sui.lin empregou as forças 
produtoras da naç:ã.o, uão em. bens 
de consumo que ~os lavra.dores es
taYam exigindo mas em industrias 
basicas, J1ecessa'.rlas para a guerra. 
A produção de bens àe consumo 
era mantida numQ. escala. infima. 

· ·enquanto · altas investlgaç:õ.es eram 
fe>itas ·.em fabricas de ferro .e aço, 
de armamentos e muniç:ões. Os 
pia.nos quinquenais de Stalin foram 
ut< preouraorea do lema. de Goe1·hig: 
"Canhões em ve;( _ue m;;int.eiga''. 

- Stalin en1pregou o !podei• pro
duth·o d:i nn{'io não em fab1·l~1· 
bens de oonsumo piu•a .:, ·povo, maii 

1
. 
· em· tmnnufaturar, na .mw11 Jari:-n 

e.!ICA.la, furo e -aço, 

(pg; ll 2) . "' . 
1
. · ~. P.:l.r:. coleilviz:u- a agTloulturu, 

... foi necessarlo extinguir mllfü~es de 
. , P,_equenas· tazendas, que eram li. fel

é;:a., n:i~s c~ractéri1{tlétt.'. da. vida rus- ' 
. ,,r,u;' e cousollfüHas ·em g.r:iiúhfg uni-

Xo Jia 8 Je dezeml.>J·o .rea
lizal'·se-ú t>m SoTocaba .. uma 
g-r::mde co11ePnt1·açi.io maria· 
11:1. Todos º" congre~ad-0s: 
,i<'rrm pa1·tí<'ipa1· d:lS Íí'.St~s_· 

.. -, . _d'-4,~ s~,cla:U.za_da.s '. 
I' ~,:: 

j11hilar<•s do i:i;1·a111Je Rispo· 
m:ninno n .. Jo,::é Carlos ~<;. 
.-\guirrt', DD. Bispo Dioce
'-'ftllO de Sorocaha. Fecham
~" 1wste>s djas as in,::rriçôl'!' ! • 
.\s pnssngen;,., rp1e> inrlnem o 
(".! fé e o fllmoço_. . estão pelo 

. p1·rço de Cr$ 25,00, ú venda: 
n0l'I ,:e>g-uintes lugares: 

~tele da -PPderaPão (Custe· 
lo) -·· rna C'onrl;. de Sar:r.e:. 
das, 100: Cn.sa Isnard ~ rua 

. 24 de 1faio, 70 P0; 1i;:réjn 
ele S. Ooni;nlo -- praça Dr. 
Joio lleude.1. 

,- ,· .. ,. ~ .. 
- Para coleÜvizar ;i. .ag1•lê'11ftura 

foi nec~sarlo consoll.d!ll' a speque
nn.~ fnzendas CIU grande~ ,b!Ócos SO• 

c11,1:u.doa, :; : · ú,g. · 11 2 > 
*·! *:_:~ . 

- A primeira cons,:,qucncfa· des-· 
te· ''ata.que · no· tront agrlc<;>la" foi 
produzir !orne. ·· 

- A prlmelra eom1éqnen<'ln de~
sa .. ncfras proTidenC'lns na . •·f1•e.ate 
agrl('.Ola" toi a escassê-s de .alln:,en
rada pelo goTerno (pg. 112) 

•••• 
··- ~aturalment.e e::s:ls"te · s6 um 

Partido na Unfãc-· Sovietlca·. Todos 
os outros foram ·"Uqu1d-ado!.~. 

'. "omitido) . . ,. .. 
. .... M &l~t:t4!. .,i.131-!•tem. mna-

,,,..- - ~.,...:M.2&~--

1 

:CZ.41 

_.flliJll'i' 

.:_~PARA HOMENS; 
.,.-... 

...,,1.1. - .......... -~ • ~·-, 

1: 

\ 
1 

t 

/ 
1 

1 
!. 
r 

T 

Lenços de'. Unho, bran·~os~ /bâinha 

a maquina. 

Ca·da .. _ .. ·-.•: .............. __ .,. C;r$ .25,00 

Crl 210,00· Du.zia ... -· ......... •·. 

PAl'A SENHORAS: { 

Lenços de linho, brancos,· bainha 

~rolé" a -mão. 

Cada ••• & ••• ._... ..... · \.it$ 20,00. 

Cr$ 216,00 .0\1.7..ia ... ..... -.., : ..... ~ ..... . 

\ 
'· 

Ang. lo.Brasileira. MA-p·' p ·, N., 
. Sucessora de -------------.. "',--.. ------·.:, 

Casa 
/ 

Na Guiné Es·p,a nhola 
Em 63 anos faleceram 124 Missio~àrios do Coração def 

~faria evangelizando as terrar;; da Nova Guiné · 
ROMA - 'Exgc:ltaclos pelo clima 

e pelas ásperas refregas do minis
terio, 124 missionarios c:laretianos 
tombaram durante os 63 anos que 
·rem trabalhando no setor Vicariato 
Apostolico de Fémando P6o (Nova 
Guiné). 

Os Mi~sionarios de Fernando Póo, 
!ementam· ai agricultura técnica 011& 
pio! dos'.' indígenas, enquanto Irmari 
prestam inestimavéis . serviços ~ 
tontas jovens que serão ~~QO 
sas donas de casa. · 

Pelas est,atisUcas oficiais de 1S45 
A - eloquencit:t do tributo dense o Vicariato Apo:.tollcio de Ferncm,1 

sangue, :esu''.a mais expressiva. de P6o, apresenta-se com 08 ses 
re~ordancto que 27 desses _ n;ensa- guintes . dàdos: 29.000 qullometrca 
g~nros da ré tinham entre· , ,r~n~l:l .,~;.-,;, , ._d~ .. s~~.t!{~e;'.. 10.999 catol!00S ;f.tri 
trmta. anos, na data do f~lec~e?~· · · .. d1gen.~;· · 3.654 . ~atolices estmngeio 
33 beiravam os quarenta. e. _c1rtco~n-. · rí:ls;: :J O. 340· catecúmenos; 12 êi.issii& 
ta; 1s os cincoenta e sesirsenta; 7 ~-? 'tlénWi·clc rito oriental; 2 sa2 '.~ 
Gesenta e ·setenta o somen!e .2; -fPn~,·: tes~ant~s;_ .. G59 mçiqm-.itcm~1 e 49,l?JJ 

~!,~ ;:;7:;;;rfà:r::-:r~:~:~~°: ~~: 
Fecundo· na·v_erdcid.f! · )f9i· <;?15.e·".à~ .... Hl, Irmãos t!;!oi:idju~orll8; 71 religi~ 

pcstolado,. pols consegµi'l'ctm'"-.'Wisija,,, .. ,,-di;;,;:J;;11p~~a,,,,e:,.?f-lncl1ge11as, aleJl'II 

~o~iztd;~~e~asl~~ {ig;~~:,, .. ( 'cli::~e:u:stt:toss e ª~cprtofe1:3ºf':4 
cac nahv·· ,-.·,. ··, ... . ... _. , . . a O lCOi:!i! 
- C Vic~~!o Aposiolica dé Feiict~ ' . '. . '" .i;:h\lTI,garos . 
~, Póo, .::uja sécie está em Santa 0 • • , 5f·· ·::.:-;/ 
h·abel, compreende .10 distritds ou .; , . Os cat9licos hungaros, cllrigiàOII) 

•Vicariatos torneos; 12 quasi,paro- ',pel~:·~eu ::'rrimaz e pelos/ seus Ria,o 
qdas e 15 cer.tr,., primari.os, aten-. pos,··isrot~stat:a.m contra a diRsoo 
didos peios :nissioncaioS, ' além. de ' lução ' arbitraria e intemnesti ..... 
153 estações ou grupos secundar\9s . "' ...,. 
visitados ·:ericdicamente, Um dós · · <ias organlzações da Igreja naque,, 
centros m~is prestigiooos é do Sãc · ;"'.J~<p_ais, riiêdidà essa exl~da J:-dO 
franciscó .Xavier de Ni::uefulen ou . general sovietico SciridoJ.:. O -S!oe 
cio rio Mumu, d9ond. se realiza a.d- nhór. Primaz da. -Hungria -relltlliià 
mirável ,:ipostolado,· desde 1925, ex- toda a ,Hierarquia Eclesl.astlca, ~ 

ra estudar os atentados pratice,. 
tendo-se á ~egi,So vi6lnha dos Bim- uos centra. a. Santa. lgreja. ., ~-- ' 

Dis'põe cie magnifico colegio onde 
S!" educam numerosas crianças,. ha
vendo oui&'Qs . }XlYilhões proximos 
parei. as Rellgiosc.a áa Imaculadc 
Conceição que :omr,leteffll cem =~ 
mitnlnc:14 ~ tc:r•!l3 tid11l'IPW,..,. '- .. 
~~-

Logo após o termino da · -reao 
niã.o do Episcopado, foi ernlél'&\111 
0a,1O ao governo um memo~ 

. ·contefüLO o -protesto da Autoridl,ia 
üe Eclesiastica. da. H\UliTia C•';\:D .. 
,,, perseg,.ilçi\o .... fflli'1oaa · que ca 
preffnte g-overno vem orsan}....,._ 
CQ~U,. Q& ~t~ lw::n•tra..., 

I? 
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· DirA'·~~--.- ---, f Dil'etor-aerente: J 
1 ... - São Paulo, 8 de Jhzemhro de 194-1:i ~uti. '1~ 

Plínio Oorrêa de Oliveira. _ _____ ___ li'.rancisoo M9.nteil'@ Machado ANO ~IX 
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1 A Santa Sé é alvo de uma torpe 
,e:.,.~ /;~~~~."1'':'c!. x.~,.~! 1 e am P a n,h a . d e d if a m a ç. ã· o 
1co. ju.nto ao Covernc, do :Braaii, ! 
.~peàlmoa o seguin.te telegra.ttv.1.: 
i Diretor redatóres ~LEGIONA· 
1uo,, pr.ofundomenl e co:atrist.u
.:lqs pelo.\l al.actues 1mcrilegos {Jl-

i rigidos pessoa $8.g:rada · Sumo Po:n
tlfi~e manifestam Vossa Excelen
ei.Ít expressões sua inquebrantavel 
jtt:jlo1·oaa. submissão á. Sallta Sé, e 
-sen for.mal proteató . oout:rà. _:utji.'ia,, 
ta . ca.i;opa:o.ha < .Po.m BaalliQ;.1>. e e>~~ i 

.traa . fo.l.sula revolu~ ~ I 
,-c!flricais, l'euem benção, PJ.m;kli, .• 
·,cor:rlla _rle Oliveir:i, Ui.reter , 

1 
"' "' .. Com ei:;t.'ts palavras, desobrl· 

~·a[llo-noa lle _u.m primordial e 
·gratl.~o .dever ue cou:!ciencia. 
J:fumâ,namente. falando, a mator 
g·à.ra.ntia. da Santa · Sé ~ a un1ca 
talvez em nossos dias - está no 
temor que ... as potencias secUla
res teem, de despertar a indigna
ção. do mund~ cristão, agindo di
retamente contra o supremo go
verno da Igreja. E' preciso que 
esse temor, altamente salutar, se
ja. confirmado nes.tes dias <ie con
fusão, pela manifestação desas
sombrada e veemente da filial so
lidariedade dos fieis. E' necessario 
'.!"e os a~versarios d;t Igreja per
cebam e sintam que é impossivel 
tocar, já não <liremos na. pessoa 
sagrada do. Pontifice Romano, mas 
mesmo na menor parcela de seus 
direitos· espirituais ou temporais, 
sem dei."Ca.r o orbe catolico em car· 
ne viva. 

Para criar esta impressão, a 
reação deve ser generalizada, e 
para que. seja_ generalizada cum
pre. que cada celula do Corpo Mis
tico de Cristo vi_va a sua união 
com a Cabeça visível, reagindo 
fortemente em favor dela. 

* * ,. 
Cim:ma,mo.s · a a.tmção tie nOBsos 

1'1:!ltores para o :seguinte comu.ni
Cf,dO õll. Federação das Congr<'ga.. 
çõs Maria-nas: 

"Tem sido espalhados nos meios 
martaneG folhetos d~ p~ncla 
para ffns eleitoral.s como se fossem 
~utor!zados por esta F""1eraçã-O. A 
diretoria da · Federação declara que 
dn modo nenhum entra. nesses a•
~untos enquanto não se pr0nunciar 
a. autoridade ecle-slastica competen 
ie ~ assim dess.utoriza. qualquer 
pessoa ou agremiação que pret~n
<lam r.tl~r-se d.e seu nome par3, ob-
JetlYOs po1Jt1c0s. · 

S. PãUJô 4 õe de2embro de l966-
p11,dre Paulo Bà.nn~th. s. J 

(Continua. na 2.a pa.gtnaJ 
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o:rdenações 
sacerdotais: 

Roje õià 8, .festa da Imaculad:t / 
concelçào, ií s 8 horas, .na Cat-edral ! 
Provisori:i Igreja de santa Ifigenia 1 
13. _ E. D. Carlos Carmelo de Vas- 1 
ccmcelos Mot.a, Cardeal-A.rcebiitpo 
(!e Siio PaU!o, ".niferirá. a Sagra- 1 
ci11- Ord<:-m do Presbiterato a0s se. 
gufntes C<tndidatos: 
JoSé .Mayer Paino, Pascoal Amato 1 
e Vicente Miguel• Marino, do Sminn 
i'.lo Contri:l tlo Ip~; Gera.ldo , 
Az?V.ede, clQ, Di<>ceae , ele CllmplnG.B; 1 
Jooé a.Mrla FrUtuoso Braga e Nal
§On Àzitonio Romão,· da, Diocese de 
Sii.o Prtulo; AugiJ.<;to LUs6 <la cunha 
801!.res, <1:i. Diocese ·· de CláfeJa,ncfüt; 
.Ambr<lC.'llo ~ttS e :Ba,nifaclo 
i\"Q&<! da. Congregação do DIV1no Sal
'ndor; Domingos sary, da ÓOtlgr•w 
~io ·ck) Verbo Divino: .AngelÓ 
'!'rés; Aug1.1Sto · cabral; Constantino 
de Mont.e, Eniesto Duarte Cabral. l 
Ern•sto Tessaz'Ole, Jo.."é Texe!m Pe
l'!'l:ra., M.alÍ:ri> Blglla, -Primo T1.1-

-· r:l2a e Sll~Ma~ 4a ~-
. ll!'J! ~-~--

Jornais anti-clericais .atacam a pessoa sagrada do Papa 
• • 1mora11 -- o · . Imladu de Latrão não é mais observado . ' 

Onda de publicações 
- filial e vigoroso 

ttúe-stu ú. "l11ioaarla· 

Onde está Pedro, está a l&Teja, oncle está a Ip-eja · está Cristo. Atacar o Papa é atacar o proprio 
Cristo. Sejam nossas preces; pelo Papa, e Ofl publlcos testemunhos de nossa indefectivel e amo .. 
rosa obediencia, um leniiivo para :t,S :unarpras de que transborda o coração do Chefe da Cristandade, 
li:.in m.entoi'1ncl Eoclcllca, que 

nl~n,;-ou reperou..<1sii.o wuversaJ, o 
Ranl.o :f'adro Pio xn incitou a ·pie· 
dnde dos fieis para a douu-J:oa do 
C..orpo Mlstico de Cristo. Oom. a si
tutt!;'iio p-enoi.a -creada l)fU'a a. Santa 
S6 pela evolução polltico•ideolog-1. 
f'a da Republica italiana, pa.i.'ece 
Pbegncm, pn.ra todo G orbe 1e.r.l.stiio, 
u oca.siíio de w.ver com purticwai· 
intensl!Ulde as verdades l!lObreDatu
l'aLt qae ~ "~ ~ ca.si· -~- . 

Com iefelto, UiWi, campanha ant!
clerlca.J. violenta se desencadeou em 
toda. a pclÚ]lSu.la, com o objetivo de 
suscitar o odlo.,, populu.r !contra :l 

Igreja, seu mag.lsterlo, su.n. dlscipll· 
na, eu.a IDer.a.rquh. Tal campanha 
se utU.iza de llnguag;eni fol'temen'Ul 
demagogica. e, em lugar de IU:'ticn • 
úw argu.me:atos claros, suscet.lveL-i 
de lUDa rafuta;;ão logica., :maneja 1 
somente a .iDju.."'ia arosset.ra, a face-

-a., d.e taTC"Da e a callUL\a eez,o. ,pll'O-- J 
:a,i!!_ 6-'@ ~-~-11 ~ ~ 

oondo innnllaim por mna. vel'dadeir~ 
• o.oiu. de publlcmçoos por.nograrlOA,13 
t, imorais, wmdicl,a a custo bah::o, e 
qui!;'.ú, llllla ou :0utra vez com l,)ire• 
julzo .tinallceiro pari& seus eilito:res. 

E' imposslvel não perceber para 
onde conduz tudo Lsto.,· Os promo. 
·toras desta campanl>A · empregam 
=gumentos e processos capazes de 
impressionar e mover ,exclusl:va
meute as camadas incultas, os es
;pinto.a fracos • <.!Nlllul01p oa_. 'telrD;Pe• ----~-~~~ 

1 , 
d 

i ., 
' 

.... ~~ wi.s pAb:~ seu.suru_,i, 
atJ:ril.lldó o povo ao botequ.lm, "º 
lu,pa.tlM, A casa de t.a.\·oJa.gem, :rwe-
1,m-a Uái desordel.l·os oa.pazes =· 
Jlbi. de todos os exces.5.0s.. ]!'ol~zu 
e;;trata~e.mll.~ destes, que :-;e 1,;.re1:m· 
rou P~t;.<, piu_·~ os ano,':< ·.-.na.cubro.~ 
de 1-7SÔ, 1;00 e 1791. A tr11goom 
2·u.ssa de l 9 lS e a tlA l!;spa.uha ew. 
l.936 nã.Q te,·e ouu·o ponto de pui·
tJda.. Som quei-cr cx:igerar ia gra
vidllde da SUu.ai;fio it~ {, 1.1e,.. 

ce.s,in.rio reconh~ contudo, que '-' 
1·umu, 11, :iníeB.slda.ae e a. ~~ 
áest:i. campm.í~ J.wi~ ~ 
~,pt•oonsão. l)::' m!IJl.lfesw QIW ~ 
1'l'lll}U CJCUUO procurÍ. de..-p~ jDw; 
µistilúos m11ós lmb:os, e ~ ~. 
4la.s ma.is d,csabóWMJAs c.111. po~ 
um. oo.io 'Viva.z ooutl•a. A~ o~ 
:Papa. :Pano eb~ a üoo. ~ 
torça& ooul~ 'JliQ estM po~ 
JUllJl .caudaJs ~_ll)Ul'O, :Item ~ 
inzent.es. A qv.e Um flUel.'el!iQ ~ 
=a&:7 Qaa'4aell qae ~ eliU aa.. 
IWIJl~t,~ \W111Ji-.!t0 
pode OOi!Ml~ ~ JW!,l. . . . . . 

J>a a;rawlaüe qa ,siR111çi~ ~ 
<:reada., clã bem-lima~~ ~
dim.euto do 'VatiilaJM), A 11R111çi@ ão 
Papa chlraujie ~ ~ PJ~b/l 

~~-~~ ~-'~:,:,-~be.:if;Jl..,._ • -.,.,.._or~ iUI Jau,,.. hoDelilkiuil e ~ 
tos, de q'ua.lque,r pO&lsi@ ~ 
l,)ul.l'e ~.ho~-~-~~ 
c.-u.Uo.s que .DOli!' :mA111.e»M1Ei. <ilé -~ 
dade mental .e sociu dirigem~ ~ 
llião, a eámpa.nba ieDobil da ~ 
no~afla e do~~-
11oderia te( qulqger deho. ~ 
cend~ em tomar--~ 

'desta. camp::i.nba-, e em lmN"·~ 
ela, o Vaticano uaua ~,1' ~ 
junto a élite ela_ Nasií,o, polis qM 
couta com. a soli4M'lellacle \lldA, ~ 
pois, 3 ~ Sé,.cuJo-~@-= 
-CWlS~ão todos Joavam, ~ ~ 
assim dl.zer DA ~ COJltQ ~ 

· rio.it em si me.smos 1ndipos 4e ~ 
At.eni;,io,,é ~lae "DloMWM ~ -
lluJ.n~ d.e aGll' :eiivenenaü @ fiw'~ 
ii~ PQ.l'.- w.ma ~-ae-~ .. 

1
. proJ:uJUI.Q;lll e ~' 

Uma llibvestJda dirJg.ida PQP miOB 
1 oc>tdta;a; com me~os torpes, para :t'izl., 

1 

1 

"l ndg l&i.deílnldos, mas necessa.r.ta.• 
mmu-e D;IAAS; iiiDa, ea.m.panha aJ.~~ 

· mente pWJ.~ para a salvação ãa,1 
almaa lilmple11, e ~ a ~P<I 
da Sft.ut.a Bói são ~ O'.i.i a.lemetio 
tOll que COm.püem, C quadre, &a OOtls 

siderarmos e..-.~ g:iii]p~~ .soma,,t< 
fln~ iti meanu, , · 

. - -- :~ 

·,. / .•. -~- .•. 
,t;.,-. . 
l'. Como ISO IIÜO }JllSt:i85<C tucto li,!<>, 

. j o üe.sen'l'oh·lruento dos fato,s .~·Cio 
dar grav,d:ule maior á ;.[tu11!;'ão, qlll, 
:vlt.l tlci:ene.i:·:indo ·para uma ,.,.;,.." 
c,.mt.re a Rcpubllcn- !taUnna r: ,) \·n-
1.lca.no, crise esta que n.m, nc:i " l ,ü
pl'iQ Trnta(lo de Latrão. j S~do este :pacto, Estipulndo 
en_t.re '.P.lo ·l:I o 'Vitor Emrurncl, o 

l•apa.; scibera.no do Est,idcí _do Vu• 
t.ica.no, . com o qual a Ita.l.ia e,,ta• 
bclecell relações Ide a.m.unde cientJ-v 
4M uormas do Dire.ito T.uterna('lo. 
»ai. Por outro lado, ;> tl'n:tado 11\
teranense reconhece n P.elõgiuo Cn· 
tolica como oficial, ão que depolTfl 

que o Papa faz jus ás .bonru.'! /tle· 
v.ldaal eapeclalrn"'~ ao Sopram() 
lllei'arca da 14rreJa, 

1 
1 

Assbn, ,o Estado italiano as.,,,mljn 
a obrJgaçio de. pro&eeer e gara.uttr 
a seeura,nça, .lhonra e dE!Cili'G d;a 
Santa Sé em toda a lt-alia_. 

lW .tacl.l percebe.l' que a obse1·. 
vancla dest.a clausula é fllllàauleR• 
tal para a ma.nuten~ do .reg-lm~ 
de cooperação ilnauprado em ~ 
tão. Se no territorio italla.no tê pos~ 
stvel conspirar ~"'ta.mente éo.ntffl. 
a segurança da Santa Sé, e ee ~ 
autol'idades civis cnwun os ~ 

' a ~ o IRlPJ,"eDlo aove.mo da ~a 
§1.e ~ ftca _esposto a UI.do. 

. ~QG'NJmae. ._ ,,,_ ~ 
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Dll'dur <la F'cderação das Co11grega
çô0s Maria.nas d0 Esta.do de S. 
Paulo." 

E.ita folha tem insistido muito 
sobre a absoluta identidade de 
metoclos e de objetivos, entre o 
nazismo e o comunismo. Um tele
grama proveniente ele Varsovia, e 
publicado ha poucos dias na im
prensa diaria, serve de argumen
to pa!·a reforçar esta tese. 

Como ninguem ignora. os na
:Zistas não começaram imediata-· 
mente a perseguição contra a 
lg1·eja. Pelo contrario, cercaram
na ae vantagens e garantias, que 
tlvPiam sua consolidação na con
cordata assinada em Roma pelo 
tr1,,,emente celebre Franz von Pa
pei'.. 

Depois, começou a se desenvol
ver ele modo cada vez mais publi
co . a propaganda neo-pagã e to
i:al!turrn. do nazismo. Quando a 
Hiernrquia começou a protestar, 
os nazistas se indignaram: não 
vos eternos plena garantia para o 
funcionamento do culto e das 
obras catolicas? O que quereis en
tão ? Calai-vos, ou perdereis tu
do. F. será por culpa vossa, por
que tereis criado um conflito ideo-
10~1,·o inutil, com o III Reicb. 

Em termos velados, era uma 
tentativa de suborno: se a Igreja 
~raissc sua missão de ensinar a 
verdade e combater o erro, teria. 
n1do. Senão, era a perseguição 
que começaria logo, e em ponto 
grande. A Igreja, é claro, não 
traiu. E começou a persegui
$âo. 

AB noticias agora procedentes 
de Var'soVia são exatametlUl 
~ais. 

• • • 
Com efeito, o presidente da Po~ 

Ionia. «camarada» Boleslau Bie
:rut. dPu â U. P. uma entrevistá 
em II explicou que a Igreja tem 
tudo.' a Polonía: templos, semi
nar.o:s jornais, terras. Quanto a 
estas, nem sequer se lhes aplicou 
.n àivil.:âo :L.mpos·rn segunuo o sis
tema socialista aos demais pro
prietarios. Assim, a Igreja não 
tinha do que se queixar. E são in
;iustas as reclamações do Episco
pado polonês mntra as transfol'• 
mações sociais a. que a Polonia 
fti sendo submetida. A unica coi• 
.a que se exige da Igreja presen
temente, acentuou o «camarada> 
Bierut, é que esta se adapte ao 
regime polonês. Em outros ter
mos, só o que se exige é que a 
Igreja deixe de atacar o comu
bi~mo: neste caso terá tudo. 

. .. •,":'---"'·. 

Visite a maior exp-0sii;;ão de 
1>orcelanas, cristais, ceramicas, 

etc., no amplo salão do 
nosso 3..º andar 

4 Sta. Sé é alvo ~e uma torpe campan~a ~e Difamação 
(.ContJii.uação da 1.a, pagina) 

<:<>mp1•eender-se-á. melhor esla 
~.ão, 1 imaginando que fosse 
possivel ibover-se, eÍll lllll Estado 
nosso ,,h•hho, wna eu1npanha de 
injurias soezes c;onti·a o .Bl'asU 1e 

. seu governo, e incitar ,a, vasa da 
população à àtaca.r triossàs fi•ontel
ras: sêria i>ossh·cl aflritla1• que tal 
l,;stado é slliceramente aniigo e alia.
d.o honesto •do n1·asll? 

Pois i'oi o que sucedeu. M.ons. 
llorgo11gahl Ducu, ~uncio Apostoli
co junto á nova :nepnblica, prot~s
tou em. nome·· da Santa Sé, contrà 
os ataques de uin pasqúhn 'anti-cle-
1•ical '·Dom llàslllo", e pediu que 
fosse feci1ado. O S1•. Piev·o Nenili, 
chancelei' italiano, 1-edai·guln que a 
!ta.lia e uma. democracia em que 
todas ·ÍlS opiniões são 111·1·es, pelo 
Q.lie não pode1•la. fechai' cHtc jornal. 
Simplesmente, poderia ma11dt1r 
apreender uas bancas ós excm1>la
ré:"s ·mais danosós. 

Oi.•a, isto agfodaria os 1·edato1•e,1 
do "Dom Bàsllio", que vivem do 
escan.dalo. ;Por exemplo; tendo o 
jo1•nal sido excomungmlü pela San. 
tu Sé, os jo1•11àleiros o a1ircgoam 
'·eis o 'c.tcomúligado "Dóiu BaslliÓ". 
Seu "p1•esta~lo" se realçu1•ia muito,. 
nas ttu-e1•rias e sargetas, com uma. 
proibição policial. O jornal 1Se1'ia 
JivrenlelltC r,'IÍigiUo, imp~sso, }lOStO 
ilo cor1•e10. Por este meto, poderia· 
alcançar· üma saicla particular 
imensa. Apreendidos ilas bancas OI!! 

seus DUlllel'OS, ele S<", 1 1 H'.lldido nu
ma, especle de "cambio i1egro", por 

preç. o 4 .oti. .G vezes mai.or. Que exi- ! 
to! (2n'e provaganda: 

Assim, •a. resposta ,:o Sr. Piet1•0 
x enni equivale a. um escar11eo, e ê 
o proprio 'l'x•il.tado de Lati-ãó que 

ele fere na. letra e no c,<;pit•ito! Mais 
·que o Tràtado de L;t1•ão, as nor- 1 
mas comuus do Dil.·cito lnte. 1•nacio- 1 
nal. Se se ,movesse nu: Italla uma 
éamrmnha conu•a a Rus,att, inju· 
l'iando seus chefes e ra ,·01•eccndo · 
um ataque c.-outr:i. elà, o comunista 
Pietro Nenni, por certo não rcspon
de1·ia a uni protesto 1•usso como res
pondeu 1a :Mons. Borgonglni Duca. 

Enquanto 'isto, a fituarfio se agra .. 
va, e outro J>Cl'io<llqo surgiu na 
Italia, emulo do "Dont nasllio", e, 
correnclo todo o país, "li ·polJo". Os 

. frutos de tudo víio apar•cc<'ndo: cm 
Bologun, um Capuchinho foi ag1•e
'di(lo 1)01' jovens .,1uc '"'<' ,tc>Hai•:n·nm 
kito1·cs do '·Dom J3a>'illo". 

Bem i<abcmoil, 1•<-pltamo-lo, que 
l!ÜO é a ,·eí·,ht<leil·a ltali:I, 11ue pro
n1ove ou uplaude mo,Unt'nt»s <-Omo 
este. Quando o povo hefn•nlco se 
manlf,,stou conti·a Cristo e I,he p1•c
fel'lu na1•1•abás contam o~ En\i1g<'
lhos que <'irc-uÍnrn oui•o do slnh<"· 
drio uns 1n:\og ele agltacloi•cs. os 
,1uais se ill<'lllllhií•nm clP llcsvnll·nr 
a multidão. Ainda agora, é o obro 
dó ·sirihei:11•!0 que <-:q1'1 ·,1 c>stas coi
sas~ E' tmpossivel niio t>t>rccber que 
não nàsc-o do seio da Italla, mas 
do ~fo,c,cou a ·palan•a de ordem, <>S 

iue!os materlill!'I. e a prott-çilo poll
tica Qtte· tornam pos<.h·els coisa!! 
como 'estas. 

A verdadeira Italin não é reprt"• 
sentada :pela turba multa ele ni?i
ta.dorcs, ele petroleiro!!. de J1omen" 
sem fé nem lei, que se associam n 
oompauhns como. estn. A -verdaclel· , 
1'11. Imlia é n. que ainda" ti-m pt•ofun
damente grava.da. no esplrito ,a re-

eordu~)iio elos tlia.s amargos da O<'lt• 
pação e da guerra, e, n,i, coração, ó 

rec-onhecimcnto po1• t uoo tJuanto o 
Vlgarlo do Cristo fez em pi•ol dei:, 

. 1i:1<1uclns ocnsiões ci•Iticns. A ve1•da-
11, i,·a Italia é aqueln multidão lnu-
1he1·a,·el que encheu a Praça de Sf•o 
Ped1•0 no. dia l'ellz etn. que a gue1•J'a 
ecssou e que, Jnstlnth·amente,. s'(>m 
sei· l'Ollv!dada por :nlngu<'m, aeudht 
aos pés cio Papn para fc1<t<-jnr coin 
ele ·a cessarão ·<las <lnl'cs 11111~ Ele 
timtó l'izé1•a 1rn1•:t mh1oi·n1·. f,~la, 
sim, é n vtwdndcit•n ltali,n, ye1·da<lel
J'<l Italia 11oi•que Tta ·; 1 Yel'iladelra
Ul<'llle e1·is1ã. 

Ha de clocr· ao co1·a,:iío ,. at('l'tHll 
<lo Sumo Pontifii-,c, ü•r• a ,·ei·d!l!l!'i· 
1·a Jtalin ns,:;Jn.1 :11nol'ílaçnlla. e 1no. 
tar qui> o,:; nnleoi> hl'niln, 'lllt' tl>elll 
r,•s"Oiianeia na ])l'll('a 1n1hliC'a siio 
os dá lmpiédad<'! ,·er ,1t1e esse!:< hrn
do~ e1n•oni 1·nm <la p:11•1e rl:t." ,nnt0-
1·idnrles 11111a .impunidnrle qne ynl<' 
t•O\l(l're-tnn· .• C"ni·r- 110,~ utnh !!.·n1·nnt in ~ 
mu h1<'it:1men10. f\,=;isls:tir <'Otn o <'0-

1•arão tlilllC'<'l'tHlo. as de,·n,:;tnrõ.~c; 
inornls <JIIC (',=;(a liht'i'll:11le clacla a 
erlmlno~o,=; pnch• o<'il,"lon:11•, e C'el'lll,• 
1nento e~tnt•,í 0<'1tslnnaí1do N1t1•e as 
ovelh,\,:; d:1q11t-le l'ebi\nho tfio g1•11to 
a to<lo,:; º" Papns, ·que é à lnelltn 
narão ilnllann. 

· Podemo;; lmaglnnr dl' que scntl
n1entos <lc 1nmnrgura estnr/i satnrn
do com tudo isto o c-ot•ação do Pn
pa. 'F., neste m0111ento. nós, que 
,S'llllOS S<'US filhos, ílf'\'("tr.•C>S vlvet· il 

nossi\ uniiio C'Om ele. ~egundo . à 

dou trinu <lo êo!'po )íli.tiC'O. 

(Contlnua na 7.a pag!nu) ______ , _________ _ 
·."Xx:x:rtt::rri:ix:o:run -nmrmuxnxmXPx:cutxrm:zxxxt1xn:n'l'm z n:cxmnn>' 

B e ~ 1 ó_ __ l i e o s_ 1 
~ Co.mprem exclusivamente suas Jotas e seus presentes m1 conht.:c1da JM ª . JOALHARIA ~ 

~ CASA· CASTR<> i 
~ r. 
·~ RUÀ lS D'i NOVEMBRO N.• • : : : OFICINAS : : : u*"cOi coaeeilioillrtu. ctue ~F &- ~ 
~ .. . <Esqu.iba 1a ,Ru. ii.ncb1eta> • • • PRôPRIAS : : : MAOOs. ,relnfios -·~.t;t.·fRAH r, 
.in:nu nx ttttft',;. h l:xxrrinnnxxx1.:n fi'1:ftt:.: t!ó:y rif'i':ttrfi l: ;;,;- .; ~ ·. ; ~ e ' ----- .. 

a _s~~ta s·é naquele pais. Ê, pela . Por esse motivo. somos favora- ·cte n1o·ao contrario r• ,,., ref_letír 
eXlguidade do .espaço, · deixam.os raveis ao fechn.m~nto dos partidol'tt proveitosamellte sobt·~ º" r11,co.~ 
de làdo o propno fúndo da. questão comwlistas no rn,mdo ú1teir'o, iú- injústó~ à que a il.pli<,'.\ç;ilo a~ sua· 
que é essencialffi;ente doutrinâ.rio. clusive em nosso pais.. doutrina es'td eic>;1.11élc.•, ra Italia, 
... O problen1,a ,SU;SC,itado . pélà a.ti- se um ou outro 'catohco. illid,do o Vig'ario 'de Nos,,c S<"nhcr J~su:., 
t_ude. do$ paâ'qums «D<?nt Basi- pela argumentaçã'O 1iben1l, pensa éris't'o. 
ho» e «li Pollo» vem .a ·ser o se- · guinte: ê licito a quém qU:er que ________ .;..... _________________________ __ 

sejà, sustentar qu~Iquer opi-
nião? 

V~lha tese em torno da qual os 
lib'erais procuram cestabelecer a 
confúsao, mas, á ·qual :o vercfac:lei'ro 
catolico, 'fiel á doutrina do Syl
labus, deve respo)1der categori
camente «não». 

• * ,. 

EMPORIO, PADARIA E 
CONFEITARIA PARANÁ. 
Generos alimcnUciôs pã.ts é 
biscoutos de todas· as qu·nu
dades. Apronta~se encomen-

E', ou não é precisa.mente o 
mesmo processo empregado pelos 
nazistrrn? 

l~su, fato co:Ífi;.~ de modo fri
r.a.nte, a velha afirmação do cLE
GIONARIO», de que os inimigos 
:mai:s inteligentes da Igreja jâ não 
procuram ataca-la de modo aber
to, '" de Viseira erguida, preferin
do sempre os metodos indiretos e 
as atitudes aparentemente cor
àiats. O que se passa na Italia é 
l,trlla excepção. A ultima moda, em 
nossoci dias, em materta de ~e
dade, ~ o beijo de Juda8. 

Não é licito difUJ:idir o erro, a 
mentira, nem doutrinas subversi

j vas e revolucionarias. Não pod~ 
have:r boa fé, nem reta intenção 

das 1>ara casamentos, batiza-· 
dos, "soirées", etc. 

A V. BRIGADEIRO LUIZ AN· 
TONIO, 1197 • FONE: 3·7660 

,, . 

1 
em quem difunde sistemas ideo
logicos claramente opostos ao 
bom senso, á. verdade accessivel 
a. todos os eáplritoa, a rado na. 
turaJ. 

1 

Academia Mariana 
~SCOLA T~CNICA DE C-OMERCIO 
• SOB INSPEÇAO FEDERAL 

CURSOS BASICO E TrtCNICO OE CONTABII,{DAD)!;, 
DACTILOGRAFIA, ETC. 

MATRICULAS ABERTAS 

COMENTANDO' 
"LEG!AO DA DECENCIA." 

'l'Oclo8 oS catolicos brasileiros ~ 
rihecem. a "Legião da Deceni:i\li\."', 
.!,nst1).,uida nos EStados Unidos, e u 
exito Jnvulgát· que alcan,:ou na su.t 
lutn, pela moi·a.lldad' publ!Clt. A& 
mm, acolherão com jubilo a net., ... 
cw. de que ela acaba de s, ,. r,.1n4\<\ .. 
,ia no Brasil. 

Eete <1.COnteotni:-·-nt? ocoerEJL\ e1U; 

1 
Canpinas. p.c.:la coiaboraç:fu:. Je ,.;, 
guns setores da. A. e. ". ·.:1°1a ('.\. 

1 dade, e do Departamentc:. J.a DeotJ• 
1 sa da. Fé e da Moral; Originou-o a 

!. repulsa vz,,emente provada naque
la cldad pela,., reprosentaçõe.s da 
Ola. de reyjstas D,rsy GonsaJves 
que exibiu 'Variedades de um fJ1:t'. 
rirant, despudor, chocando assim <l 
zcnso moral da sociedade c:i.tolt. 
ca de Campinas. 

' Estamos informa.do• de que 0i1 
:fundador~s dl'. "Legião ela De· 
rcnc!á" esclhcram para a solcnida. 
cie Inaugural d:iC nova 'én tida d?, o 
no dia de hoje 8, <ionsag·rado prue. 
IgnjO: á. comeínort\(}ãó · da Imoo\i.< 
lacía Concekão ·de Nosiia S<!nh~rá, 

E' bem de ver qu, a inic'atlwi 
c,rn1fltneira está fadada a ~e l1 istfu. 
yo!vcr largamente pois qi1 ', éilii 
t,c,da a vàstidão de no,,.so lfl'l'it,oÍ'iQ 
males id '11t!cos ao que ii1dignou· <:'i 
· l\octedade· eá.tní>lfielra · ~xl1cm 0 
mesin0 remecllo. Por tocbs os lodo. 
slastra-;ae :1. imoi':l.llclnde elos 008• 

.... ,tµmrs; cotroem!o a famll:a !)r!!-st, 
· lfira,. Nos cihcmi\s, nas bail ;:;, nÍl-" 
praias, · 110R te~tros nas rrvisv:is t 

. :;oi-nals pornogrrt.fi~.os, ···o. 1.nvestiim 
í'Ontra a.~ tro.cl it:õ ·S crlst;"',s dn .~i:ie1e 
c!ade brasl!eira é Yigoro.~n e r-ona, 
tante. Alhda c1\1e não se fal. ~bi>T< 
til111Phtt' ~m cllvordo . é ·villen~ 
que todos estes m ··los r,repa.rà.n: 
:!1VC:,C!VE>l:n ··nt0 a abrO'Í'tl()âo dá ln, 
,1;ssol11bldade d,') \'lncu10 con!ugà.: 
.i:1 Clllf' um~ soclednc\> ln l<·I ra.m~n1 
cllssoluta l~ilo po<1e suport.ai· q;! 

, ,nntos C"f'nrgos tia ficl,,Jidr1,1 ·. con. 
i ;11,,-n1 Assim, p<>!s. os cn to1lcos pel' 
l eEm tr.ri: h0 a· cnda mompnt') nc 

1 
(·rthpó 1\n morn11tla,1e publh1. t 

. Y:'ÍO •Pnclo Rfl"nStndof Pllh1 !1 i:1l,•J, 
j r:i. c1~.•<'''l·t.lanll'!IÇã.a ela sodeclo.d~ 1 

da fa"Yl'llic\. 
1 A lm·nrn mo<lificnd\" dns m~,, 
i t.al\cinaes. ner,t-é nssunto. ~e not.::, 

1

, atrnvz do m~.ls varmdo, mcttcM 
/\sslm. ha ct,z .nno,,. ntrnz. era con 
~nso unanim1> cme ui:o ª" mel~., 
constit11i'1 rhri 0 ·ad\o ,1 • toda 1\ ·'º 

, vem vHdadeiramente r-c:'ltncla. Ho. 
;e 0 m dia m/\.•mo muitns joven, 
r.ledAS~~ aboltrllm o t1P0 ct<" meia, 
_tul,n nno qulcâ procec1e1• mod~lár· 
nient{'. PP lo .1,nn1es fato c1, M Usil 
;<•m nl\~ orasiõe.• ._m OU' r<'Cebein o: 
Sacramentos. QUl'm n!.\11 perc•b. 
cmp nll, é sõ u'"" codume rims trn 
p•+,-,,1 ... e!, P~pirltn oue rrn1dou r.on 
\si'"? F. m1en, ot1.<iar1n afirmar qu, 
e,·l'n m()(liflri\çllo se nn"rott •m !lnh, 

Mé'Pn.~ion~l no cnm!nho cln o1ti 
1 i!Ul.<'1\n rrlstã? Nll i1 !t pOi~. h'l d, 
mnlo ttrP'ent'. d.'l oue P~l'lmt1là.r ; 
l'Pflrl\<' n.l'l ... tril e1>t.ea rnstumf'~. 

A notlÍ')l!'I cln run<lnçí\" dn. "'f,a 
,rião c1,, n ··0ent'\Ji ,, l'm ("nmnlnn~ li< 
VI". n"Ül\ ~lltiltll] tnnit "1'nt.n rnnÍ'"f 

rul"',-~o. n -rinart.nMPnt.o ,1n nH-111 
d!l 'F,!, I" éln Mor111 dn A. r. n CJU, 
v"m luf'.nnc'lo nelrt morn 11'rl::irt • pu 
bHM 11tl'f\V~., 11n •e!'Vlf'/\ eh> "01'!i'tl 
1:n ('~" f'r,,~·'in~l'lll • 'l'vfor.,, tll" T }l 
tl1T"·'" 11>1Jh,-rOl\ !ln"1nr ~O "1Ôr1 
't"'\l\,·fo '(1tr,,r,~•"Q!b" (\ U r.r.n)f\fP'\h,, fl. 
J\.f'l"rlpfl!~ ". i,M hM hOM !'mnri;•n 
,11tln ""111 ""ln 1<'.e,1 ·Mr.:'if''I) 'IIT~tlíl 
ti'\ --r""\\-'\,ntt"~ ~t'\"'A~,,•,~.r -~" n :"f'.':in' 

<'m tr"• n m•"H~ r1Í' -~,rn" for~~~ 
ri ,.. ..... ,;.f? ... ~?i·,'\·-·,.4'.\m,..•~~,.q'. . .-

,A. <"lÍtlnMes. !'1\l',· fr' 'enl'"nLrlyf 
•, j,,-,..,v-nhnr'!1Ís ri-Ft.n 1\ltn sno ela 

l 
1 l 

j 

1 

tn" 'º infh1fntr• f'. ,,ficn7, -i:. A, slrt 
tüi1~ l!'Va !t Ct'Pt ~u~ n. cnmnnnhi 
cont~<1 i, tmor~H<lnd;. af'.ntm•r:\ ~li 

tr" ;,~~ .t1m cunh" ç!liJa v~z mal 
~,.-.11T-,.,.·!t'n. · E n ci\1.A_ r1 r,~F-ifitnO~ ti 
t'OÕO O ,.~r~r~O nl)Í• ~\1 " íi'l'fiTl.Ô 

n-nl do Y,r<\sll é rl,, mn~r1o conU 
T•O!"!\nl'• ,,~ o rond<'\·,n t.~i,t,') I)!\, Cf! 
~,. ºt'l'Ti"mirn .. (•U'lntn na trémh 
{.10. ~ untvl'Nlf\Ô .l'rl•e d!)S (!arat.~tt! 

úP OURVAT. PRADO 
Mtn1co O<'líl$'i°A 

lfou St>nadm P11ülD f'.e-1di11 íi 
q.-,~,:i., do nll!l .. Jo,.. Bonifádo>. 
- $.' 1'nd S.IIP U:? · 1:1 • Ji. 
Cops.: 14 .ao itf ,J''I ao llil'l'Slle 

Tel.~ !·'1!13. 

------"""'"-------..... 
. Instituto · Moderno 

PRAÇA f.lA S'tl' N i.: líl~ 
~- 9f0 PA ·n ,O 

Funrlnfü em l9.1'l 
I.IAf''ftl.OíHiAf'h 

'fAQ('IGft.AFi.Â. 
A' margem. do que se passa 11a 

ltal!A, temos um comentarlo a ta
•.er. D&m0ó! 'bojo uma nota exten~ 
iilii.,.. st>br'e .·o.. ~ poutlcos e 
ll!n,!onu..!io."O& JBiliW.i ~rtantes da 
~Wl<lS!õl?,fllo\~~ 

,l • • • 

1 · ·: \ '1e41cagão 11asiliar 110 --~· . 

'PA.RA O OUMO OFi Ml&JJ~a.\o O IV(l'Jhllf -1-:r,~tn< ~-
t-.UA BARAO DE PARÀ.NA.P~OAJ:M., 5() = T:Jili,:: .. ~-79~~ -=-. flf;fo f\'lr~not .· Prei;,., 

. ......... i,' -==--..,...,---.....,;,,,..,,;,.;;..,;__,._~.~.~·l'IÍ!!, .... ~-·;.,;...• ·<. • C -::·,. • ::.':..:. ;~<'!:_:_,:,:'·-'· .. <:..,.o·,_: ..,,.,,., ..... 
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A ditadura~; no 
P1. Arlindo Vieira, s. J. 

Volte. & ·b&ila. a. ttueatã.o da. mal• .Nós nã.o vamos til.o lo11ge. Os ca-
ta.ela.da "Portaria n.0 67". tollcos, que atualmente são quase 

lllm entrevl.Bta concedida a um 25 mllhões na grande Republica, 
in,.a.tulino carioca, bem como em in• pagam elevados impostos para a 
iornui.cões fornecidas a Assembleia educação e sã.o obrigados a tna11-
:\acional Conetituiutc e ao ministro ter, ás propl'l:is expensas, milhares 

.<ia Educa,,;:ão, tentou em vã.o a di- do escolas primarias e f!ecundarias 
:reLora. do Ensino Secundaria jusLi- e dezenas de cursos u11tversilarios 
fka.r a nova. ficha de classific_ação para a éauéaç5.o de seus fllhos. :Não 
.<tios eolegios. <, isso a, consagraç5.o de um regime 

.Nfto pretendo refutar aqui uma ,•erdadelramente detnocratico. 
,a, uma as a!irmaç;ões da idealiza.- Protestam os bispos contra. essa 
dot•a da complicaditisima ficha. Um clamorosa injustiça e os catolicos se 
_,,merllo educador, que está bem ao dispõem para reivindicar seus d!· 
_par das nicas e trlcas do nosso en- rei tos. Mais democratico é o regime 
~!no burocratico, a.caba de elaborar da Holanda, onde vlgora a reparti-
'J m e'Xcclente •,otudo sobre o as- ção proporcional. Mantem ali u :C:s-
;,;unto. taclo escolas confessionais - onde 

A diretora do Ensino Secunda- tudo ê fruto da liberalidade do go .. 
l"io, cm :seus rclatorius, diz somente verno. Dá-lhes o _Estado edificlo, 
<> íJUe quei· e do mudo que mais instalações completas, paga-lhes os 
l.hc convem. professores que têm os mcsmoll dl· 

o proprlo sr. Ar.;-emiro Rodfl&'UCs reitos e privilei;ios que os do ensin,, 
:Pinto, inspetor escolar, que a ele- oficial. 
tendeu, IÚt pouco, em artigo se- Ma:l, 1·ollando ao ~xémplo alega-
l:eno, 1·econhece que .. a portaria li~ do dos Estados Uniclor;, I:l. nada ha 
xea.lmente tem muitos pecados'', que se p0.1·e1_;a nem de longe com 
que. ha. razões para se batei· contra . o qui, se verifica neste Brasil. 

· ela "em muitos pontos·', que ha São existe no país o Ministcrio 
n<.:Ia "tu-estas contundc,:nes ou coi·- da Educação (u que á.s ,·ezes é um 
1.a11tc~·~. q_ue, ent suina. está ··ei\·a- grande ben1); o lloarü of I:..:tlu(;a-
<la de <.!efeitos''· tion é apenas u·m orgáo orientador 
~~o me parece Justv qua.ndo a.fir. , 

1 
l • r...- e prr_,puleo!' e a nstrucao, que Ja· , 

:-..na que u ~IiniSlcriu nüo dé\·e tlc~.., .· 1nuis lJet1:-surâ cn1 ~dJVITeecr os eu-
n1urall~ar-se tornan<lo auá,::::._ . .Cl'l'Hl' legio~ coin injunções t-.0 todo (l,_·~-

C cui:::¼a. nu1nana. rnas na~ ')usliíh!a ca.Ui<luR, cun1 partos n1u!1slruosu~ de 
a obsl.Ínw~uo no ClTl~ "X~\v ~e des- e.t"piritos aeanhactus. 
n,orattza (JUein ,.f"<::conhee~ nul>re- Jteina no pau::1 "a~~vluta I_il.,erda\.lC 
n1c11te ~t:u er~ f3 ü retifica seg-un- do c11~inu\ col~n que não dcs,:ja 

.-Jo o~ dilay"tc~ de unia ct·ilica .ti<.:l'e- r,ui·a o Ul',:sil _a autvra da inah·-1-

:na e in'-pat·cial. 1J1feli:.:;n1cntc tiàu tiada t'icli:i. ui·;,;aniz.un-~c· us culc-
pen~a. ü:.·.n;i111 a diretora do J:.:u::;inv, gios do n,el!J, 1r niudv que puden1, 

pa~;,a a qual a, iníeiis::-in1a ficllu é lJ•.,is sal.H,_- 111 que tudo d0pendc d:t 
o_-·:uun 11iu;-::i ullra da vcrr'.:>i<._;,lu. 1,1·vfi<.'ic-11c;u de que <IC'r('nt prova. 

1;:Jtuda v t:;.,_;_::;u atua.ltn<...'llle o Cvn- .'<:\o illl})Ôt..: 0 :.;·~,\·c1·nu a lll'llhunt 
1
:~c)ho Z\ac1u1t~d de ELluca<.,;àv, cujú <·,dc..·g!,.,1 pl'\•graina!:: e..· nH'lod,,::-: Jn0x<.·-

]iarceer é ag-uardadv ev111 1n11J<tc:icn- qUt\·ci:::. con 1u ~uct·dp enll'1: nó~. -Se 
'l.'ia. :Xâo cvntlenan1 u::; cduc..:adut·cti ;1Jgutil c,_.JL·gio ,·ê ~ua~ fih'lra 8 <le-

da. J1tJ~~a rnucatutlc a Cvl:sa <:Jn ~-, ~el'la,l:i~, tud.a a <:tlipa 1·ecui sub1·e 
.Jna~ ·o 111u<IO. co1110 é Ceita .. \:s~i~Lê c·le: JJC'nl:urn <lin-:>t(11' ven:::-:a c,n -i::~ 

:,.v E~tadt1 o direito de ~:,...loir tlv:::. c:lrt.:11·-~c da re!-:punsabilidade cli-

<'f:tabc-lQ(..'i111c11tu.s dr> <·11~lnu u111 11,i- zelH!,, que n g,1,·('l"llO, l'Llil :--11a 0~-

·nin10 de cunful'lu l' ele a}l<.\r .... 111..i- tuu\·.1(]a ·íntl'rf(·rl·nei:1 •1:t \"id:t. cnlc-
n1cnlo, nãu poren1 u dt! uh_t·tnii-lu~ gi;_tl, JJÜ1'1 o dc:ixa exc:1·e .... ·r erieit.:nie-
i..:uu1 Ullla ~..._l'lQ illll'l'll'J.llU.\·1,,:d dt.: U,...__·;_,,-

.. '\a. iJ:run1uu~tu) t n\·iada au nli11i~
'tru da t:.:duca'çào, a din!i_vra d,J J::11-
•êit10 ~€ Jn~urge cunlra a libcnl;_ldC' 

i<le enslno. Tendo ex1-.·rcitJv .:::ua fun
"'.;ào durante loJJt,u~ a.ia,~ do Pl.J',u-
-<1 o U ilalvrial 

I 
parcct.:· que l'la ai11da. 

.r1â.n 1-;e a.da1ltuu aQ rc;.dn1c d(·1111.1f'1·a· 

uc...:u e ~e c::itvt·c..,a 1 11.1r n,a11ttr o c...11- 1 
~1no ~ub a. 1nl1ul.·ne1a .iv 111<.u:s :,t..._4,
-..rt.1 e~la U;::;u1 u. 

\·a: ai0 n.1uJt1) Jn1:s-~. ~ü" lJ'( pl-

:','..'1·c~t n~r~~~~~~,~~-a~<-·.~:·",'.~u'~:.,t:::'.~ i
1 

ila ll'út-=~8 IH11c'H..l~1.t..lc, c..lclUl'iJ;c..11t.lu-llu:!5 4 
h~ Jnlen\;O<..:~. 

bis ~uan LC'Xlual~ pala\T~,:-::: ·· J>a

reec-n1c cic~th.'CC.Ms.:trtu rebal<:r a rra. 
;.;11 a.r;;un1et1lação Uu~ illt<.·1·t:::;::sad1..-~. 

qu..; Uu:st:arn c~.::e1H:iaJn1c11Lc· 11u 11-

J.:enJaUe tut;.tl ··u I'\ bllll<. Jc p1u1;_J, 

l1t.11.:nJatit: ecull•JJ111co. 

J.'a.Hlil'â a d{J0CJadH 

(Je lucru~" a 01v:--1na 

qu,. Jl1e::- ;.;a· 

•• cv111 PL' 11~a1;Ú q 

p1·,,1,1·1,, 

1:Jn !::31..'U 

4.1.:SL'IJJ'cu d€ e1n.:err:.u1il...'nlv. Jllli,;vU 

ind1spc.:..n::a\cl c-111 f:.-tl.'c Uu:::f1...· .• pit,d~ 
jn\'t'l'Udú~ n,_,:::. 

•:n~ino ··. 
Lt:'.SC:~ Jueru~ são lii,J , 11Jlu~u~ que 

re~1.H::1LJ..\ ~;;s eUuc~-,ru.ldJ'iu::- tlv~la l:a

pital ~ dut; J.::~ladv;-;-, ~l'J11JH'L l1l·\..(,_,_ 

ritltn: peh-it nu:-:t=a~ n1a;~ d1:-;t.n1~1:-; 

farnilias. ctc:µois. r1e qua:--:e 111c>10 ~c-
1,2ujo de E'l'.-l~lL'11eia ai11Llc1 l'~lÚ.u. a 

eêµera, .de clias 1111.:ihure~ 1,J.nl v ~cu 
tão · dt~ejà.do acal.Ja1t1c11Lo'. ::;,,u a>:
:-:;i111 âting·ido~ de n1:tncira LÜL" hn

Picd.o~a 7S3 direto1··L;\O:: d.f~ evlf'f;-ius, 
ou da qua~e tolulidade dos que 
pu::;~uh11ve, entre vs quahs h3 1nu1-
tc.1~, relis·~osu::3 e l<.:igot;. que L.tz1.:1n 
do mag!~tcrio Um apuH•)lado . .:',;:},, 
h<'~lta ~ dirf't.01·>1 J111 àp"clar para o 
<'X<'llll)(O dos -~~stados Unido~ Lili<', 

:;:c-gunUo ela. 
-ed ucaeiurrn l 

pus~uen1 o ~bterna 
"n1ah~ dc>11u1.:ratinJ ,lu 

111c-nte l--Ucl n1issfro. 
J:·unic.:~111H:ntc (liz :1 flir<-tnrn do 

11 o 1·iz<,11 t ,~ b:,1~,·la111 p1·ín1,•it·an1e11lc 
~('t1-.: J1<i~tul:tflus c-111 "1·az6C'f:' d,:: or
d<·tn f'ilo:-,ofiea ... nc-:lln1f'ntc a ort
f'nt;1<;ii ,, fi!o:-:ufica d<)~, bcnen1erlto~ 
cduc<.H1ures da nussa rnocidade dlíe
r,.: r:1•::eal111c-nte (1;1q:1c-la que· di·fv!l
dc· nlt::-:ti11a(lnnic11t" 

r-11-·i·1,). ;1rc..--it:1 '-lf' l'f''.~ln)(' '1<> (lnc•1•n. •• 

ln:-- d:i rli1nrlura. O ln:-:u:-=p("1to .J11lc·s 

~i111on an·1Uui lt.•1IH~ ~t~ 1na:t.1·la~ do 
C'11:-::i11,_1 a indel.,ita 111trun1it.":.~to ,J,J 

l·::-;t;idf) f-> por 1:--~,> 0(1n\'1d:i--o r•~r-:pc-1-
1,t):-:::1 tncn!e a <10n1!tir-~e de s~·u (,fj. 

CÍt). 

I·:· o que <l(·SC'J~1rn 11~ eclucat''l'orc~ 
dq J.;l'a:o::il. l' u qUf' cJCs(:·.lan1 tot.in~ os 

L,r,1:-:lJc-iroR. rwtrtvta.~ ~tncero!'!, que 
:111H·i~t111 p,w ,·0r .n fin1 tJ<'sta l:t111en

Ll,·c-l Cf•nH·dta rlo no--~11 "'ll$in,), ::-;,~ 

n:t l·'ra1H_;a c- Jl;-t l·!el:.:iea. ~cg·uiHlo o 

u111 Jl< ~:,,i1n11 1nl':--t1·1..". e~tarfl o H1·;1:-:l1 

1nai~ apar<:-lhado para e:-::5a delica
d;1 1:1 t·ef<., '! 

J·:111 ('an:1 <ll\'tJl.;:adn. por l.ltn n1a.

t1111n1J 11:11:ll:--la, nu 111(·~ de setC'n1brn 

p. p.1:--;::-;.t1iu. qll°' i.\c1,·a ::-e urn pai d~ 

fa1,1ilia do J)vnco 1,rugrc~::::o uu da 
i.~·11,,1·:1nei:l pal111.11 de ~cu fi!hu. ~,Ju

no da ;~ .8 ~c·t·i(:' lc llJn i;;_iJia~io d;t 

(·:1pit:cd. 1>1:z q1Je rui t<''r C'(1n1 o di

rcl•.'J' dti l'~l<.dJt·!('c·inl<·nto e l::::tC' ll1c 

rc:::pvndc.:u que o cu1·p1_. dvc1..·ntc era 

l'Xt:e1cntc. 11n1..::: q.ue :r:.int, tais a~ t·xi
.;;L•nciHs hur,Jc-1·atica~ cfL· ,;:L•\ '-;1·no

1 

· t'ni:-:: u::: p1·ugTan1a~ e ff1€tüdt~t'- 11n~ 
lHJ:-=luS aos prl•Í("~!:=or·~S. que 0e:stl'S 
i:...11..1~1 pvtl1arn C:..tz<-'l'. 

... \!ais ~ue i~:::iv: nu C1 . ..111gTes::-;1) de 
-Belo lfut·izunt(:; u~ 1..liretores e pro

f{'~-tiúl"C'~ ele qu:i:-:e todvs ,_1~· C•)ll'bius 
·tl0 Hra::::il dccJnrararn alto e born 

·,~01i1 <111e não lbe:a cabe a rc~pun$a

lJilida<l'c· 'do 1,0:..icü· rc11di1ue1110 dv 

P.. _------r--g--.. .·,a. -- ·n-d~o-r e .,. . .. ;,;. ,__--~'-;'! . - - . 

e martelando 
~Ollt: el~~::Íl:O S~~S :~l:::.:~:,-n_u ___ "',-,-. --------.-t-o-•r""jl 
clul'CS l,!U que sem ClU\'ida jur- m -esc,,r 1 
nalisticamente falanctu, é uma 
pena brilhante. Estilo fac,l 

está pelo'menos'com'um · ah"a.; 
so de cincoenta anos. E' mn, 
ahticlerical embolorado. O.. 
metôdoR ctA enrahate t Igr.,ja s 
ao Padre hoje estão muito dl• 
ferentes. "Fantasma clerí• 
éal'', "Horrores de inquisição", 
"Trevas de confessionarios". 
etc., isto já de ha muito nã.o 
está em moda no combate á 

corrente, leve, sem compLca
cóes, Agr:..cda Slmpre pda va-
1·iedadc cte assumos embora 
dl'sagTade 4uase sempre tam
bcm pela sua bilics.dad,,, im
µrudencias ,, o v, so de se me-

venenoso~u 
. ter muita vez a tratar do que 
nào cntenr ou do (jUe f:,1 levianamente mal 
informa( o. Nao raras ve:,;es precisai ,amus re.
JJelir-lh,: o "nc sutor ultra. er~pidam", Pu:ql'.; 
sobre ser v,·nl'.110:;o e de ma fo enlra em S,.<-al a 
alheh1 e discuLc assuntus oe que não entende, e 
dos quais como se cosLmna di7:;r ··o~~iu cantar 
o gaío mas nao sahe hem onde . ·. E o t.po ao 
"scri~ur JC'Viano embora me pareça ser p ho~ 
m,-m de cabcios brancos. Ult,m?,.mcn,e nau d1s
farca o seu anticlericalismo e um antickr,ca
lisn10 1.:mbolorado tipo maçonico du scculo pas
sado. Os catolicos paulistanos de ha_ muit~ 
vem suportando numa coluna mu_ito 11<:_!a to 
"Est::ic1o" as atrevidas e ousadas af1rmaçoes do 
Er. v.-Cy. Ora uma insinuação malevola con
tra O cl<'l·o, ora uma piada contra o Sacramen-

. to da Confissão. ora uma critica aos postuiados 
catulicos huje · consagrados em nossa Constitui-. 
ção, enfim, o homem não perde ocas'ãc al~uma 
de, opOrtuna ou importunamente, dcSPl'Jar .ª 
:rna bilis contra a Igreja e o Clero, Um escri
tor que 11ào deva o espírito, não cunstroe. não 
,·:1sir:,1. e cuja .eitura nada aprovdta aos leito
res além 0,1 encanto ele lll)l C'Stilo jornalístico 
cos ma'.s aprec'.aveis. Dá por paus e por pe
( ras, trata de "omni rt· scibili et ..• inscibili". 
Qu:1ndo S<' ml'te a filüsofar é um tanto ridículo, 

Já km dado cincadas lamcntaveis com 
;,firnu,cves ,cv ,a nas e carnmosas que lhe custa
ram a:gumas oeccpçóes. E o hvmem nau se 
emenua. Anàa Sl'rnpre ás voltas com os pru
u:sws e a.s e11.)rg1cas repulsas que J,Jruvocam 
mu .. as vezes as suas inJusms e levianas uiir
maço~s. Disse e repito - é o tipo do jornalista 
icv .;tno. Nao meae as responsabilidaC:es cic 
quE:m escrev,.• para u publico... Implicou-se ul
timamente com os po::;tuiados da Liga Ele:toral 
catolica vitoriosos em nossa constitui~ão, e vol
ta sempre o homem á vaca fria das mesmas 
quc-slÓl'S: divorcio, l'llsíno religioso, clericalismo, 
etc., etc. Será falta de assunto? Não creio. Um 
escritor de Lall'lllO e uma pena ag1l... .'\pós as 
ultimas ell,icó,,s escreve um artigo como rara
men( ! o an'c,clcricalismo despejou igual desde 
os tempos do "Parafuso" e da "La11ter11a". In
titulava-se a "Confissão de D. Cocota". Um in
sulto á mulher catolica que se aproxima do Tri
bunal da Penitencia, e uma vil calunia atri
buindo aos cochichos e e confcssionarios a sor
te das ekicões. Este homem desconhece ·abso
lutami:nte "o ngor do sigilo da Confissão. E co
mo analfabeto em religião · era natural repe
tisse tanws e tamanhas sandices. Todavia, o 
que n,,s 1inclignou foi dar foros de verdade a 
uma pretensa confissão de uma hipotetica D. 
Cocota na qual maldosamente encarna a mu
lher catolica brasileira. Ali estava o perigoso 
veneno do Sr. V-e~,. Vimos e senti.mos a indig
nacão causada cm nosso meio por aquela infa
m1á. o casams:nto inc:issoluvel como o temos 
consagrado no texto de nossa Constituição, pa· 
ra o Sr. V-Cy é simplesmente ... uma incitação 
ao concubinato! . Após umas considerações traz 
uma afirmação deste quilate: "Está de para
bens a lgr.eja. Conseguiu um dos seus grandes 
objetivos - a 11romoção e incitamento ao con
cubinato. Porque será este o unico fim pratico 
ela indissolubilidade pcrautc a lei c{vil do vin
culo matrimonial". Isto é coisa que um homem 
de crik!'io ,. simples bom senso ouse afirmar? 

Mediu bem ele o insulto que atira á fami
lia catolica brasileira? Atira á face dos ilus
tres deputados que votaram pela · indissolubili
ções. e, sempre a repetir os - sabotagem insi
cliosa elos confcssionarios - votação dil'igida 
claclc cio vinculo, algumas rnalevolas insinua
pelas sacristias, etc. etc, E' a · linguagem do 
velhíssimo ,. cmbolorado anticlericalismo maço~ 
nico do scculo passado. Neste ponto o Sr. V-C.v 

Igreja e ao Padre. O Sr, V·Cy 
ameia está muito atrasado! E 

0 mais interessante, é qµe o homem não gosla 
que u chamem anticlerical e vem logo com as 
velhíssimas e capciosas distinções de Padre pa
ra Padl·e, e se confessando amigo ·de alguns 1·e~ 
verendos, etc. etc. Ingenuidades ant;icicn
cais.,. 

Di:,;cr que ha padres maus, não ê novic' ade 
Sr. Y-Cy. Ha medicos, advogados e jornalistas 
tamb(:m que não se recomendam. E não va
mos ferir as classes pelos membros que as e1es
hoüram. O ilustre jornalista - venenosamen ce 
atira sem mais a Igreja, ao Clero, aus con1e,:;s.u
narios, á mulher catolíca, ora clara,' ora dislar
cadamente, os mais grosseiros insultos. Ha dias 
saiu-se contra o ensino religioso. Culminou 
aqui a supina ignorancia religiosa do escriLor 
leviano e o seu atrevimento. 

Chega a fazer insinuações blasfemas e 
grossell'as contra dogmas e verdades àe nossa 
1e. Recebe umas queixas de uma senhora em 
linguagem irreverente ao dogma da MaLenika
dc virgmal de Maria Santíssima, responde com 
l,mas 1,.;analidades insulsas e blasfemas, e apre· 
scma contra o ensino religioso tal argumenta
ção que nem vale refuta-la. O Sr, V-Cy uão 
entenue que democraticamente um povo ca.toli• 
co em sua esmagadora mai'oria, mesmo de mui· 
tos "catolicos de casquinha", tem o direito de 
receber uma ·educação de acordo com suas con8 

vieções catolicas? Na Holanda e nos Estados 
Unic.:os, paises de maiorias não catolicas, ha nas 
escolas ensino religioso. No Brasil só per cau~ 
sa dos catolicos de casquinha, ficarão privados 
de instrução religiosa os alunos catolicos de 
uma esmagadora maioria catolica! Formidavel 
democracia! E o Sr. V-Cy argumenta com uma 
carta leviana e simplesmente tola de uma "se"' 
nhora paulista". . . Distila neste artigo muito 
veneno. Faz como sempre ousadas afirmações 
ou insinuações do seu insopitavel anticlericalm,, 
mo e ogeriza do confessionario e da influencia 
do Clero. Enfim, disse e repito - o Sr. V-Cy é 
o tipo do jornalista precipitado e leviano. Ha 
já algum tempo saiu-se contra as festas de 
.3"rcja. Insinuou maldosamente que nossas tes· 
tas são simplesmente em ·proveito dos bQlsos do 
Vig~rio, da :Curia Diocesana e que, um terço &, 
todo o renclimcnto de nossas quermesses, lei ... 
Iões, etc., vai para Roma!... Dinheiro para. os 
pobres? Nada! Dinheiro para restauração e 
construção de capelas ou igrejas? Muito pou-

co, é ás vezes, nada. O que é delicioso é "aque
le terço para Roma"!!! E o Sr. V-Cy talvez ig
nore que Roma nos mandava até peuco tempo 
mais da metade do que rendia a Obra da Pro
pagação da Fé entre nós, para as nossas Mis· 
sões, para os nossos Missionarios, para à civill• 
zação de nossos índios, parn escolas nos· sertões 
brasileiros, onde lutam e sofrem centenas dessez 
Padres que o ilustre jornalista tanto malsina. 

O Sr. V-Cy ousa afirmar: - "A Igreja não 
dá. Nem pode dar. Pois Ela aceita as eovtri· 
buições dos pobres". Vejam a malicia atrevida 
deste dialogo: 

- Naturalmente o Vigario publíca.!'á mu 
balancete mostranclo qual foi a renda ( a 1'e5ta 
e a aplicação que lhe deu. N~o? 

- Ba,Iancctc?! ,Que idéia!, O Sr. jâ viu a.l" 
g-uma vez. balancete de festa dé Igrefaf 
~ Não. .E? v4;nfa<l.-:, nilll-.{J, 'ri. 
- Pois é. Não se usa. t 

- E para os pobres quanto ·vai'! 
- Para os pobres? • :ão val nac'la. h o 

filie faltava!! A Igreja uão dá, !dinheiro pina 
os pobres. 

- Não me diga! 
Pergunto: isto não é venenoso e silt!pJ.es, 

mente ousado? O Sr. 'Y-Cy vive no ,mundo ~ 

(Conchte n::1 ~-" paJ.t 
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CANlCOS 
:;.EGtl':NDO. DOMINGO DO ADVENTO 

( S. 1\lat. XI. i ~ 10 ) 
fiaquele tempos como ouvi5se João, que estava. preso. falar :nas 

obff!S. de Cristo, enviou a dois ele seus discipulos para lhe pergun· 
!ar: "E's tu o que ha de vi..r, ou e outro u que esperamos." - E lhes 
resuondendo Jesus disse: "!de e dizei a João o que '\'istes e ouvb
tes~ Os cegos vee.m, os coxos anda.m, os leprosos iião curarlos, os 
!Sttrdos. ouvem, os mortos ressuscitam, os pobres são evangelizados; 
~ bemaventurado é aquele que se não e!lcandalizar de mim'\ - Ten· 

. do-se eles retirado, começou Jesus a falar ás turbas a respeito ô.e 
João: "Que fostes ver no deserto? Unta cana agitada. 1,e10 v.d}to? 
l\t'_as ane fostes ver? um homem delicadamente vestido? Eis, os · 
que usam vestes delicada,s vivem .(!OS palacios dos 1·eis. Mas que 
fostes ver? um p.rofeta? Sim, ws digo, é mais que ·um" profeta., 
Este é, de fato, aquele de quem está escrito: Eis que envio O' meu.· 
anjo diante de .ti para · te preparar o caminho". 

tl01"1.ENTAR!O 
!!. .'Porlanto,o !!el não deve ser uma. este estado de er,pldto ef: pcsslmo e 
c•ana. agitada. pelo vento, isto, é de- perl_gosissimo. ·constitue o aml.Jien-
ve ter, idéia.s firm6l'l, baseadas na. te onde podem medrar Ludas 1.1,3 

revela,câo não. somente :i,..ra. uso· idéias falsas, bem como desenvul-
Werno. na. proprla .conduta, ma.e ver-se mancíra.s éle agir e julgar de 
ta.mbcm no apostolado a que possa. todo c'm todo contrari.w ao,; di\·1-
Ger cha.,nado a realizar; bem como· nos e11si11amcntos·do Salvador, cuja. 
deVO amar a mortificação, evitando rea.lizaçiio' na. Yid3. dos indil'iduu:, C 
cuidadosamente. ~ atr11,t.iv01S da ' das sociedades e no eutrctanlo a 
,ensualidade. condição indlspcnsavel de sah;a· 
· Eis um programa. tra,cado pelo cão de uns e outra3, 

ti,cemplo ·cie· Sã.ó João Batista, que 
ti,quÍ obtcni ,:, cfogfo do Divino Mea Para a, J,'ê, · .,;;Le a.m~ienle q.eSBQ· 

. · rado se opõe á .,,polu,;-etica. vi.;orusa :re, e que se a.plica ponto por pon. 
\O aos tempos a.tuais. : Puis sú apn;cia a pa~ e a conconlia a 

· todo prcçu, e' obscurece o eutendi-
Ka · questão· de carater, não 11 ª mento de maneira que turna. o fiel 

.:.ousas mais comiun· do que uns 
cà.?iisas· que se· agltam: na mais edi· tardio em perceber us sofismas e as 
fi.ea.nte docilÍêlâde pá:ra. com todas ambiguidades suo que se esconde o 
aiJ correntes; áindâ ·as mã.i.!I opos- eno, e facilita todas as audacias 

dos maus, que nas suai;; empresas 
tá.s; desde que 'tiãó 'se ·pérturbe ª Pl_a. cont.a.m jfl. cum es\a iml.Jec.iltda<.le 
l!idéz dé seu egoisnfü intelectual, o• doa bons de que tala o profeta. E 
brigando-os a;' polisàr':cu/a. a.toni.a. 
lia. sua. vc.mta.de força.não.oi, a que- é a.s:iim que, enu·e as mu!Las inefa• 
rér; Rara.mente se encontram pes- vem a. que assi.t;titnos, como esea. de 
roas que digam "sim, mm", "não "ca.tolico" mas "nâiY pra.Ucànle" 
llâo", como era··o l3atJsta.. Ha mui- ta.inbem auundain já' as "senü-cun-

=~z: 
0
~.~~=:=~g~ ;;~:õt:~~s ;s

0

~or~~~~ cí~
0

~~vae:i~d~~: 
ÕElS'áS que já' esqueceram: 0 slgnifi• meios catolicos; corh todas· as ccm-
ee.do destas dua:ir expressões. Tudo sequencias nefastas · de sénie!hante 
isso porque o 'Libera.limo levando procedimento.· 

Para toàa essa falta de a.mor o 
08 homens ª se· acomodaretn ª tudo zelo pela causa d e Deus ; fiel e o 
~ a todais a.s situações, liquefez o 
di.scernimento da maior parte dos demonlo tem uma otlma des1:ulpa: 

não fazer juízo temerario:.,. indivíduos, de maneira a .lhes ser 
multo dificil hoje dizer de modo Ouvisaemos melhor a, Nosso Se-
e!a.ro e incisivo- o que é realmente nhor,. con.hecessemos melhor os 
:mau.. Santos Evauge\hos,. com sua aw,a 

Como consequoncia deste estado terldade, suâ, energia, sua íntra.n~ 
de espirito. a mesma desordem se sige11cia e nào sub o prisma _fa!sÍíi~ 
introduz n03 costumes de maneira cador de nosso sentimental!smo o 
que o procedimento geral está. mui- que quer dizer de nosso comodismo, 
to longe de constituir a. aplica.<'.,âO nem nõs seriamos assim nem fa. 
N'3,tica. de principios solidos aceitos riamos a Igreja. objeto de irrisõcs 
p-0r convicção profunda. de quantos se riem da ingenuidade 

Jlio_. que conperne ao apostolado de seus filhos. ---- --- --------

A. Rússia acredita na paz? 
· Miguel Stef no Neto 

~ ~e.hcu1m ~-nos 
~ Em. UU', um llwo, intitulado 
r:mu Es:olhi & Liberdade>. O autor 
~oi membro do partido COlllUllista 
Rwmo, do qual se desligou ha pou
to. Faz cerca de dois anos, e.le veio 
para ·m Estados UnJdos como inte
gra.nt:e da. Comissão Sovietica ele 
Compras, Resolveu entãa não nutis 
~essa.r á pá.ttl..a; O seu liV!'O "
~ libelo cont.'l'tl.. o :regime de Sta
lin. Um libelo de quem sabe o que 
é a. Russia. co..tnU!tlsta; e o seu di
ta.dor.·, Produziu · alarme. Eis que 
agora. o.· an:r. Kra:vcllenko publica 
no «News of the Worlcb um arti
go seruiacional. Nesse ai:ttgo, ent,:c 
outras coisas, ele declara que . os 
•ovi~ticos se. aprontam.. par.a. a 
çuerra, e. o . que é . pior, para. a 
gueirm atom.ica. Stalin . foi acusa.
do de ~ todos os nervos in~ 
terna.clonai!! prura a terceira guer
ra mundial>. Seria longo trans
f!!'E!Ver tocw o artigo. Entretanto 
não . peidemo sfugir ao prazer de 
\,'.omentá-.1!>. 

o mais íntere$!11.ml'e, no Cl11Cl'itc 
ire Vitor K:ràvchenko, : .é que ele 
desmente de modo. explicito a. en
:.re:vistg que Stalin. deu a algum 
tempo. O ~ acredita que 
i-i talln :nãc ·peni;a absolutamente em 
rna.uttt a p!IS mtmdiaL Se e.le fi. 
l'~ ni:rto apenu, pouco de novo 
ha~~ria éli. para nóGB. Mas acon
tece I.JU0 a polltica geral da Rus
t$Ut confirma ~ palavras. Tan
to a P()!!t!ca extenm como a inter
na._ ~ito. ~ ponto ~ vista ex
t:ei'!to,. a, R~ fo!"tffi,i:m 8128. po
~ 310 orie111te ~u e nos 
Bel~ Tenra infiltrar-se · na. 
.Mlla. Mffltlr, l!!>. Grecl1i, e dominar 
't,!!§ Elrtréitos Tu!'CCII. In'Rlllté ·con
~ :!:\. China de Chirmg Kai-Chek 
~- .!ti!tio dCfJ comun\'sta.s chineses. 
~ ~ astorç6!! para obter 
~ i~ d& Mrl~- O 
~ iãg,s)ttca isln?'! -~ e, que 
~ ~-. stp!ficrt .;i. pu. Do pon· 
li.;~-'~ ~uimc, a l!il~ Rus .. 
~ ?'j~ ~ -~- ·~eatm.. o 
~~ t'ntt! ~ N'Uf~ G 'PO· 
,det' ~-~-&'~ ~-~ 
~ ~',) ~C'l!' .. ~~!!\ ~ &dmi, 

nistração e do partido os elemen
to:, simpatizantes do ocidente. lni• 
eia. a reorganiZação ger-dl das for
ças armadas do pais. Começa a 
fabricação cm mai;sa ele armas, 
:iavios, aviões etc. IsS'o tudo é 
mesmo muito interessante. [{rav
chenko acha que se deve inlc1·prc
tat1 do modo cxatahientc Ol)U:Jto 
as palavra.a do Sta'lin. 'l'udo ó que 
ufasc. o déspota soviético foi para 
despistar. Entre .seus atos e .. sua ' 
palavra não há conexão. 

A Russia é pela paz no inundo. 
Assim dizem os comunistas de to
do o mundo. Entretanto tudo se . 
faz ,na Conferencia de Paris pa
ra aplacar a fome devoradora das 
estepes. Acabou-se a. Conferencia 
e o monstro vermelho ainda 11ão 
está saciado. Para ficar mais a 
vontade, Stalin declarou agora que 
só ncatará as decisões da O. N. 
U. que tiverem o seu beneplacito. 
Mais um esforço dos soviéticos 
~ pról da paz! Stalin está se re• 
vcla.ndo um verdadeiro ~ democra,d 
ta>. Muito bem. Ainda que todas 
M Nações unidas votem contra o 
1:eu ponto de vista, o ho;nem· dos 
bigodes não dá mesmo· confiança. 
Se ele não concordá, .acabou-se a 
festa. 1ms a ium exemploUpico do 
«umversalismo» que os éomunis
tas tanto pregàln. . 

Sabendo muito bem. que os ou
tros países querem a paz, porque 
a Rus:;ia tenta obter o segredo cttt 
bomba atômica? Se é que jú. não 
obteve. Segundo Kravchcnko, os 
russos conseguirão com ccrte;::g fa. 
brlcar armas atomicas. O que eles 1 
precisam é tempo. Revela-se nos 1 
russos sua sofreguidão em conse- · j 
?,1.!Í!" a bomba atomic~. Qttem· T1i'io 
t>stá lembrado do caso. de espiona
gem no C.,..1adá? E dos outros ca
sos me11ores ria lnglatcrra e nos 
Estados Unido_s?. Oi, r;ussos mano· 
t,raram .com cuidado ·paro qu,:: o 

l 
~e;;T'edo fosse cóJ;J.fiado á O,. N. tJ , 

.

. i%~e ~ra..m/,~ófti_o qàem !1ã:q.qÜtt, Í 
:rias qUé'!° tn$$hio; .. : .. , 1 

, ~- ajrn'i'a há. qt,u,ir11 · acredíte·. nà 1 q:,~Lrtea~ 'RIJ.F~~ f:;', \11":"'.1110 rl.mrc I 
do.?:~-~' 1 

Federação Mariana 
. Feminina 

DA .1'-JUDBS'l'U . 

A .l:i'ederação Mariana. F'eminl
:na conti11ua empenhadissima na.. 
CJ..1npanha da Modestia, des.i- . 
nada a desperLar nas allllas l' a -

,minlnas o sentido de sua: di~ní- · 
dadc, levando-as a. considera,· o 
imperioso dever que têm em evi
tar toda e qualquer atitude não 
condizente com seu tüulo de 
cristãs e Filhas de Maria.· · 

Mas para que este traoalllo 
prm;siga e frutifique. indis~en
savel se torna o auxiílo do Alto. 
E quem melhor que as v1°.dosas 
Religiosás para forçar a libera
lidade divina na distribuição de 
Sua.s graças? Dizemos forçar 
porquó é vontade de Nosso Se
nhor . que se peça insistente
mente. 

Neste sentido a. F'ederação es
tá enviando a tot:as as Religio
sas da. Arquidiocese a seguinte 
carta: 

''Mili Reverenda Mudre. 

Louvado seja 
Jesus Cristo! 

Nosso Senhor 

A Federação Mariana l•'emini
na, que congrega as Filhas de 
Maria da Arquidiocese, está em
penhada num grande movimen
to de moralização dos costum< ,, 
1novimento que se resolveu de
nominar, "Campanha da Modes
tia" e que mereceu as bençãos e 
a aprovação do Eminentissimo 
Sr. · Carcleal, 

A Campanha tende a conven
cer as cristãs e sobretudo as Fi
lhas de Maria, da necessidade 
do combate ao mau cinema, ás 
modas indecorosas, á literatura 
imoral, ao radio pernicioso, etc; . 
E, como nada se faz e nada se 
consegue sem o auxilio divino, 
toda a primeira parte do plano 
da "C:impanha" visa obter re
cursos espiritúais, como sejam: 
orações, cómunhões, horas san
tas, mortificações, etc., feitas por 
intenção da "Campanha". 

Resolvemos, então, recorrer ~ 
generosidade de nossas R'eligio
sas. coi1templativas e ativas, e 
sobretudo á generosidade dos 
nl('m bros da Congregação que 
foram Filhas de Maria. 

Oficializando o pedido, como 
Diretor da Federação Mariana. 
Fem1.r..ina, vimos humildemente 
solicitará Vossa Caridade se dig
ne secundar o nosso apostolado. 
AsP:m apoiados, sentiremos mais 
coragem para o trabalho, pre
sentemente,' rilals do que nunca, 
arduo e dificil. 

E, para que um grande nume
ro de almas piedosas e santas 
obtenham para nós a garantia 
da perseverança neste apostola
do, . pedimos á mui Reverenda 
Madre, estender o nosso con• 
fiante apelo a todas as Casas 
qnc lhe estão subordinadas. 

Si forem casas ele instrução ria 
mocidade. ousamos sugerir que 
se :faça um movimento junto ás 
alunas, prevenindo·as da 11eces
:5idade rlesta "Campanha". 11e
rr;ssidadê qu'! decorre de uma 
grande. verdade. a sublimidade 
ela nossa vid:\ sobrenatural e a 
preocupação que devemos teT em 
defende-la e guarda-la. 

Tomamos. a llbrrdade de jun
tar a esta, um exemplàr da ora
ção da "Campanha". Si a He
verenda Madre julgar conve
niente, poc'.crá utiliza-la. com as 
ncccssar1as modific:içõcs de pes
soa. 

Que as consolações de t~·,s. 
~Jos,;n Senhor e a proteção da;· 
'.'li·gem, Mãe San!Jssirna. sejam: 
n 11,.,nhnr ela nnssa i;rrnPrl~n. 

Com rPspdto <' arlmlraciio. 
spbfrrevemo·nns .. pf'la Federacão 
Mariana Feminina. s"rvo hu
milde cm Nossn Senhor. 

Pc. Edunnlo Hohcr(o, S. S, 
. Diret0r". 

OTT.\Ç'."iO T'F:T .. \ C.UfT'.\:"i H.\ D.\ 
:\IODESTI:\ 

·V;' a !:eguintc a orai,;ãu a que ~e 
rt.;fcrc a carta· a<·irnn: 

Santlsslma Vlr::;em :\r,wia. cmtJc• 
nhadas 11111 !:rtnta C'atnpanha clf' rno.,. 

(Co!1tirua na -5.a pag1. 
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· ·· · ,.. .. o.tvErt PF: ''.tooos 
u11 ékiut1c'u5 

O Partido dos dois estatutos 
. . · . Pe. Adalberto dl.Paúl&:Nwiea.,S .. D.'. S." ,.,. 

Jt , do doiul.tdo publico pogsul.r · - item ,dos ~am.~:~:fé~ 
0 Partido. · Comunistà do B:rtuiil \ do ,~:, "Çotnba,t,e;r c;~:~•::,;;f~111' 
dois, Esta.lutos; um .de rei;.iment.o 1, : ;µ.uilp<q~~ •. ~~)?,$_1.µi~f½t~y ·,?"'!., ,titplll 
interno, de U80 privado, e qµe é :Ve•. ·CJ,"itas :-do1(,;pi4}'~.a.fi~~{;icrilffit.i~ 
dadoi; a olhÓ:; "profanos" ou "lei· i:usam@t!'. eo.br;e oi; 1~1?.s~vi,f. ot,J'iiti.., 
;;oa"; o oegundo, que foi per!cita• voa, llegar··re;io!µ~msn'\:e t~,í'!.'?; 1,4an, 
mente adat.ado á8 e.x.igencias da Lei Lo ,!!lea .a,(i1·rila)~, . l'J..eí5;i;r-' r'e.à,çiuta, 
...:.aeitora.!, é do usu e;;.tel'nu, deca~ 1 · luent~ que ,:Uo:ci ~oruo's· contr/i)a,r\}• 
, ter democratlco. L.;iã.o; a ,patr1a. e 1/- !a1:nili_á;;.Y( . . 

Com o primeiro· o f'artido.;rusao! O. '.rerceiro ·1na11dame11to.' •ordi<nll 
nunca· poderia ser 1·eglstrado, Com ~~~ Be. Ú~am. pilhérjas· é s:a,.r~s~ 
O seguntlo, obteve ·a \'ltOl'lU at/! JÍo•, 11,'013 sobre. a· fC!igiã.o,,.lllOlltrand.o ,ao:, 
jc. Para o êumunl;;ta, o prlmeu-o, 1 · ._outroa.,_que. o c:om.uu1-5ta "se aenttJ 
tem mais valur <1ué o segun<lo,. : J),ülis,ti}i\i:'1:!Cm as bab9i,;eiras ela ,1·.cli• 
qu.e é destinado maJ::; para · .;ente :}\iiâo \:;<é1ue •at\é. ::;e viv·e. melhor, sen• 
1·cr~, comu se costu1na dizer. , ·· .·~o mais lí~~·.e. ·, ,· . _ 
" As diretrizes baixadas 1ielo a!Lo 1: O q.ua:l'Ll.)·Jl1andameutu uao aconv 
comando do Panidu puucm ser t.am -selha ,9ulra.· cuiaa senào chia mortl!lq 
bem classificada::; cm dois i;rupus: .,·, truosldadc que, someiHe Um hnplo, 
as que o ·poyo IH,de "Vl'r e o·uvir'', cl,ieic> de. cspirlio 1:1ata111cu; :. pod.Ejt·i.i 
;;eralmente veiculadas pur meio de .:tui·Ja,l': A l:)~l:n'KU IÇA0 lJI'.;, '1'91.JA. 
1.Joletins avulsos, em ronna de pro" · · · · ·, .. , 

A ·.i\-lOHAL,l_l)A.U.c;! . ·. .-,:. ,. pagânda, ranamcnte dl!undido::; pc~ .. 
los postes das. cidades, pelas ruas·· · ',: .::ies·ué ··:à;· qui.ut.a · recome.ndai;ão,. 

· \!Ü.: 'l>I:) ac_l_lu.: .a::;JSim· :forriruJ.ada; ·· A~ praças e v'!las. T.i.1111.Jem pelos jor···. 
nals. Aqui nã.o se eneuntra uma pit-·;. '.i ~il.;e1ne i;eh1,p1·e ·ua · 1;;·r~Já u,l''tl;CU1' 
lavra. sequer que denote alu,1•me;'.,:' . C>J>llPaúlt\i,i.1•yl:l 1,ur :ivuu.:;. ü:;i'· ufoio:.1 
vingança, odio, pcrturl)açjio suclal', ,; . '; (.;~'1jcl:ialii'ic11Lu . ,l)UllUu ~!.ri. aüuJ.va,~ 
luta de classes, abandono .·coleUvo',. ·-·.;,~iu.sá; vii J,1 .. LU·1·..,::i, o:i·)Ji>1,Lio.ii etc:.••, 
do trabalho, etc. Pelo cvntral'io, :as Caluuiar, rnveuLa.r.;_ :se1·;í. ulÍ'unim~ 
"calunias" feitas contra O Paitfuo tumar .. a,a.uri1 e:ioandaib -a11:u.;u uu 
procuram desfazê-las 00111 "ama- ·. atual e encarece-lo a. .villLa; dus CIJlll" 

bilidades" e retumbantes 11rorncii- pàilhcü·o:;:; ~ . . , 
sas. Em tais boletins não podemo;, O .se ... LU mandamonto C>rtlcria. lôU~ 

encontrar o retràLo .genuíno do. Co• màriarueuUl' a .. \le~u·ui\;a-o d-a, ·J'.ami•, 
munlsmo. ,t,;• natural! Todo o n'iun- J1a. "t,;,paÍlla.nuo ideia,; ue Ú.b.e1'U:u.u1> 
do compreende. O publico Jtdor em ma'.terla de 'ei1;sàmc1n_u; ·e..ccl~ 
não tem direito de conhece-lo, l8t0 mo1;u_>1 e\·mu1;..i.s., · ,uc~py;,nuer ,.1 
fica para os "iniciadus·'. ~Iuitos fi. ;nucidade do lar.~ . . . ' 
cariam escandalizauos e a bando- O setimo o una 1·0 llcns ati<;am l4J 
nariam incontincnti o Partido. odio, a, tur1;.;, bruta ·e a: V111gan1;a DO! 

O verdadeiro Comunismo, poren1 
2e acha nas chamadas •· CIRCULA, 
RES :RESERVADAS DO PARTI• 
DO" que naturalmente não são en-· 
dcre~adas ao publico em geral. 

No "DECALOGO" que o partido 
Comunista Italiano distribuiu em 
caracter de "CIRCULAR RESElt
VADA" torna-se bem patente o que 
vimos denunciando. Aqui não sur. 
gen1 mais aquelas expressões ama. 
veis, delicadas, de liberdade â. Fé 
de nossos maiores. as promessas a
docicadas mil vezes repetidas pa· 
ra mais f~e!lmcnte convencer os ti· 
tubeantes de que o Comunismo não 
6 anti.cristA,:,,... etc . .. 

Nas Instruções secretas para os 
propagandista:, do :Marxismo na Pe
ninsula italica hã. 11implesmente i8· 
to: a ordem de "BOLCHE'VIZAR .\. 
EUROPA" para "LIBERTAR A. 
HUMANIDADE DA ESCRAVIDÃO 
QUE SJ.!)CULOS D!':; BARBARIE 
CRISTÃ ESTABELECERAM", co· 
mo textualmente recomenda a Cir. 
cu-lar Re3ervada do Partido Comu• 

, nista da. Italia na "introdução" ao 
decalogo sei;undo o qual a Europa 
seria boichevista,' e. consequente
mente, descristianizada. 

Não queremos trasladar para este 
artigo os dez "mandamentos" que o 
Partido Comunista da Italla distri
buiu, secretamente entre 11eus· roem-. 
bros propagandista!'!. Creio que os 
meus pos~iveia leitores j:'\ vs tenham 
lido e meditado. Mas. não quere
mos deixar de citar um ou outro 
"tut!;;o" ílu aludido dc:-calo;;o,· afim 
do mostrar a htpocrtsla comunl~·ta, 
que exte'rnamente r,arece d~~conhc
cer o fator religioso, e no c-ntanto, 
alimenta um odlo de morte' ao crls· 
tianlsmo ... 

Sem tlra.r e nem por, o eci;undo 

E esfá ·-iorque 
, 

a1 

0 pe1·al'io "uma vitima do =vüali.2· 
iuo e i;eus ct1m1Hh:"ll; a,.1to1·1daú~ t 
padres." . . . 

lJepoiB cic 01·uena1· "pllqucnoi; .ser~ 

YÍCO'S aos companheiros'.', no ·n_onG. 
mandamento, proibç a publicàçã.Qf 
do bem !cito pelo:! catolícos ·e ~~un .. 
selha ao comullil!ta pro:v'ai;andistS!I 
que tome "a vanguarda d·e tod·o:e olJ 
movim-entos. " .. •, 

O item mais curto é o ·,écimo, 'ut 
ultimo .11ue remata os .:lcmai>r comi 
as scg~intes palavra;,<; "LU'.r.l:!:, .LUc, 
TE, LUTbl. CO:S'l'RA 0$ PA!JR.l!llit 
E A ·MORAL CATOLICA!" ·. 

Eis ai, amlg.:> leitor mn.-apanha<>: 
do sera! das diretrize.s 11uc o. l 3ar,11 
tido Comunista não 11ublica nos bo"' 
lctins de sargetaa Tais conseJhç,l! .. ~àaf 
reservados-e secretua. / 

Onde estâ a -possibilidG,de do .ea.tõ<i 
lico poder ser tambem comuuista?'j 
os que assim pensam e são. comu• 
nistas ferrenho!!, coin c,...r.teza ain=' 
da, são .tnsenuos e não roram ·'dis• 
nos" de serem. premiados com talr.t 
CIRCULAH:LlS H:l:lSEl{VADAS, Aill\ 
da são "catecumenos" .Conhecem! 
apenaa o comunismo pelos seus E:!"' 
tatutos .externos, "profano.s", pelolf 
seus boletins de rua e dlscurscira.~ 
de c~micios. 1 

Os Estatutos de uso· Interno .. e .. aet 
Circulares Secreta.a ainda ·níi.o -lhe~.,. 
toram con!iada11, 

DR. DURV A( DO U~ 
VR,AMENTO PRADO 

ÇJ ! nica ck 111ol~~t.iat d;.,t 111ht'fl 

- Ctrunt1~ o<,1111.11 ·• Col!.!,• 
/\.v hwtmga ll:J I!!º .,_rtc!.!!.fl 
~ ·lei.: 4-458; Reb.. ,,.,., 

Angélica 14U8 - lei., \i-92'15, 

-· não· ficou 
o tratamento depurador mais éficaz mais bem 

pelas pessoas delica~,a.s, nas· molcsti.1s do . ~ ,:iguc · e 
tem aciio deJ)rcssiva sobre G apàre!ho urin_ario. e o 

·~,§(J~ 
tolcrali,J 

que nãü 

l auxiliar uo tratamentn .dil SiJ'ili-s, (!li< nor ~1;:1 1·un1111I:· tri-io· 
dada a bast' de plantas tlc1mrl'lh•n, im11Õ('·"C' n, tr·1 1n"'""'" 
<las dor<"'~ nn~ iuntas,. na!'- eo~tRs. no~· '"HH ... f"t1t)n'-: ,., 11:'l, f"l"l'° 11 "1-l.

<lures nos oi::sus do;; brÍlc;os. fp1·id:t .. nn ~31'!::?.nt, ,,,, ·pr;7 :r
c-t,acào na, mün~ 011 110, 11cs. in('ll10, i11l'l:1111acln• 1or11117rlo5 
inl'hadm;. E' o dr1n1r:<tiv,r 011r dP'l'('Í~ 11«:H ,r,n »rr•h :Ir t,:n,. 

1 110. pois ele VO!; l't'StitU:iri com·T:H•'<!l'7 3 < torr:t~ ~ .,, .1,., .. "' 11ilr 

1 
· dcnurando e tonificamlo o sangue. ~sai.-c- bl),i_r mr•mn. 1-· · , · , , :'t,. -i. lií i:(.) . • 
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Primeira Concentração Mariana-df Piracicaba· Fma da 
o »eOl-4º ~ iii'm!.l:tff ueem . 

t1'al!ftlttltt•llt>-llte a ticl!e111 os d~en
dentea. Como 1lDl fogo uevo1~or, 
d~1t tudo e crual veneno mor
tteero infeccionou o mi.Indo inteiro. 
Só uma. creatura. ficou i.5enta. desta 
perdição 'universal: Maria Sant!sei
:ma, a Vfrgcm Mãe de Deue. A fes. 
ta. de hoje apresenta-nos este mis
tcrlo, como manltootação gloriosa 
da bondade o da onlpotencla, do 
ne-, Maria concebida sem peca
• origina!, els a doutrina. da Igre
ja Catolica., eis a. té que jubilosois 
,eonfesl!l3.mo"'. 

A Is-reja. Catolic-a definiu o õo,;
ma. da. Imaculada. Conceição, ba· 
:iea.ndo·se sobre as expressõ~ da 
Sagrada. Escritura e da tradição. 
Os li:Tros bibl!eos oirtão cheios da:oi 
mais belas fi;;uras, que = referem 
:;r. Ma.ria Santisslma, a, Mãe do Sal.
vador. Figura. de Maria Santíssima 
fot a. arca de Noé, (Gen. G) que 
:flntuou sobre as ondas do diluvio, 
fteando salva da· perdição un1ver
l!81. A sarça araente de Moyséll 
(Ex, a. ~.) é !mai;em õe llia.rla. 
Santlsslma, porque ardendo, o :!o
:;o não a consumia. Na torre de 

~ G). Chm 44' ~1, t Ku'...t. ~-
tilfflbna;' o ~oe-ptaeulo doe dom d~ 
Espiritc &»to, tesouro infin!.ti& ~ 
,abismo ftll!Ondavel de todos oa ben~ 
ei pol:' lato acima d!! tudo irtte á 
pecit.do, 

Da.vid, (Cant. <t. <!.) fortemente l 
edificad:1. e defendida. contra. todos 
- ataque!'l lntml;;os, vemos slmbo
Ji.:ada a. Imaculada., contra a qual 
não puderam prevalecer os !nlmt· 
;;-os maJs rerozes. - Maria é o hor-

A ·dotttrl11a do dogma da trm1.c1,!• 
lada, Conceição aelm defesa tambem 
na tradisào da !,;reja. Os escr:!to,1 
dos Santoo Padrc:l estão cheiooi ª" 
louvores a. :Ma.ria. Sa.utLsslma, doe 
quais o malor é sempre a. sua :ma.is 
a.1ta. prerroga.tfwa., que é a lmacuJa,.. 
da. Conceição, Santo Ephrem cha • 
ma a Maria "a. :Virge1n Imaculada, 
ilibada. de toda, a macula do pecado, 
puril!sima" º Santo Ambrosio, refe • 
rtndo-ee a Maria,, diz que ê aquehi.. 
que "pela i;-ra.i;a. divina. fieon mente,. 
de toda a màcut;,. d@ pecado"º l'l. 
Cipriano afirma: "Maria. <!! difeY"en• 
te de tod.a.6 ais ereaturas '.tmma.na . .,: 
se lhes é igual em natureza, MQ' 
tem a. eu!pa que as macula", San.
to .Agol!tinho eeereve: ~se talo d@ 

pecado, riã.o penseil'!I qae qnf- º"' 
pudesse referir-me ã. Virgem !\lã.e: 
de Deus". Santo Ans>elmo declara,: 
.. E' razoavel supor ~.,, Sa.ntl::sim~ 
Vil:"g'em urna t>Ut"e1:a tal, que !'or11, 
de De.us não :pode ser bnagir,.~d"" 
outra maior". 

Como noticiamos, alcançou excepcional cxito a. primeira. concentra()ão mariana. da Diocese de 
l'iracicPba. A ela compareceram deJcgações de todas as paroquias da Diocese. Quer o dcSfile :ma· 
riano pelas ruas de Piracicaba, quer a sessão solene do Teatro Santo Est<:vam, impressionaram vi
Yamentc a. população piracicabana-

O dis~urso proferido sobre as Congregações Marianas pelo Exmo. Revmo. Sr. Bispo Diocesaiw, 
l>om Ernesto de Paula, constitui documento de notuvcl importancia. para intcrpretaçã@ e aplicação 
das diretrizes pontifícias sobre o assunto. 

Todas estas circunstancias concorreram para tornar tncmoravel aquele certamcn mariano, do 
nua! apresentamos aqui dois aspectos: os congregados marianos desfilando pelas ruas da cidade cpis
(!Opal, precedidos de seus estandartes e das bandci ras. nacional e pontifick. 

FEDERAÇÃO MARIANA 
FEMININA 

íConclusil,o da ·1.a pai;-) 

r«Ji.aasão, a Vóe l'ccor, cmo~. tcmcn. 
do 1fos:::a fraq ucza -

Dai-nos valor para. combater. pc
·Jo exemplo e p0Ja palaYra, a !Íc<'n
<.!lusidade a\ ual dos eo8tumcs. 

11 un1inal nossa !nteligencia co1n a. 
·luz da fé e fazei. Màe Puríssima, 
,,uc estimemo~ :,cima de tudo. a 

pureza e a Yida de nosf:<.i nln,n. 
l.~n1da~, qucrC'mcs res1Rtir cur;ijo-

~arnc-nte a onda pag-ani8antc- Que 
ludo invade, e munificadas. !mítan- 1 

do \'ossas ,·!l'tude,i, espei·arno~ ·me
Jlec~r a bcn\;àQ e a proteção que 

fili"!mcnte · Imploramos. .Assim 
seja. 

-1 
,JACL'LATOJUAS 

l --- SeiihoP, com o !oi;o do Divino 1 
J::~plrlto Santo, purificai o 
r:osso ·coração e as nossas 
prtlxües, afim de que possa
mos scrvir-Yo,s, castos de cor
po e puros de coração. 

(~ "no:oi cá.da vez e plenarla ao mês) 
Xós \'os suplicamos, Deüs 
<'terno e onipotente, nos con
ccdais pela vírg-!nda<le da Pu
r-I~sima Virg-cm Maria. a 
J/lll'Oza ela alma e do corpo. 

(~00 dias), 
Santlaslma Vir;;em Maria,· :pu. 
rlfical· o meu corpo e. o meu 

coração. • (300 dias). 
·1 - Por Vossa Itrt:!1.eulada Concci

•.ão, 6 Maria., !azei puro meu 
,orpo e santa minha alma. 

An~ Maria. (300 dias) 
Purificai, Senhor, ni.eu cora. 
• 110 para que eu não seja. con
)m~ldo. (300 dla5). 

* * * 
· Desta maneira , a Federação 
anima-se a levar avante a Cam
panha, esperando que as jovens 
e as senhoras tambem façam a 
sua parte: que no seu proceder 
tenham por moddo a Mãe da 
Divina Pureza- E se assim agi
rem, é certo, atrairão para si e 
suas famíUas, as melhores bcn· 
c:ãos dlv:!nas. -----------E, comum o defeito de pers• NOVA ET VETERA 

to rechado (Cant. 1. l~.) aos ex
tranhos e inimJg-os, que na.o con, 
~ulram devastá-lo. - A celeate 
Sião (Ar,oc. 21. JS.) é ainda & 

bel;,, visão, que extasia o i:tro!eta. de 
Patmos, ao ver a cidade edificada 
de ouro purlssimo, dal:'dejando rali:n, 
ele luz brilhant~isfma.. 

Nos llvroe bíblicos encontramo.a 
expressões as mais claru, que a. 
exesese catolica com multa !elioi
dade aplica a. Mãe do divino Sal
vador. ''Porel inimizade entre ti e 
& mulher, entre tua e sua descen
dencla e ela te esmagara. a cabeça•. 
(Gen. 3. 15). O inferno ê impo
tente diante da Mãe de Deus, que 
triuntara. sobre LuciJ'er. A cabeça 
da. serpente (; o pecado, e cm Ma-
t·la. não h11, :pecado. - "Soill tol!a 
formosa, minha. a.mtsa e cm ti não 
h11. macula". (Ca.nt, ¼. 7.) Marta. 
t; !ormo,sa, formostsetma., imacuJa• 
da, e portanto tllenta. do 11ecado ori
ginal. "O Senhor possuiu-n1e no 
principio dmi :seus caminho!!!". 
( Prov. 8 • 2 ~) • Estas palavras se 
referem a. Maria e afirmam que 
nunca esteve sujeita a. lei do peca.
do. Deus a. :po,isulu desde o prin
cipio, razã.o esta, !)orque o· demo• 
nlo nenhuma l.nfluencl& lhe :r,Ode 
ter sobre o cora.~o. 

"Cheia ~ t!~ graoa". ''(Lue. !. 

pectiva que :nos impede 
. ãc observar devidamente 

<is fenomenos politicos-w1ciais qnc 
·:no.s. cercam ao mesmo tcr,·,;-0 q11c 
nos é façilitada a vt,;à") pa\w1·ami• 
ct1 do que se passa ,im outrri.s r,;u
tcf> do globo. 

Socialismo irabàlhista 
O fato vem iJusLra,i, 1,c!1t Y•·r

~~o. ~n1 desenho :tn'iP'->.lh>. e a v1a,

;..-:-;.o de G-udver no pnt--, ,;f' Lil
!iput. quando SuH. M!lg<.>sladc. an
~~rí.Jo por entre )~ ti()d.{1.5 ll1J ~
~ -'-l'í: e. índa.;u. intn~::.1,_lo: ,111,Jc 
c1to '. ç!~: 

. . . 
Aludi<imo1,. em 11of'~1c u;Hr:n ro

dapé. aos dlfere11tes t·Het•doi~irnos 
usados pelo sacie.li 1111-J p~.ra Pn
t.:-ar. de contrabar.clri. nos. lng·a r~s 
-:>nele lhe é difieil apresent.ar-se 
'on1 suas ,·c-rdad-?-it a:-; roupa~ens. 

di:;fan:c do l-Jocialisrno. li'r!zamos 
tod:u; a,; vantagens do cooperaLi
,·,,nno. quando prn,ticado com bom 
:-,c11so e p,·01novido por cnUda.dcs 
priva.das. t.lu:.rndo, por<'in. ;i,ssu111c 
n c111·arlcr. cstotal. ,,,:io Tl"""ª rJc 
11inn. íornia. soci<{lista <k tran~J
f<'rC'n(·ia p,~ ra as 111ãos dos gover
nos, da maquina da J)l'oduçã.o e 
do consumo. Cairemos no coi<.>ti
,·isrno agrario e industrial ela Hus
sin holchevisla. 

,e ,.;- ·lt 

Ao analizarnrn(! ,essas Anar·chas 
e_ contra-nrn.rcltas do socialismo, 
nao esLi,.vamos, porém, formulan
do hip·otese':l no vácuo ou procu
rando vêr fantasmas ao 111e10-
clia. f)ntrc outras pr·ova8 de que 
c,:la,·:tmo,; alertando a oplniüo pu
blica para amca<;as C"oncretas. se 

1 Hcha o conteuclo cio manifesto pro
g1·ama do d'arUdo Trabalhhta 
Xacionah 11.n1plamcntc divulgado 
r,o correr desta semana. 

1-Dntrc esses pseud,)tnn,n~. a:--;:-;i
llalamos um certo tn1.halh11imo 
que segue a escola do Partido 
Trabalhi,;ta britanico. De in;,.;0, 
~r;;~as H. lática d,. :1~P,c:1 n~·?i-1 !-~i
qu<.>r alndir fl r'll,1.v,·« ,,;0,·1~,1;,,. 

n10~. co11:;cgu1ram 'JS n1<:-nt,Jrc-s nc 
ta, ,rabalhi,;mo <' 1,gu 11a.r a c,\,J· 

-ruàc '.:atolica ing;é,-d. i,,J ncccto ,!e 
r,ii) haver proibi,:à,J ct,1 I::-:·cj'l ra
!·a o ingresso :10 P~1rt;<t0. E·1:1:,

bcr·tarnente. pc,réT!. ·11·<..s·>C.6~1.:;.1 !~l 

o:- dir112·c11te,c: Qr) Parríd0 1·:p !-(!U 
u·~.r:r 1~0 ç1c supa. c--,·itand<' '.:! pa~a
Y1·~ 8'Jl'~alisn10:.~. n1a~ :)l·o1;àu\(";1-

oo .a coisa,. _quer dc-u' r,h&.ria;:- .. :;1-

lf:>. CtUCr Htt'a\"é~ da i=i')~]11[·;j_() CC 

JHidírÍal'· prntir·as. A :~•-~. ·,.!t:;,-n 
-~:-.i. ní11p:ucti1 1gnora o:-. ~,c:1 -J,J1 f>~ :--o
•·1a.1J,;;ta1i dri trrÚ)"lhi:mm ~. 1;.i,1,1 ·•J. 1 

Talvez baseados 1;a falta de dis
cc.1·,1imento da nossa opinião pu, 
h!1ca 0~1 pnr obsc1·varem que ,;e
ra 111ut1l continuar a inicial dissi
mulac:ào do trabalhismo britanico. 
nfto ocultiun· O!" dirigentes deste 
,·u·abalhii;m,i nacional» a. mcta de 
;;cu~ c;;fol'<;os, que ,c o socinlismo 
jll'Cp'1rando seu ;ulvcnto pelo co-~tll·a,~c~· do· sc-t; con1bn.tc 1 .ir-on~ :c

·(1s.1.1~ Dri\'adà pela na(··(·n.=t.; ;,,.~ -:-:i,J 
rto~ baneos.· <taf: 111,na~ -cta,,;.. ..._- 1 ~~.-r: e> 
'làl' rJc 'Jt>l"Vl<;t' l)tllJlieo P,'IO,:, J:ll

}:0,'-3LO,-.;, P'C!o 01ar,o ~1...:;._1;._:ac1u:: 3.j_ 

peJ~ · nrevhteneia sof'iaJ rnr·:1,<,·,11-
1/ao" pelo ~~,;tado. ete. l'erduu, 
<1..~J<:La;. a t~r,e;a üc u.aja it:l'u;11pre
(•;i,-.,i\·cJ • .. ,1~_h.1~1ç-àu ac ~>a.tti·.lt- ( o
. li U!l.i;itU .•. 

I-la. ten:;;>(':;, lambem [ize:i:,··b :·e· 
l-::!·en1..:io- ·B.c\ cuupt:1·aU\i~rr1t.i. -ouLru 

or,cratívísn10. /\pesar ele se tratal' 
, ele um n,'\'c, partido sem llignifica

t0 eleitoral. convem assinalar o 
!;;te. por ser rcp1·e~entativo dn 
11ma nc,vn lT1<'11t.alith1<lc que se pro
''Ura cna-r para cn.daptar-sc o pais 
-~.~ •1c,,·a~~ coniJic:ôc~ iJ(lliticaB~. Vc-
i:11,·<Js. prrtan:0. 0 q11c diz o cí(u• 
110 n1nnií1:!3to progrnn1a: ..... 

- . .. 
., Como fnnna h;;rrnoníca capaz 

de conci!iat or, ü1tere.sse.s eoc!n., 

demo~ratico~, níl.o 11e opondo ao 
,socialismo adaptando-se 11eces~a-
1·iamcnte ás democracias e satis
r11ze11do plenamente aos catolico,, 

l 
" Partido Tt·a.balhi.sta Nacional - ' 
ddcnde1·á o :;;i.Rtema cooperatlviR
la, porque impedindo os - Jntcrme
diarios e encurtando lentamente a 
diferença enlre ricos e pobres, re
modela suavemente a sociedade ao 
invéz de corrigi~la pela força, ze
lando p'ela economia do proletario, 
oferecendo-lhe mutualidade origi
nand~-s<? a um tempo o espírito 
assocwt1vo e;: a previdencia s9-
ciab. 

Corno se vc, proctt1·a ~se 1w,·o 
Partido promover =ancarac:u. 
mente o conubio entre os catoli
cos e o socialismo, usando como 
instrumento o cooperativismo com 
todas as suas seduções de bem es
tar material. Mas quem não igno- , 
1·a qu<: tantas coisas boas em si, 
quando manipuladas diretamente 
pelo Estado se transformam cm 
instrumento de opressão totalita
ria? Relembrando a fabula do ca
chorro e do lobo, será o bem es
tar material preferível á liberda· 
de de filhos de Delli!? E por quan
to tempo podem os governos :,so
cialistas manter esse bem estar 
na tiipotcsc de consegui-lo'! Ben.; 
dizia um estudioso do assunto cm ! 
publicação recente, ser redun'dan-
t<' a <?xpressão «totalitarismo so- l 
cialista>,, pois o socialismo é por 
natureza totalitario. E mostra a 
historia politica e social do mun
clo como são prccarias as formas l 
de gcvcrno rlit.atorlais. 

1 •• 

:Mas conthruemos a· transcrever 
algwnas indiscreções do ta.! · ma.• 
nifest~ p:,ogram,a; = 

! 

, lgualmenle, entre o aspecto ·do 
predominio cconomico sobre o po-, 
lítico social, observa-se que o dc
n,ocratico Hberal. conserva-se i.ns
lR\'el cm eonseguenc!a da luta de 
classe e o socialismo mantem-se 
hipctrofiando o politico, :mantem
to que o cooperativismo mantem
se no seu plano moral-economico 
:;ociaJ, ·proporcionando aos ho
mens ampla facilidade e real fe
licidade, preparando-se para o ad
,·cnto do Socialismo sem classe 
fazendo desaparecer a falsa ideiá 
da dittadura atribulda. ao re.,.ime 
socialista». "' 

Vê-t:1e qM lut ft!ttt! a.ltwãG a d!Ú!.s 
especieB de soc:!allsm.o: - um 
com lctr3: minuscula e outro, com 
letra mamscula, que fflão hiper
trofia o politico~ por se basear 
no cooperativismo, e que será o 
s?c_ialismo sem classe. Que stg-
111flca, porem, a auseneia de clas
ses senão aquele nivelamento fi
nal das camadas sociais sonhado 
pelo socialismo utopico - orienta
dor do comunismo? E como se 
promoverá esse nivelamento pe
lo cooperativismo sem uma lc!?'is• 
lação ditatorial do governo, a par 
de outras medidas praticas con
trárias ao direito l;, ... :;:...~. tais co
mo os entrepostos fo~ados, a fi
xação arbitrária. de preços, a ou
torga de vai:ttagens unilateral
m cn tc ás cooperativas, o dirigis• 
m () da produção,· etc? 

E de nada valerá. o apelo á ... 1c1 
morab ao se falar nessa desordem 
;;odal que é o nivelamento da~ 
cla:'lscs, que cgulvalc á. destruiçàr· 
totalitarla da lúe:tra.rqul~ social. 

Con1 efeito, <::Aquele que c_riou 
e g-ovema tod~ ruJ coisa.a, ~gulou 
1.:om a sua .sab~dorlà P!'ovidenciaJ 
que. e.s i11..f!mas coisafl - a;ittdada« 

A praxe d& Igreja, ill!!otis'.1< ~ tti>-~ 

da. difere da doutrlrut, ~ Santoe 
Padr~~ 0:5 Papa.a doo primeiro~ 
tempos da· Igreja permitiram a cc, 
Jebm.çá.o de testas em. honra. ,fa 
!maculada Concci<;à.o, a invocw;E" 
d.e Ma.ria. Santfesuna. L!Ob eme tltu!~.
Oonsenttra.m. que l)J'O'rineimi <ll !."e!. 
noe inteiros ~fbGS!lem a. Wlf'gc.'!"l!l 
Imaculad~, por padroeira <!'J p.rote.
tora.o Deram ap~ & associa, 
~ ~ue ae formaram. ~cb ~ tltU!<i> 
ds Imaeulaã& Ctmecli;ão, e apt:i.~1· 
ram o r.elo e -"' pie<iade daquele"' 
que erlS'lram altaret! e igreja.a em 
honra. da. ImaeulaM Conceição ou, 
por um voto. :solene, se eomp?'O!ne
teram a. defender ~pre a Santüs~ 
mina. Virgem, .concebida. !!CM peca. 
do original. A ·Ii;reja mc=o cievoti 
a. festa da. primeira. ela~ o dta dt1. 
Imaculada. Conceiç;ão, inseriu 'M> 

:prefacio e na Ladainha la:ttrela.n; 
aB palavras ªImacttlada Conceição• 
para assim documentar a fé ncst 
augrnsto misterto. 

O Papa, Pio IX. Gm S de D@.-~~ 

bl:'o de 18~~. :na. :presença d$ 20~ 
Princlpcs da !g1'cja. e uma grande 
multidão de ])OVO crlstão, pronunc 
ctou solenemente a doutrina da 
Jg't'<'fa sobre a, Imaculada Coneei~ 

1 

~o. Essas :ralavni~. 11t1e ee<la.t"an1 

jubilosamento :n,oe coracõetl de to .. 
dos os catolicoe do mundo, fO'!'\:!:t!l 

l &e llCS"Ulntes: "Deel~ _.._., 
• elamos e det=in:un<O!l ~~ 1!. t'r~ 

'('Cefl~ mi S..a ~· 

pelas medianas, e eetaa pela!! ~ 
· pcriores consigam o 19e11 fim, ~

í.aso assim como no céu qu!Z (11.1$ 
OS COrOl:s· doo Â!ljotl f08!!Cm. distin" 
toe e wbord!nadoo una aoo ou., 
tros, e na. Igreja. in3tituiu gt'á.ws 
nas ot·dens e diversidade de ~ 
terios de tal forma. que: nem to,. 
dos fossem apostolos, nem. toooz; 
doutores, ne..m todos pastores; !!HJ• 
sim estabeleceu qtre havena. tt!!. 
Bocíedade civil varias O!'dena di~ 
ferentes em dignidade, em. dL.-eito!:I 
e em poder afim de crue a ~ 
de fosse, como a Ígreja, um só 
corpo,. compreendendo. um· grande 
numero de membros, uns :mahl no,, 
bres que os outros, mas todos ;re. 

ciprocamente necessarioa o preo• 
cupados com o bem comum;?: 
(Leão XllI na. Enciclica ~Quod 
apostollcb contr-..i a pe:rto do ~o
cialismo), 

•• fl' 

0s 3ô~ ml6. as ~sa..'!!. dG 
procl!!:lll&' 8. igualdade de todos OE 

homens segundo á natureza.. En
tretanto o q~ Deus c:liápoz e o que 
a Igreja ensma não é a igualdade 
social dos homens~ mas o fato de 
todos serem chamados a mesma 
dignidade de íilhos de' Deus,, ten
do todos a mesma. origem e o JllC\3· 
mo fim, Entretanto, «a desigual
dade .de direitos e de poder pro
vem do proprio Autor da nature
za» segundo a mesma Eltciclica. 

Os que lutam. pela destruição da 
hierarquia social, os quo são ~ 
trários ~, cxistencia da pilamj
cte social, em vez de co:tnbate!:' ~ 
ab.usos do poder e as :lnjusti~ 
sociais, apenas concorrem para o 
advento ao Estado totalltario, ~ 

base socialista, em que de um :taoo 
.haverá .. ·uma unica classe,' nivelada 
e mediocre, onde o :ttiêrito nM 
pode ser premia.do e do ~ <M 
senhores abwlutmi . do uumdo, t-l'-1 
coro.o ao temPo dos ~ n'I! 
1ue. uma <1:clique~ oligarquie!!. dt-,, 

11 inava u:r:na ttmltidãó dé ~ .. 
Eüi o .gpa...1'aizo)!> que ~ . tiem11tp,· 

Vo!~reino,, oµortnnzn,.e,nt~ .'!. 
r,~te t~. 



.. 
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ll SANTA MISS,l TRONO_ Df GRAtAS 
;,• ·····' 

FNncisco Soa.roo 
P$ ~ e crgr~el I ohli:t~áo d.a I, isso, em iodoa oa eorac;ões. Tam

~m:rta Missa, l'()qemos obter de bem o leviano qu0 pouco antes, 
Deus tudo o q 1.1e é 11ec.esscrrio á , zombado da santa l.1issa, associou-
J20ssa salvação. "º· admirado J.clo que viu, aos ou-

Porque é então que Deus nem tros fiéis. Grande, porem foi o seu 
eempre atende ao::; que olcrecom a espanto, quando a nuvem dos gc:i-
eanta: Missa? · lanhotos, quo já havia s1.1mido no 

A ei;;ta pergunta de S. Gertrudes, espaço, de repente, como em casti-
Nosso Senhor respondeu: •Se nem go, voltou para o sou campo e só 
;,em~e atendo a tuas orações e a ~e afastou, depois d"' haver des-
teus votos, é pcxra preparcxrte qual- truido completamente toda a sua 
quer coisa mais ul:Íi, pol."que não çolh(';i!a. 
~s capaz, por ccruaa da fr.qgilidade 
'm.=a ,de eonhec:er O que te é Este caso historico mostra-nos 
i~1ais vcmtajoso•. Outra vez a mes- mais uma vez a elicaciq da oração 
11,a Scmta queix<tVa-so humildcmcn- durante a santa M:ssa ,e o castigo 
:mente, dizendo: •De que servem reservado aqueles que a despro-
Minhas crdçõez para aqueles em zam. 
,:,1jo favor as ofereço? não vejo fru- Tenham, pois, á semelhança do:-
tos. > - cNõ:o .te admires, disse-lhe quelc povo, grande con!iança no 
,o divino Salvador, de não veres O santo Sacrifício. O Apostolo S. Pau 
deito de tuas orações, visto que lo anima-nos a isso, s:lizendo: cMar-
disponho d® graças segundo , mi- chemocs cheios de confiança para 
11ha sqbadorta 41lp19netravel; entre- 0 trono de graça, alim de obtermc;,s 
tanto, podes estar certa de que, mise.ricordia e 1Uerecermos o socor-
qucrto mais se rezar por uma P.as- ro ·oportuno. 
:soa, mais feliz será, l'Orquc .ne- Este trono dct graça não é o céu 
i1huma oração sincera fica sem pois não podemos ir até lá mas sird 
efeito, ainda que esse efeito possa o altar, sobre o qÜal é ' imolado, 
co!".servm--se oculio... tqdo o dia, o Cordeiro ,afim de ob. 

Se, segundo a palavra de .Jesus 'ter por nós graças o misericordia. 
Cristo, cada oração sincera produz Portanto, va!llos- ~ada manhõ a 
::-..ios, . q~l, :a.ao será O fruto de- r -este trono de graças, procurar 0$ 

"'·.-- ··-·---· c;ocoi:ro:. neces~urioJ; vamo:, com 

A PROPOSI'.rO: 

Lê-se na vida de s:· Se"érino que 
uma nuvem de gafanhotos caiu nos 
arredores do castelo Corul. E quan
do .os frutos, ct:l. QrVOJ:es,. toda a ve• 
geta:ção e . colheita estava prestes a 
cer devastqda,. Q pov_~ aflito dirio 
giu-se ao· ahadê-··-Sev.erino, !mplo, 
rando-!he a interçêssãq junto a, _ 
Deus pa;ra afostar o·: flagelo. ·: 

Cheio de compctl,:áo;- o santo re< · 
ligioso convidoti o PoVO a entrar na 
Igreja, mas que vie9_aefu·::tÔdos reu-
11idoa em um s6 bloco &:âf pregou_, 
?obre a penitencia e a oração, ter
:mina!l.do com aa. se~utntese palo
li'ra:s: ocNão c:onhece.ndo ' oração. 
l:!lais eficaz dó que a- santa Missa 
~ou oferece-la cín>"vossa intenção; 
derecei-~ comigó e pondo n(J~:__ ..;. ,r 
vossa Fe o confiança.. ..: _ l 

Todos apressav=-so ern obede
eer, á excepção de um só qúe dizia 
eín alto brado: Vã. é a vossa con
fiança. Embora ouçais todas as 
Mfasa'5 que se celebram no mundo 
inteiro e fiqueis o dia cm oração 
nõ:o akrstareis siqÚer um só gafa~ 
flhoto, O povo, r,orcm, piedo::;=en
~e unido ao sacerdote celebrante, 
:;,,uplicqu a Deus co.m todcx a Fé Pct· 
r-i:r que o livroses do terrivcl flage
lo. 

Termh1ada: a santa Missa, saíram 
todos para seus campos e pastos e 
irerfüca:ram, com. s_urpreza e reco
nhícimento, que cs gafanhotos, que 
eram tantos quo formavam uma 
I1uvem espessa, se retiraram ,como 
se tivesem recebido umo ordem 
ini.steriosa, sem entretcxnto, ter -cau
~ado qualquer dano a esse povo 
<1ue acabava de receber do céu os
i;e milagre:. alegria ,einava, por 

alegria e confianças, porque é o 
trono da graça e não da vingança 
da mi~ericordia e não da justiça. 

5CIBNTIF1CAMENTI 

LU SVAS-FERmAS 
• romads H,:,11,~tv!l São Seb&e
t Ião com 1,3 te ct.i :i ti r1camet1to 
toda. e qual a uer arer<;ão cuta.
nea. como '!e.Jam: Ferida~ em 
i:-eral. Ukerae Chaga~ ant1-

"'""· Erzema~. Ji;rj~IP<'la. Frtel
J'zt!t. Rat'ha~ noe r,~11:,1 e nos 
11elo", F!~p•nhas. Hemorroide!. 
QucJm:\dL•ra~ ti:rupcõe~. P1Nt
fla.tt de mn~q11Jto1 e tnl'l!Ct""e 
ven-&nt'"ºª· 

Pregando ~ 
Marteiando ... 

{Coneluzão da s.a. pag,) 

lua! Respondam os meus leito
res: a Igreja no Brasil não dá 
dinlleil·o aos pobi·es? 

A Igreja não presta contas ao 
povo da aplicação do dinheiro 
do povo em esmolas e obras pa
roquiais e de caridade? Enfim, 
malevolamente insinua o Sr. 
V-Cy ·esta atrevida e velha calu
nia do anticlericalismo: a Igrc· 
ja não dá dinheiro . aos pobres, 
a Igreja explora o povo e nada 
faz pelo povo. A Igreja està a 
serviço do Vaticano, 1·ecolhc di· 
nheiro para Roma". Isto tudo 
insinuou capciosamentc o Sr. 
V-Cy no seu venenoso artlgo: 
"Festas de Igreja". 

Eu lhe pediria o favor de che
gar a um estabelecimento de As
sistencia Social ou melhor, de 
estatisticas de assistencia . no 
Brasil, e examinar si é ou não 
é exata esta afirmação: I\lais de 
oitenta por cento das Institui
ções de caridade deste país per
tencem á Igreja ou são · obras da 
Igreja, inspiradas pela Igroja. 
O Sr. V-Cy não tem noção algu
ma do qúe seja a obra d,, Igrc-

. jn (;n.toltê~1 no Braf31i P0 · "t,~1 rr~no 
da caridade. Não sabe das quer· 
messes, dÓs leilões, das festinha:, 
de igreja cujas rendas totais rc.
vcrtem em favor de Asilos, Cre
ches, Hospitais e Orfanatos. Es
tas coisas o nustre foliculario 
parece ig11orar. Quanto aos na
lancetes das festas e a cscrupu·, 
Iosa aplicação do dinheiro do 
povo a afirmacão do Sr. V-Cy é 
sumamente inJuriosa, e se quT
ser lhe entulharemos a mesa de 
milhares de balancetes de festas 
de muitas. Paroquias e Bispados. 
Se quisesse tambem uma rela
ção do que gasta a Igreja com 
os pobres no Brasil por milha
r_es · de instituições,, de caridade, 
fundadas, sustentadas e ampa· 
radas por Ela, o Sr. VcCY calrla 
das nuvens! Ou melhor, sair!a 
cro mundo da lua em que vive. 
Porque rralmente só um homem 
do mundo da lua, pode fazer 
Sr. já viu ba1ancctc ele i'csüi 
afirmações deste quilate: "O 
de Igr!'ja? . A Igreja· não dá cll
nheiro aos pobrrs" .. E basta. O 
auc aí vai é suiicientc para se 
imaginar o que vale qualaucr 
nfirmaçãn do ilPslre jornullsta 
dri "O Estnclo rlC' S Paulo". 

Trata-se de um escritor l"via· 
no. de um iornalista qul' não 
pesa a rr:;::x-nsabilidade ce quem 
escreve a um publico catolico, e 
que rxige no mlnlmo que lh'! 
r"speitcm as convicções e que 

1

. não afirme sem !.:.º~2s. 
f,En li: PROPAGAR 'O 
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Indicador Profissional 
A_D;VOGADOS 

- - , . ' . 

h:a,ça da. ~. 23 ...... 2,0 andar 
Sala 215. 

.Dr.. Plinio Corrêa 
de Oliveira 

~ Qttitttiuo Bocaiuva, !76, 3.0 

~ ~ ~ 3~2 -TeL: 2·127() 

Dre Fl-'a.,tteis.éo. P. R.ei1,1ão 
Hellmeister 

Rua S. ~to, 224 -- 1.0 andar, -
Sala 3 ~ Tel.: 2-15.43 - s. Paulo 

Dr. Carlos Morais 
Andrade de 

3::4 E.s.t1j:::,mi:rrs Const~1t Z3 ---
4.0 a.nd. """"' SJ 18-=- Tel.: 3-1886 

ENGENHEIROS 
Amador Cfotra-- ôo Prado , 

"'.:''>Gl''."Jl-!EHtO ARQUITEl'O. 1 
A uF:it:etux::,. · r.e-HtiQSit, eolegkr,, 

!"esÜle!1e.ias co!etiva,s. 
viu.a ~n~. Batia.ró, 641 .,,..· S, ~au.lo. 

MÉDICOS 
Dr .. Vicc11.te de 

Mclillo· 

CLINICA GERAL 
,:!onsultorio: Rua .• ~ureliano 

Coutinho n.0 109. 
)as 13 :is 17 horas. 

Dr. Camarg·o .A11dradc 
DOENÇM DE SENHOR~ 

PARTOS - OPE~AC õES 
Cons.: R Sen. Feijó n.0 205 
Tcl.: 2·2741 - Das 14 ás li lls. 

- l\la1·car hora. 
Itcs.: R. .Cal'acl de 6arros, 457 -

Tcl.: 7·4563. 

Dr, Buurroul 
Kes.: Lgo, l;i, Paulo, ~ - Te!,; 
2~26.22 - Cons.: Rua. 7 de Abri! 

n.0 ?.35 Das 2 ás 5 boms. 

Dr. Reynaldo N cvcs 

de Figueiredo 

1 )DO HOSPITAL DAS t:LINJCAS 
1 f S \NATORIO STA. 'CA1.'AR1NA 
1 

~RURGIA DAS VIAS BILIARf:::; 

1-

. -..s.: R. Marconi, 84 - 3.0 and, 

- _el.: 4-871i - Das 14 ás 16 hs. 

-,esid.; Av. Pacaembú, 1.04'1. -

'.l.'cl.: 5-262"-

HOP~EOPATIA 
Dr. Artur Rezcndc Pilho 

,lédico hómeopata da C, A. ·P. 
'a !-iorocabana. Diretor clinico 
" .\.rniJulatoriu Ilumeor1:1lico du 
·1 t·t·lH) - Con~ ~ Jt., ~{Ú1, Fr,i;ió, 
':· - Tei.: ~-083!cl ~ [te:;.: h-6<1'l0 

:\larca:r l1ora, das 3. ás 6. l.!s., 
,uelo tele.fone; ,,H!füHJ. 

f e~era~ão ~as cc. MM. ~e /sao rau10 
CONCENTRAÇÃO MARIANA EM.. SOROÓÂR.4. 

ComeI11oi·a.ndo as bodaa de ouro 
de CWngregado do llll.zno. Revn,.o. 
Sr. D. Jo~é Carlos de Agulrre, 
:l'.li~po Diocesano, i·ealiza-se lloje 
cm l::ioroeaba - (;onforme já. t<Ji 

, am1,1amente noticiuclo - unia g1·an
de concentração mariu,na. 

E' o sc~uinte. o programa que 
hoje s.:irã lcvauo a efeito. 

5,30 hs. Concentrução cm !rente 
a S<Jrocabana, 

6,00 hs. Pa..t·tida do .l:.lspccial l\!a
l'lano, 

8,30 hs. Comunhão - Ca!ê. 
10,00 hs. .l'onlificu,l de S. Excla. 

ncvma. 
12,00 hs. 
14,00 hs. 

Almoço. 
Desfile dos CC. MM. -
l::,cssü.o lllagna. 

18,00 hs. Volta para S. l'aulo. 

,SESSÃO )!AGXA 

1 Hino das CC. l\L\!. 
2 - AbcrtUt'.a pelo Pe. Diretor <.la 

Federação. 
a ...e Canto -- Coro elos Con.,re• · 

gados. 
4 Discu1·so: Dr Cristovão Brel- .· 

ncr, prcshkntc 'ela l•'cclcraç:lo 
do lÚo e Juiz de Direit<J, 

5 Canto - coro dos congre-
gaüus. 

6 Saudação: Arnldo Prestes 
llliramontcs, da C. M. dos 
Homens dct Catedral. 

.1 - "O Marianismo na hora pre
sente", Pc. Valter Marlaux, 
s. J ., do Secretariado Mun· 
dia! das CC. MM. 

S _ Canto - Coro dos Congi·e
gadQ~, 

9 - Encerramento. 
10 - Hino Nacional. 

ADORAÇiiO NOTURXA DOS OON

-REGADOS l\L'lRIANOS 

8 de Dezembro - e. M. de São· 
Gonçalo (Moços), e. M. do Cam
buci; C. l\oI. d:e. Casa Yel"de; c. ~
do Colegio São Luiz. 

9 de Dezembro: C. M. do l3raz; 
e. M. de s. Domingos; e. M. ria 
Ponte Pequena, Vicentinos. 

10. de Deze1nbro: e. M. de .São 
Francisco·; e. M. de As'ua Branca; 
Ç. 1\L ·de Jacanf~. 

11 de Dezembro: e. l\L do Pary; 
C. M. da Pa1·ada ln;;lesa, 

12 de Dezembro: e. M. de Sta. 
Rita:. e. J\f. da Consol,.ç;ã<J; e. :!11. 
das J?errl i7.(.':::,; e. 1\r. (l e Re;;l?n te 
Fdjô. 

1~ elo Dezembro: C. :rir. de Sta. 
Cecili;1.: C'. ?lf. · ,10· 1.!·nivers!tarlo~. 

14 de: D0z0n1bro: e .. M. ln~tltuto 
:nona . .'\.na. I{osa. 

COXCE:'iTJl.\Ç\0 )1.1\.TII.'\XA J)E 

1'1Hl\ClCAB,\ 

:se e ongrest10111 :ml.J.'ia#llS • o est&lio 
ue Sã.o Paulo -va.1 vivei' llllUI, en. 
auspiciosa. Lembt•omos aa· i,t.1pfe• 
tieas pala.vfüa do Cardeal :Leme:•"A. 
tita azul sal vir!\ o Jili·u.tl'1 • · 'lo; 

.TilWN(õES DA FEJ>JllRAÇ,\0 
~ Dl!JZ.El\lB.RO .. 

8 Concent1·ação ein So.ro,o,a,ba., 
10 - Diretoria da Federa11ã~,. !%. 

Gorn;alo. 
12 - Diretol'ia. do :06P~e.!\~ 

to e Presidente!! Coni;', l\!-~O!ll'~, a. 
Gonçalo. :º 

:.1 -: Hora. Santa. (15 e U b!5.),. 
. San ta Higenla. 

lG - Catequistas, s. GoncaJo, 
19 - Pi·esidentes Setore11 s. O~H 

çalo. 
2 ~ - Concentração parcial .. Sla. 

Cccilla. 
5 cl-, Janeiro - Reunião n,engal 

.-·na Sede. '° :: ·. · 

:_ Festa da Imaculada 
· fonceição' 

. (Conc!u.são ~o; 5.' !,l~tJ ) 

trina que diz ter sido 1\la1·ia, a San
ti>:1.iima Viri:eni_, d<:i!lcle. Q momeuLO 
de ,;ua .concciçâo, plll· g1·aç;a e prl• 
vileglo excepcional de Deus e cm 
atenção aos morecimento~ de Jesus 
Cristo, Salvador do ~enero. huma· 

.no, preservada de toda · a nianeha.. 
do pecado original, é por Deu~ ie. 
vefada e como tal deve .sér áoeila. 
e !il·mcmente acredita.da p.clos fiei~. 
Se alguns, o que Deus não i,,e1·mlta, 
se atreverem a. c11vergir tles~a n:o!l
sa detinicão, saibam e conheçam 
que, por sentença proprla. se con• 
d<:maram e naufragaram .na fé, ee• 
parando-se da. un:dade da Ig1•eja". 

Esta. definiç:ão oficial .. da Is-reja. 
ft"iza três ponto:s: 1) M.al"ia. ficou 
isenta do pecad·o, desde o primeiro 
momento de viela; 2) Esta i;raça r, 

privilegio extraordinarlo · !oram-Ih• 
concedidos por uma distlnç:ã.o ·espe· 
cial divlná,. em -atençã.o aos mereci· 
mentos do Salvador; 3) 'l'odo • 
qualquer que não aceitar e~té a1'• 
tigo ·ac tõ, pecá gravemente e 11• 
cxclue da Igreja Càtollca, 

Pela nossa !é nà !macula.da Col'Í
celção. honramos a, lgreJa, que é a. 
representante de -Deus na terra, "' 
mestra da verdade-; 

E crendo, nllo corremo,; pc!'J;;:,:, 
ele errar. porque "' Igreja ê a· n•· 
l una e a base da v"'rdade. "!!1l!!
;;m1a da, assl:stm1cla do divino i,;i,· 

pirito Santo, que lhe t'oi prometido 
J>Or Cristo· e com .ela ficara. alt ,:, 
fim clo3 tempo~. A Jgr<'Ja não nq• 
c-ngana, e é lmpnsslvcl riuo no,c en
~lne o erro. Reconhecend~-a com() 
mestra infalivel da verda_de, sujeita
mos o nosso entendimento a.s sua~ 
de-cisões e ·cremo~, na lmac11lail:, .. 

l!<:C'f'bc-n1r>s '1ª F1<~cleração ])ioci:- Conceição, 11or ela rll?finida con1a 
sana ele Piracicaba o h0nroso cPn-.. 
Yitc para ))'1rlic:ipan110s .da Co11ccn- rlo;:-m" · 
1rnr;iio do di,t 15 de. Xoyernu,·"· O amor que tcmoe a Maria. ra;;; 
Tnf<:lizrnc-v,tr,, ~-intlo com ai;;u·rn riuc, Jom tõ jubilosa. acrcditen10l'I 
atra,oo n convite, após ser Janr;:1<la na doutrina da !;;reja, que eleva a, 
n Campa 111,a, pró-Concentração de ::ltiíe de Deus s<Jbre todas· a8 cre!l. 
SoroC',tba. tornava-se i,mpossivel urn turas humanas. O dogm!l da llr1a-
111ovimcnto de maior vulto. o culada. Conec-1-:ão n1ostra-no:s Maria. 
Bxmo. Sr. Prelaclo Bispo de Pl- c-m tocla a formosura.· i'.Iai-la é 
racicaba, D .. En1esto de Paula raz aquela. ern que a!f Insidia~ d:\ eer-
:ius a 11osso afrto. e dcaicaçüo pela>' pente n1to acliam objcti·,·o. Mari'3. 
!numci·as ben~inc•rendgs na Fcck- "" nos aprcsehtá cór110 á !)'1PO~!l do9 
rao rlc Siio Paulo, não !i'Ó na "''"' <::inllcos. J,or cu:Ja formosura p e.~~ 
qualidade de Ylgario Geral. mas r> 1)80 ~e encanta. Ma.ria surge di-· 
,dnda. como Diretor da Congreg;,- ante rle Nôs. como a bela aurora, 
,;:ãa do Ginaslo do Estado, por ele rol'mosa corno a lua "! el~lla ~oMO 
elevada a tão allo gTau ele fel"l'"l°· 0 ~ol. Cr.eatura ·nenhuma com 1\ia .. 
e do zelo. · ri,, Santlssl.ma. · se_-·· çomr,a1'fl, ent · 

l:ma participação real á Conc·~n- ""nt!dade e per!ei<;ão. Pela beleza, 
tra<;ão, com numero reduzido: de atrai os corac:ões do todos, e todo~ 
Congregados, não corresponderia o~ olhares se lhe dir!sen,. ,;:he:-\os d• 
ne111 é grandiosidade do ato, nein·:ns n·,1n1irac:ão e amor. 
tradições da Federação Paullstà11a. 0 d:ogma; da· lmtteulada Coace-i~ 
Resolvemos po1: isto mandar um.a <:/ta a:1,"l"esenta-:nos·l\:l:arla·em to.da a 
simples rep1•esenta,qão que levasse sua dlgn;;Jade. Ela é a e,<il)osa !ma• 
aos nossos h·mã.os :cic· l'iracicaba as <'nlada do .Espírito. Santo. di:,sda o 
faudar;ões e votos · ife São Paulo-. ,wimell•o momento de sua Melsto,n.. 
Para là seguiram, Ós Drs. Püiil,; ,.1,,_ adri1·nad!l'. ecn,: o amor do Al~ 
Correia do Oliveira, orador oficia·! 1 lssimo e enrl'lueeida com as main 
da Sessão Magna, Cory Amorim. ;i('lmiravels grac:a.e. Que dignida~-
orador da nossa .representação; Jos& ,1 <>!. • • t'lesta dignidade não podia 
Pacheco Sales, Paulo de Ulhôa Cin- ,)r~selndir. . Seria. -posslvel o Filho 
tra, Luiz l\Iariutti e Pietro ·ohc• .. , , nemi o Santo dos Santos. 0T1era~ 
rardi. li'oram paternalmente rcce- " ,,.,.,,rnde ob't"a. oa ·En<'arna,:ão nas 
bidos e festejados TlOr sua Excia. on+ranha.o; de urrta mãe. que fosse 
nevma. As solenidades do dia fo· sn~elta, 1'01' um momento sequer, ã, 

ram grandiosas. O •.reatro aé· San- 1,..1 do pecado e eonSe(lüentêmente il. 
to Estcvão, na Sessão JVIagna, este- \nfluene!a. e ao poder élo demonío? 
ve repleto, ~- cunha, de Congrega- A Tm:rnulada, Concei,;;ão é, de to ... 
<:lus. O gl'anê.lo:...o d.etS'ile pelas rua~ ·1~·~ a.r-i l')reno~ativas d·e Maria ~:\í1..., 

principais da cidade te1·minou na tl~s!ma, a majs_ alta, e é este o do;:. 
Praça da Catedral, com uma ho- ,,,,,_ sublime, que tanto honra e ele~ 
menagem a N. Senhora, que· !oi ,.,. a Santíssima Virgem e enche de 
uma -verdadeira apoteose. A Sua cn:a:o .e ateg't'ia os coraç8es de saus 
Excla Revma. e a, ll'edera,;;ã,o os . filhos. 
nossos mais sinceros parabens pela · 1~í-la. · o "lil"lo entre .. os espinhes" 
urilhanle parada Mariana, que será (Cant; '2. 2.) ·ei-la a: Im~ulaiia? 
n rnarco inicial 'le uma 110Ya Case·· /lgradeçar>'l.-,s a Deus, .quo revestiu 
na "ida da Fcàera.ção. ·', ·rlc ·tanta gloria a Mão cio seu Ftl'hti 

Botucatu. Itu, Piracicaba. e agora · · r11igenito. Po~ uma vida eaMta e 
8orocaba,.. coni mais algurnaz pura, procuremoa tol"!l.a.l'-ttos ~OE< 

deªtaf! qg,i;se!!tr.~§.ep_. 9.uc êÊÍ!O C!Ullo· t (Ulw.;Í él~ 1.Ut!.a, W.,Q e#i:ellla ~~m. · 



~---------- .•.. -· -------____ ... -···~·- ·sm ===== 

A Santa Sé é alvo 
1..Ct:tnclu~:Ju d~ :~., . .t JJ...i.:..~·., 

·.6ist,.,. mew.fora, a,r:Hcz úa qual 
Sãó Pa,u.lo nos rJesci•eve a ,,·irJa so
brenatural e jnterior tla Jg1·eja <le 
De11s, é udnúl•ayelmente adequada 
A :tfervora;r !t.odos os fiéis ua cJevo
ÇÃo ao Paptt, Cabeça vishel do üoc·. 
po .l-1.lstico. Se toda u Igrcj,~ fo1·mu, 
ém .Cristo ,Jesus, um só corpo, ·• 
<Jabeça vlsivel <leste Corpo é sem 
duvida o Santo Pad1·e, rcprcscn
La.n.te 11!d~::-ree~iv<:"l e i,,rn•t~.-.-if'J
:w.ente autentico, da Cabei::. iu,,;,,.; .• 
'\·el, qne é o J)i\'ino Ucdeutor. A ,·i· 
d1.1, de todos os men1bros do co1•po 
humano resulta do :fato de eslal.-cm 
ligados á cabeça. Assim, a -.·Wa es
piritual de todos os íiéis resulta ..ic 
.sua união com Uomll. "t: Ili Petx·us, 
i!Jl Ecclesitt, ubl Ecclesia, i¼. Chris-
1ws! •·. Só se eucont1·a X osso senhor 
Jesus Cristo. na Igreja Catolica, e 
,l Igreja Catolica só existe autenti
cafu.ente onde se vive e:m. união 
com o PonU.t'.lce Romrulo. De o.ndé 
iie sea;ue '.qu.e_ cristo D:io eat3 ODd.6 
:uíi.-0 éliÜ4. I'ed=, ~ ~ ~ @ 

;Pa.pA. 
Séndo " Pii.!W-' ,. ~ ~ 

da Igreja,, todo o Cor'}JO ~ dle>
·-. e ter, em ~ela.çiÍ-0 ~ ele, ea. waiã.o, 
A seoslbllldade que o corpo ~~ 
DO tem qua.nto á cabeça. Na ~a 
da cabeça, todos os membros se 4".S

í'orça.111 e se aglta.m. E' esia a. i»M'• 
r.e de nosso eorp<.i que,, mesmo ~ 
a;lntivamente, tdci'.endemos COill. ~ 
-,ne1•g:la contra qu.a.lquer ~ ou 
r!.,,co. E, a,t,ingida a càbeça, soi'i'é 
cada parte do eo1•po como ,se a.i.vf".S• 
Se sido atingida em sl mCl!ll:W:t. :N~ 
pode SeL" outra, a 1a.titude dos -.ier~ 
dadel.ros membros do Corpo ~~ 
co, em relação ao Papa. Nacfb :uo 
mundo, tde\·em eles defender com 
;arnls energia, :i.tnar com mais dea. 
velo, respelta.r com mlils fina SP..n
slbilldade, do qne a wessoa saga• 
da, as atrlbuli;-õe,; e o deêoz•o do 
Sum'> Pontlflce. ::'Ylede.se o !valor 
do cat0lioo, pela intensidade de sua 
de,,oção uo f'apu. Atac-ado o Papa, 
~'1Hlu, ,membro da lg1•uja de,·e sen
t.11·.se fec•iclo no n:.ais profu.ndo Ue 
si mesmo. No que concerne ao PA
pa, tudo 6 ,1inport1mte, tudo é a.a• 
gusto, t.udo é grave, e não é possi• 
yel praticar qualquer Je,:ão, llfDda 
mesino ta mais leve en1 seus sagra
do.~ direitos, sem que estremeça. do
lorosamente t.odo o orbe Cl'istíio. 

São lncentaveis no momento ipre
sente, os fatos que enchem de a• 
margura o coração paternal Ido Vi• 
garlo de Cristo. Com este senso di
,· inator1o que o :.mor filial~, sen-

Agradecimento 
Ma.ria Casagrande Luiui 

il-fradece :1. Nossa Senhora 
uma g-raça alcança,la. 

SAORAÇÃO E INAU .. 
GURAÇÃO DA IGRE.JA 

DO EMBARE' 
(Conclus.'l0 ds. ultima ga.gina) 

-fl.evmo. Sr. Bispo de Santos ce
lebrará, solene pontifical, duran 
re o qual a parte coral ficará. s. 
cargo do Orfeon do Seminario Se
rafleo Sã.o Fidelis, de Piracica-
1.la. 

A' noite, .o Exm..:i. Revmo. Pe. 
Custodio Provincial da O. F. M. 
Cap. cantar·á solene Te Deun. 

Durant~ a Missa das 7 horas, no 
dia 8, haverâ Comunhão geral da. 
ordi:m 'rerceira, associações pa.ro
qüiais e da Sociedade de São Vi
cente ·de Paulo de Santos. 

Em tão grata ocasião, convem · 
J'eglstrar os esforços relevantes 
com que o Rmó. Viga.rio de Santo 
Antonio do Einbaré, Frei Eugenio 
de Conchas, e seu digno Coadjutor, 
Frei Benjafuim de Piracicaba; 
}ôncóri'éram para o termino das 
obras, que ora se. comemora. 

NOTA JNTÉRNACIONAL 

A tarefa do novo Con. 
gresso Republicano 
(Conclusão da Ultima gagma.) 

Congr·esso só se reunirá no (tia, 3 
&le Janeiro proximo. 

Na atitude e na legislação do 
Congresso Republicano está' uma. 
das chaves do enigma que a todos 
nós preocupa: oa EE. UU. ~tio
riui.rão a ser os grandes ~ 
sla ll~rdade e da demoetaei&, ou 
«i;volwrão~ para o soeiaMSiDO'? 
Alem de ser grave e irn~e, 
a , tarefa dea novos co~, 
não é :thUito · facil, e isso ~ 
13a tomarem uma atitude maitro in
dulgente· .e liberal' para com 011 
~indlcatol'! estea ficarão com a 
força de um verdadeiro partictn 
r.rabalhtsta; e, p,e tomarem umn 
!ititude muito drástica como se
ria a proibição total do direito tte 
greve, isso determinaria a im
plantação, noa EE .. )JU. ão liiQCÍB,· 
i1sm.o de éatado. O melo t.e:rmq i, 

l;llfleU, mâ!i :a-ale ~de a solU9kt, 
4, ;i...._ 

de uma torpe camp;nha de difamação p ;, ... i .. . on~· r ··.d .. · H-- ºílf'ifjUP 
I.ÍIUO~ tl.upti, 4ue o l'OlllifÍ<',• ,;Ofl'i.• ü•, nu ,-en-J~•o da Sanla i,;,;, 'l'einO>< 1 nnc,~c ulTI euro l, 1 ~l,ts~, "'4 (li 

dp ·mn, isohunento 1nortul, p:.tredrJo :t <:erü'7.n de <JU<'. por mais de,;vnli-1
1 

,Condu~iio d:1. ulLima gagina) niii.o mens,il 1 e -
<:útt1 .o de Nosso S<>nhor no ja1•11iru dos que s<'jau1o estes 11.l,os 1,-;ob to- 1 ( :is · ongt',•g,H;oe;; 

d.º·" oli\'<'il'as. normnn os bo11 s, <'li- do.~ 0 ~ i·m 11 1.0 ,- d 6 "!;,ta. 0 santo J•a- , l\'larianas, l1ue s1~ realizou sot, a 
"" No dia 1.0 , 1>ela manhã, Su,i · 1 

,1nant.o o.~ 1niio,i se 111:tnr-om111rnm d1·e ,•cc<:h<'ri:i. de 'bon; grado a ex. , Jll'esidencia do G,eVllW. t'e. Di,·.:~ 
1 . <· · Alteza lmpel'i-d o Principe n. · 1, para u1u g;ranc <' l'r-,mc-. Olllo "''""' p1·cssiio dest~ S<'U:-< sentimeutos; e ·• ' tor Paulo Banwa.rth. Nâu ~ 

intensa nossa salisl'nc:ão. se pudes- nisto cncontrut·ia algum len:itivo. Pedro Henl'ique de Orleans e . encontrando r,i·esenlc O otad0J'. 
><<·mo;, a<'<'r<'m·-no~ do 01·ato1·io do ~fto se contentaria, porém, só Bragança co1npareceu á Santa 
.~"nto .·radr,, cm uni d<'sses 1no1nen- ,.,, 111 t.'tl, 110 ô •• ~o ... elo. seriº preciso, · oficial da l•'edHa'<ª"· Dr. Co.tJ; .~.. ' ~~ ,. · •• Missa da CongTegação Mariana 

(,. JH·e.ciso que toda a nação bra!'i- Gomes de Amorim, o Revmú. t't,. 
10s de ~olictão e lll" Uor. e. ~enul'lc .. 
.xos ,1t~ . .a 1111a t~ de C'Ol'a<:ii.o n-...:.1 is 

qu,,-, n1c...:,n10 u1uitQ longe., neste JSra
sil, .1Jossue ele filho!! que o mnain 
ele tOllo o coração, que fazein da 
fi<lelldade a suas ilirctl'i,('S, n suá 

autoridade, a sua .pessoa. o seu 
11ut.is alto ideal, que •• esse ideal de
clic1un todos os instantes Jde ·sua vi
da, e que querem gastar esta. vlda, 
1ninuto por minuto, gota de 1sa.ngue 
J>or gota de sangue, conscientemen
ie, deiiberadamePte, ~ 

leira se 1uovimcnt1·, qnc todas as do Colegio São Luiz, assistiu<lo Diretor clcsi!!;nou ,io momcnlu rca-
~ntid!l.:.10,s !!e laicatc f'ato'i--.o por .. 
fie,11 e111 1nauHestur ao SUDlo 
I'ontifice o ato reparador de sua 
solidariedade e de sua veneração 
neste momento ~tão doloroso 

' Não uos esque!:ill,i:>,- de que só 

l
l temos o direlto de i:n·s di:,.er UDlt 

1>ai2 catollco, na n. . ,da ein que 
formos filhos fiêis do ,Papa. E o fi
lho verdadeira.mente f-lei, tl.tJd;lr:I j em esttu' ::i,o lado de JSeU Pae PIO 

:momento da pa'13e,zu.lção e 4a dóe. 

,:m seguida :i reunião dos con
gregados, que se efetuou sob a 1 
presidencia do Revmo. Sr. Padre 

1

, 
Walter Mariaux, Diretor do Se
cretaria.do Mundial das Con,t1·e-

g-a.ções Marianas. l 
Em seguida, Sua Alteza ln1pe

rial se dirigiu á Curia Meil·opo
litana, G&lde compareceu :í. llell-

Oliveira. Em seguida fez uso d.a. 

palavl'a o Revmo. Pe. Paulo Ban= 
warth, em eloquente improviso. 
Por .fim, vivamente aclamatfo,. 
fez uso da palavra Sua Alteza 
Itnpel'iàl, que agradeceu as ho~ 
menagens dos Congregado:,; Mt&.« 
1·ianos, 

O operMio . caminha 
para uma vida meJbor 

O sil's1 já :m.-tarou 5l posto!J 
de abutecimonto no .E.ua~ 

do de S. Paulo, pai'a a venda, 
com fartura-, de gêneros de 
primeira necessidade. Estão 
1:1e.nd,) pfauejadoa out.ros valio
sos serviços de aasistência, que 
em breve estarão em funciona
mento • Assiatência médica, 
dentária, farm•c~ut.ica, hospi
talar e pronto socorro. Crécbea 
e la.etários. Educação e recrea .. 
ção., compreendendo a criação 
de parquea infantís para oa 
ffllw. doa trabalhadores, W
blioüeaa, elubea aoclai& e es
p&.'dvoe, para oa · operúioa da 
~ doa trauaportes, 
du aom.un!Ga~ e da pesca~ 
t 

-;<' ..... .....- • .-.vas1a. 
--.- CAIXA ll'OSDL.i,N.1, 

s&lNPIP 
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PRINCIPE DOM PEDRO H[NRIQUE 
A ocupação japonesa na 

Ilha de' Java 
NOVA YORK - (CIP) O 

Df ORLEANS E BRAGANÇA 
Vice-chefe dos Capelães da Real 
Guarda. Holandeza ·eMJ. .Java, o 
Revmo. Pe, Lam descreveu numa 
ca:t."ta recente a situação · na mu1. 
de J·ava, a ma.is :importante e 
ma.is populosa. das ilhas das In
ãiM Holandeus, declara.ndo que 
os' habitantes perderam durante . 
$'·,.ocupação japonesa, e em con, 
séquencla desta ocupação mais ou 
menos 8 milhões de 'pessoas pela 
fome e pelas epidemias, ( A popu
lação total de Java era de 50 mi
lhões.) ..:Os nossos homens, escre
ve o Pe. Lam encontraram as ri
dades indigenas numa situação in· 
descriptivel. Sobretucro os velhos 
e os doentes sofreram multo. F're
quentes vezes encontramos pes
soas que sofrem ele ulceraa cau.• 
sacias pala tome>, 

i;..wve nei.l..t Ca.pit:ll, ».a se
~~~ Su Alte:AA. lm· 
:perhü e Bw D. :Ped.ro He.Jtdque 
de Ol'leam e Brapn1ca, :llcom·· 
panhado ~e sua espos::i, n. Y'l::l· 
da ü.abi>l ~ ó1·~1u1s e Rt·:t· 
iauça-. 

Entre ~ vru.•ias homenagens 
prestadas ao ilustre casal, .l'.lgu• 
1·:;i o almoço ofel'.e~ido, . no Pala.· 
via Pio DI, em ho:ru:-â de Suá,._ 
Ãlttias, :por Sua Eminencia Be
'l'erendlãsimn o Sr, Carcieaí-Ar~ 
oilebispo Dom Car1oR Carm~lo · á<l 
:Vascriil.celos M.o-m. 

No dia ~ pxonma imssauo, ás 
16.:{0 t.o,·:w, r~1i2ou~sé :na sêú~ 
da Liga das Senhor:.,s Catolicas .• 
uma recepção em honra de Suas.· 
Altezas, du.tant~ a qual foi en~ 
tregut> :i princesa, D. Maria Iza
l1el o' titulo tle socia honoraria. 
Pot· oca1liào ileste ato, .fez 1u;o 

As c-onfe1·encias virenti· 
nas na Holanda 

HAIA (KlPA) - Ás conteren
ci::tfl vlcentin:is na Holanda tem 
11mr, aç:lo muito va,sta, ~os uJU· 

mn~ ~" anos dlstribulram em esmo
)",; :-1 milhões de florlna, converte
n,n, 2:l.~l, pessoas P:W-:l :l vel'dA.-. 

é!0l1·a Fó' catoUca., promovera.m o 
t,,<1iollV> de 10,874 <lria.n,;:ns, O mn• 

tl':m,111in r·eligloso de 11.538 pe~

$-1·,a;; ~:.is.ud::is só no civil e fi.Jcra.1.n 

i,,:; ;_,;ss l'isitas f.imiliare~. 

Falecimento elo- Padre 
Jean Ilrenning·ú 

\'.',Tlt'_\:,.:O, 2:í (AFP) - J";,le-· 
c-i:·n ,.:::r:i manhti e1n J~nn1n o .Pa ... 
,~1,,,. .1 "ª n Brennlnger, rrocurador
gernl da, Ordem dos Carmelitaa. 
);as<'ido na, Baviera, foi Prior, Pro. 
1·..,s,,.01· de Teologia :ur.stlca e, dur:i.n~ 
te a guerra Y!garlo Qf'ral do Ordem 
õo C'arm.:,, - ·--------
~Qgfação e inau

guração da !greja 

do Embaté 
Não lrn, em S:lo Paulo, quem 

:ílâo conbec;a a · Ig1·cja de Santo 
.A.ntonio do Embaré, cujas torre,'> 
íilltaneiras e· elegantes realçam 
com UliUl nota de nobreza e ple
Qade, o magnifico panorama do 
litoral santista, 

A construção daquele templo 
'vem sendo feita paulatinamente, 
e com consideraveia esforços, pe,, 
los liET,emeritos PP. Capuchinhos, 
~os quais está afeta. a Paroquia 
de Santo Antonio do :Hlmba.ré. E, 
por. t'im, as obras respectivas che
i!aram · a seu termo. 

As.sim, ontem dia 7, vigilia da 
Imaculada Conceição, S. Excia. 
Reyma,, o Sr. D. Idilio José Soa· 
res. Bispo Dlocesano de Santos, 
efC'tuou a · sagração daquela Ma• 
triz sei:nmdo. o imponente ceri• 
inoniRI cio ritual ··róroano. Nesse 
t.i.to, ~:·· E::xcia. Revma ... '.(oi auxilia, 
ao pú" v,clos os antigos Vigarioa 
da 1 'at'Oqt1ia de Santo Antonlo do 
}Jlmbaré, e pe!o Exmo. ReVJno, 
Custodio ProVincial <ln Ordem 
dos Capuchinhos. 

Divorsas solenidades · prepara-
1'8 m essa grande cerimonia. As· 
sim, desde o dia 29 pp., até o dia 
1, fr r'.lm re2adn..q diarla.mcnte, pé~ 
ia 1:,~:1hil. Missas solenes acompaG 
17r~· "~ ie cnntlcos·, e, ::'íR Hl 45 h~ 
:f'A .';r,\'f'l1:1 com o <'oro P orqnPs
t: 

r.; rha.:; fi, G e 7, r·«:l~hrn..rarn 

dál pab.VI·a -0 füno. S1·. Ca.rde:tl
Àt'cielwlpo, que ;pronllllciou calo~ 
~ siamlaçio, rui qnl enalte= 
ceu os merltos dos principes ifa 

l)inast.i:i de Bragança. 
J<~stiveram presentes á r~união 

Suaa Altezas os Principes de 
Bourbon-Sicilias e Smt Excia~ 
Revin;t. o Sr. Dom Lniz Gom:a
g-a Peluso,, Bispo Dioees:uw ele 
l,OJ't~JUl, 

Os Bons 
Artig11s ·. Mappin 
pan1 
Cavalheir{ ~ 

Gravatas de seda, rnyo~~ 
e lã. Coleção sem ig·ual, 
no que diz respeito à 
,,~alidade e padronagem. 
Criações de raro bom 
gosto em acondiciona· 
mcnto distinto ! 
Lencos de . batiste. ou 
cambraia, artigo impor
tado. Lenços brancos ele 
s;eleta fabricacão nacio,. 
oaL , · 

.. 

j NOTA~ INTERNACIONAL~ 

A tarefa ~o novo Congresso repu~licano 
A.i; C<J.usas da. greve dos :mi.neiroi< 

u.m.edcanos podem ;icr resumidas 
ussiln: os mineiros fizero.m um 
contrato com o governo, com a, in
fiaçã,o, porém, alegam. esse cem
trato de~ou de existir, pol'que 
os salarios deixaram de esta1· p!'O
pordonados ao preço da vida: 

1 nào ha greve, o que l1á é ausencía 
de contrato dé trabalho. O gover-

1 

no porem redargue que a alegação 
de falta de contrato é um sofism::>, 
para encobri!· uma autentica gre
ve, a qual é proibida por lei quan
do existe wn cont.rato de traba.lllo. 
Ao tribunaf coube decidir a que-a
ião, e o fez du:ado ganho de cau
sa ao governo. 

Esae é o a.1rpecto jl.ll'itllco do 
problema., 

O aspecto econom.lco e moral é 
mais serio, no entanto: o.gora,, que 
os EF:. UU. estão em pleno eon
front,o de forças com , a H.ussia, 
agora, que o sistema democrailco 
de gcverno está recebendo os 
mais serias revez~s desde que ter
minou a guerra (nas ultimas elf'i· 
ções italianas houve 50% de. abs
tenções e o espetaculo da luta · 
de partidos e candidatos na. Fran- ': · 
ça mwto li@! Silili$Zllelha ao llOSSO, .. 

llrü.Sil1:it'o, o que já é dl:Aet· muito-, 
pois Deni, agora, 6 que 'o s,· •• loí..r, 
l ,ewis achou aec a, melhor ocasiâ(> 
para deflagrar· a maior g-reve . da. 
Jd"stor1a americana. 

A reação do publico ame.ricau<, 
contra a atitude de Lewls está 
mais intensa 'do que a primelr:., 
vist.a se supõe. Os q'ue não se in
teressam pelo falo da clemocraci~ 
perder adeptos no exterior e· <le 
morrerem na Europa ma.is algum~ 
milhares de famintos, fléa.n:1 po1· 
certo vi\'amente encoleri:J:acloi' e, 
it•ritado;,i vehdó suas fabricas se 
fecharem, seus competidores in
g'leses ganharem os mercados e 
lendo nos ca.beçl!.lhos elos espatha~ 
fatosoa jornais americano• ~.i• 
Oli EE UU. estão na lminencia f.'14!! 
uma hecatombe economica, 

Pergunt.:1.-se: porque o Congre.,,. 
so, com maioria republicana, t, 

portanto cte orientação anti-traba• 
lhista, não aproveita a indigna• 
cão da opilllíl.o publica americana 
contra os sindicatos e não faz leis 
coibindo e regulando os exageroa 
dos poderes com . · que Rooseve:1t 
presenteou a.a org~ ope· 
:rari!Yil? A r~sposta 6 slmplea: Q 

(Continua ,na '7;a paetr.ia)_ 
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-sugestões para 

Presenies 
1idaloo~ 
Camisas "l\1appin ,i de corte pr1nw
roso-,. cm tricolinc, po1>eline e ~atiste 
branco e em corcs unidas ou discre. 
tos , descnhos listados. Escolha in. 
eompara,;el ! ' 
Pij~m~s .ele estilo clássico, de . tálh€ 
t'~lgado, · confeccionados em mai:rni. 
ficós- tecidos ·de cores lisas ou. em 
largos desenhos Jistádos. · 
r~hambres de· seda, ºfotirar<J" e ln le
víssima, em cores e desenhoi; e3sen 
cialm.ente masculinos. Esplendidoi;i 

a:x:emplares para· presentes. de. êxito. 
l1nf; ,11versos altares o H<'1/mo. Vl
í;alio FJ:ei Eugenio de c0n('has, e 
ils antigos Vigarios, PJ · Wrei All· 
relo do Bom Conselho, F'rei Libee 
rato· de Gries, Frei Salrn.dor e · 
F:rei ~~u.el, sempre ,seP.1mdo as · 
iIJ.ÍenÇOO$ de tCJdOS ÓÍ' hPnfeJtO!'l',l 
.üi :Matriz. 

Hoje_ dia 8, festa !irnrgica da 
~ ~ção, 0 .Esmo,, Casa Anilo = Brasilrúra · 

iu~~ ~e_ MAPPtN iCo.=.-.11a••'i~~l 
·-· -.. 
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.... mana 
A do - o zelo da · Igreja pelo 

Continua, infelizinente, a inves
tida anti-clerical contra a Santa 
Sé, na Italia. D.oe-nos ver que o 
Vigal'io de Cristo é obrigado se 
i:>em que não diretamente ~s 
atravez de seu orgão oficioso, a 
tomar conhecimento dessas baixe-
211s, e a retorquir essas calunias. 
A luta entre grandeza tamanha. 
e pequene:1, tão· venenosa, f'az-nos 
lembrar a pugna entre o leão e 
u 1,1erpente. Ou a hostilidade do 
6 rancte São Paulo, com o intrigan-
1:e vulgar e baixo, que seria pro
yavelmem:e a· latoeiro Alexandre. 

santidade 

conjugal -
matrimônio 

Direito Canônico D ire<ito 
vínculo 

C ivi 1 

~-;"ão é por si, que a Santa Sé se 
· defende, pois que está acima de 

i:oda~ estas miseriàs. Fa-lo apenas 
por amor· ás almas rusticas e ig
norantes, que os anti-clericais que
rem seduzir por meio de intrigas 
e mentiras, roubando-as ao apris
co da Igreja. 

• • • 
Impressionante e incisiva é a 

.reflexão que o .;Osservatore Ro
mano» faz a este proposito. Em 
Roma, diz o jornal oficiotJo da 
Santa Sé, ataca-se impunemente o 
Papa. E, entretanto, se Roma exis
te, deve-o ao Papa. Pois que é 
so por ser a capital da Cristan
aade, o centro do orbe catolico, que 
Homa não foi arrasada como Sta
iingrado ou Berlim. 

1<: quem ignora isto? no mundo 
:ime1ro, ninguem: nãó ha quem não 
saiba. que, se Roma ainda existe, 
c;eve-o exclusivamente á sua condi
ção de sede do Papado, e á ação 
c.iplomatica desenvolvida pelo Pa
pa, pessoalmente, em favor da ci
dade eterna, junto a am~os os 
gTupos beligerantes. 

Tudo isto torna particularmen
te amarga a leitura das turbulen
c.as e desordens de que a cidade de 
::,ão Pedro tem sido. alvo, segun-
c.o o «Osservatorê Romano»: bom
bas lacrimogenas foram lançadas 
contra os fieis, e1n uma cerimonia 
em louvor ' da Imaculada Concei
çi:.o; varios Sacerdotes foram mal
tratados, e Bispos tem sido grave
mente injuriados. 

Em Milão, estudantes vestindo 
habitos eclesiasticos forçavam as 
Jovens a aansar com eles, e prati
cavam imoralidades publicas. 

& * "' 
Bem se vê aue o «LEGIONA

RIO» andou muito bem em for
n1ular seu protesto pelas violen
c1as de que anda sendo vitima o 
Pontífice, e em pedir as orações de 
todos os seus leitores, em favor do 
Pai comum dos fieis. 

Reiteramos hoJe este protesto e 
este p_edido. Mas isto não nos bas
ta. Queremos ainda formular uma 
obseryação · Discursando certa vez 
sobre as perseguições anti-religio
s::.,s do Mexico, o Santo Padre Pio 
XI aludiu ao inexplicavel silencio 
da imprensa 1,10 tocante a todas a3 
atrocidades que ali se perpetra
vam contra os catolicos, enquanto 
as agencias telegraficas, por ve
:zes. chegam a dar realce aos fatos 
mais ins!pidos e insignificantes, 
com · o mero proposito de produ
zir e vender noticiai.. E' a grande 
conspiração universàl do silencio, 
a proposito de tudo que diz respei
to á Igreja, · acentuou o Soberano 
Pontifice. 

Estas palavras não podem dei
xar de ser rememoradas hoje. 
Qualquer espoletinha que estoure 
em Tel-Aviv ecoa nos telegramas 
do ~undo inteiro. Em Roma, po
de-se fazer tudo contra os fieis, 

.(Continua na 2.a pag.) 

DQmlngo, 6 de outubro, âs ·4 ho
r::1.i, o Santo Padre Plo XU--dlgnou
se· lnau!;urar com um veneravel dis
curso, no Palacio Pontlfléio' de Cas. 
1el Gandolfo, o -novo ano judiciario 
da Sagrada Rota Romana '·. 

Xo dia precedente, todos os com
ponentes do alto Tribunal, Prelados 
auditores e oficiais, assim como os 
advoga.dos consistorials, os procu
radores dos Palácios Apostólicos e 
os advogados da Rota, reuniram-se 
no Vaticano para assistir, na Cape
la Paulina, a Missa. do · Esp1rito 
Santo . 

O Divino Sacrif!cio foi celebrado 
por S. Excia. Revma .. Mons. Felice 
Agostlno, Bispo titular de Traianc>
poli de Frigia, com a assistencia do 
Clero Agostiniano do Palacio Apos• 
tólico. Depois da Santa Missa. fol 
cantado o hino "Veni Creator" para 
invocar a assistência divina a.ostra- '. 
bulhas do Tribunal. Logo apôS: to1. 
preRtado p_or S·. Excla. Revma. 
:i\lons. Andrea Jullien; . Decano da. 
Sagrada Rota Romana e pelos ou
tros Auditores, o. ;Juramento, pres• 
crlto. 

A Audiência se desenrolou na 
Sala do Consistório. Estavi.i,m pre"." 
sentes, com o Decano S., Excla .• 
Revma. ~\lons .. Andrea Jullien, os· 
Auditores, llmos. e .R~v~Of!l, Mon·: 
senhore11: \Vynen, flard, Canestr11 .. 

Pecorari, Caiazzo, Fid!lcicchi,-,Bren.: .· 
nan, Staffa e Pa,sq,uazi; o Pr.oµ:iotor . . 
da· J,ustlça; -Ilmo-A ~v.~"l!Mlilnit~í ·;, 
l·endola; o Detenso.1.< _do :V:l_q.<lule>; 
l\Ions. Irezzii Ós· seus>' sÚb~Ututos 
Mons. Stella e Dei ·corpo; Õs -N~ia..:, 
rios assim como todos Ós Óutros ofl• 
ciais; os 11,dvogados ConsistoriaiÍS, ·os , 
Procuradores dos Palacios ·Apoâtõ• ' 

, Jicos e os advogados d.a Rota,· 
Sua Santidade chegpu acompa.-

11hado pelos. Ilmos. e R;evmos. Mon. 
senhores Venini e Toraldo, · por al
guns Guardas Nobres,. com o Co
mandante Petrucci, os Camareiros 
de capa e espada l\!arquez Sacrt· 
panti Vituii e comendador Bono. 
melli. 

O Augusto Pontifiee escutou pri
meiro a leitura de uma devota apre
sentação de homenagem feita pelo 
Exmo. Decano da Sagr.ada Rota 
Romana que precedia a apresenta• 
ção do' XXX volume das Decisões e 
Sentenças da Rota. Depois, dignou• 
se pronunciar o seguinte Discurso: 

"Jâ. um ano tra,nscorreu, diletos 
filhos, desde a ultima vez que vos 
vimos em torno de Nõs. um ano 
para vós do mais intenso trabalho, 
especialmente no campo das causas 
matrimonial!'!. Continuando o estu
do iniciado no discurso precedente, 
aproveitamo!'< hoje a ocaslãO' que se 
Nos oferece para ·,oltar ainda uma 
vez a el!SO. materia, que constltue a 
pQ,rte precipua da vosJ1a atividade, 
e sobre a qual tratou o VOl!SO ve. 
nerado Decano na sua tradicional 
relação. 

Começamos n·o ano passado a. es
tabelecer as diferenças entre a or
denação judiciaria eclesiastica e a 
civil. De fato, tendo examinado a 

distinção· fundamental, na sua or1• 

SUA SANTIDADE, 

gem e na sua natureza, dos dois 
Supremos Poderes, dos quais o .po· 
der judiciario é uma importante e 
necessaria função, ded·uzimos uma 
semelhante diversidade essencial 
entre as duas ordena<?ões judicia
rias, não obstante os multiplos pon
tos de contacto, que se encontram 
numa e noutra. · 

Neo-Sacerdotes da Companhia de Jesus 

A mesma conclusão se chega se 
puzermos em confronto o objeto 
próprio de cada um. Ainda aqui 
encontramos elementos e llneamen
toe 9omuns. De fato, em ambas as 
sociedades perfeitas, a tutela do 
'·bonum commune" exige que 011 di
reitos e os bens dos RCl.1$ membro@ 
possam ser poi via jud\oiar!a nt un.• 
11:,:ados. garantido!', l't'lntegrados. 
Por outro !11,do, eM1<<'s direitos e bens 
21io em parte os mesmos na Igreja 
,; no Estado, pois que a Igreja f 
uma sociedade visivel, cuja vida' 
está. necessariamente ligada ao mo. 
do de ser fisieo, â.s condições de -'S· 
paço e de tempo, no qual vive o 
homem. Por outro lado, porem, 
existem direitos e bens tão parti
culares o proprlos da jurisdição 
eolo:,ilai;;tlca, que por sua natureza 
não são nem podem ser objeto ão 
poder judlclario (lo Estado, 

l No dia 12 pp., l\s 7,30 hora•, 
realizou ,;e na capela 11P {lolt1• 
gio São· Luii, nesta Capita,1, a 
Ordenação de 7 novos Sac,rdQ· 
tes, . · perténcentes á Çopipanllia 
de Jesus. · 

Foi oficiante o Exmo. .Revmo. 
Sr. D. Manuel da Silveira D'J!lb 
boux, Bispo Diocesano de Ribei
rão Preto. 

Os novos Sacerdotes são os 
Revmos. "'.-s. Padi;es Henri Cha
bassus, Luiz G. da ~llveira D'El
boux, Pancracio Pinl., Outra, 
Gil Corrêa Machado, José Au· , 
gosto Moreira, Antonio de A.D- 1 
-clrade Ribeiro e José R. FiraJtli· i 
redo Sirva. i 

O· R-evmo. Jlt. Remi Cba'bns- 1 

li'IJl!l é engenheiro diptoniacle> 11ola 
Esoom .Polltéoni~ · da Vnivem; 
d~de d.e Sfio Paulo,· e ingressou 
:Q!I, Companhia de Je5'µs _4<ttttli!'I 
4e tflf termilllHll> qs esttJdil~ ~ª
quelil t:scQlil, D11r3.nte seu w:m• 
tio de ~stqllante, fii. ffc,ivma,, pres· 
tou relev;mtes serviços ás Con
gregações Marianas, e á Ação 
Universitaria Catolica, de que 
era elemento de destaque. 

O Revmo. :.re. Gil Corrêa Ma
ctn,do fc:ii, antes de ingressar 
par11 a Compilnt.ia de Jesuu, ele· 
mento milit3nt1 o dt!dlcado ela l 
ConJrl!HQit> Mariana de Santa 
C1cili3, tendo tambem prestallo 
&omea~ ao "J.epoqrSg"., 

Entre s bens, para clefesa dos 
quais os tribunaili1 eolesiasticos (tan. 
to <loil Ordlnarlos como da Sê Apos
t(IJto,1,) no curso da ·historia, tôm 
fntervlnt'to algun:rn ... e, vezei- ,mvorn· 
mente, deve-se assinalar a propria 
fé, fundamento de toda vida sobrena. 
tural. O tribunal para tutela da fé 
é portanto um orgão legitimo do 
poder judiciario na :greja, enquan
to ela ,; uma · .sociedade religiosa 
,1>erfelta. O seu oficio é reagir ju. 
rldicamente ~ontra todo ataque des-

tinado a fei;ir um de seus berni màts 
importantes e vitais. o delito da 
heresia G da apostas\.i, nlo podiam 

nem Podem d~~~~ ~ Igreja lndif~,., 

o 
__ .,..,,. 

PAPA PIO XII, 
• ,,.e· 

timo:, séculos, especialmente· doa uh 
tittlos cem anos. Os seus repre~ 

,sentantes se a.pegam ao principio 
da "liberda_de de consciência", :;.~ 

principio da. "tolerancia" nas mate
rias relativas â. Vida espiritual, SO• 

bretudo religiosa. Todavia, eles 
mesmos, muitjls vezes, apenas con
quistado o poder, não tiveram na-, 
da. de mais urgente que violentar 
as consciências e impor â parte ca.· 
tóllca. do povo um jugo opressor, 
principalmente· no que se refere ao 
direito .. dos pais na educação de seus 
filhos;· · 

Se li. conscwnclà moaerna. pode 
p~êei- que a reação contra os de. 
lltoa que a.tingiam a fé algumaa 
vezes ultrapassaram os justos limJ..q 
ielll nos aeculos passados, nos noSSQl!i 
tempos, a sociedade humana m~ 
~ geralmente nease ponto uma eJ;< 

cessiva iDsensibilldade e indiferea,,i 
ça. 08 c:on~ sempre mai,-, ~ 
quem. e ~ promiscuidade das &,e 
v~ coDflssves rellglosaa em w:a 
m~ ~vo . condusiram Oi! tr'Jni,.; 
nals_ ~vis a. seguirem o principio lia: 
"to1,~oi&" e da "liberdade d@ 
CODcii._.,.. :Mesmo, «mte ,amai; 
tolera,aacia ~~qa. civil 9 liOCial pa,,, 
ra, oe NCIIIMN · 4u 0111tl'aa ooDffll,s 

· sGea,-1 •• . em . a1gumaa drcilmtaD-i 
du-~ talabe11Mma·deftl' mOnll Pi!" 
• • -oAtoliCÓfil. · · 

Â ~~-~ja, · DO @$Ao ;ilili'4 
1 

•.•. ,. -~ &uaoalcM> ile.11 
torça de.lei 6. m._nma; "Aâ ampl--. 
:x;andaii;a fi~eaa,-~~llcam iru,mo ia. 
Yitall:~"': Niquem lle;ia. 4:911..., 
tràngido contra sua Tontade a abffl.l 

; çar a fé, catollca.; Este canon, Q.11a@l, 

rep~u u propriaa palavru Qlll} 

1 
No&.l!O. crande . predecessor ~ 
xµÍ na Enciclica "Immortale !)d!'! 

.,- 'áe 1. 0 _de Nonmbro ãe 188fi, 4;\ Q 

1 
eco fi~ ãa cloutrina eneinada ~ 
Igreja . cleeãe C1111 primeb'oll sec::ulcd 
elo drist1aniamo. Baata acon. citaif 

rente ou inerte, Se!!}, ·duvida., no O testemunho ele Lattanclo, escrito, 
decorrer dos seculo~;· 

0 
trtbunal pa.- entre os anoa 30&·110. "' ••• No11 

ra defesa, da ,t~· assumiu formas e est opus vi et injuria, quia. relició, 
rneto~os, não requeridos pela pro- cogi non potest;·verbla pothllil q~ 
prla· natureza das: cousas, Ilias que verberibus agendwn est, ut sit vo-

luntas ••• Itaque nemo a nobls re,a acham sua explicação á. luz de cir• 
cunstancias.- historicas particulares; tinetur invitus - inutUis est elÚDI( 
se1·la todavia falso querer dl!,i tirar deo qui devotlone ao fide caret 0 • .; 

um argumento contra. a legitimi- NlhU est enhn tam voluntarium; 
dade do proprio tribunal. quam rellgio, in qua si anlmus sa,. 

. crificantis a.versus est, iam subia.ta,,, 
Não igno"'.tmos que só o nome iam nulla est ••• " (Divinae institu• 

desse, tribunal choca. o sentimento clones. 1. &. e. 19 _ Corpus Soript,. 
de não poucos homens de nouo Eccles. Lat. vol. XIX pg. 4SS.. 
tempo. São aqueles cujo P8118&• 466). ' 

mento e cujo senso 'intimo se acham. P.ortanto, ae ha. poucos dias, se .. 
debaixo do fascínio de uma. doutrl• gu.ndo noticias dos jornais, foi a.fir,, 

na, \que, excluindo toda Ideia de so- ma.do pelo Ministerio Publico, em 
brenatural e de revelação atribue um tristlssimo processo, que tam..i 
A razão humana a força 'de com- bem o Papa. aprovou as assim cba.• 
preender a fundo o mundo, a pre- ma.das "conversões forçadas" e o 
rogatlva de d9minar toda vida., e que ê ma.is gra.ve por razões de im• 
por consequência exige nisso a ple- perialismo nacional, temos o direito 
na· independencia. · do homem. de e o (lever de repelir tão falsa acu. 
qualquer vinculQ, de autoridade. sa~o. E, afim de que Nossa a.tir~ 
De?sa doutrinti-; conhecemos as magão não deixe de ser devidamen. 
r t · · te documentada, consideramo• 
on es, · t>s propugnadores, os 'pro- oportuno fazer-vos a. leitura de uma 

gress'3s, sabemos qual o seu influxo l Pro-Memoria. da Nossa Secretaria 
sobre a vida intelectual, moral, SO• . de Estado, de 2fi de janeiro de 1942, 
cial, · sôbre a economia. e sõbre a em resposta a wn pedido da Lega.• 

poUtica, mas tambem as-suas ·per.1. . s (......._· n·u-ua. ~º 
2
.a paginª) 

pécias no curso da. hist6ria. dos 111- " ...., uu _ _ 
/ 

Exm·o, • R·evmo. Sr. ·Bispo Auxiliar 
de Jaboticabal 

Telegrama procedente de· Ro
ma comunica que será sagrado 
hoje, por Sua Eminencia Rcve- · 
rendissima, o Cardeal Raphaeli 
Rossi, o Exmo. Revmo. Sr. Dom 
Frei Gabriel Couto, da Ordem 
Carmelitana. 

O ilustre Prelado, que exercia 
até aqui as altas e arduas fun;.. 
ções de Ass,~tente do Revmo. Pe. 
Geral da Ordem Carmelitana 
cm Roma, foi nomeado pelo Su-

xiliar de s. Excia. Revma. o Sr.. 
Dom Antonio Augusto de ·Assis, 
venerando Arcebispo-Bispo de 
Jaboticaba'. 

, mo Poutlffo~ Pio X1l Dispo Uª 

Espera-se para breve, a vinda 
do ilustre e joveín Bispo CarmC4> 
litano para o Brasil. Nesta Ca• 
pital, os Rn. PP. Carmelitanos 
lhe prestarão carinhosa home
nagem. Em Jaboticabal, Sua 
Excia •. Revma., o Sr. Arcebispo
Bispo ,está preparando imponen- · 
te recepção para iteu nov~ ~ ~- . 
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\:;<;!·, c::~.ci~ .nennwn interesse das 
,-gencias noticiosas. 

u general. 'l'ii.o recebeu recente
mente a visita de um grupo de 
prelados da igreja cismatica da 
Iugoslav1a, que com ele manteve 
longa e cordial palestl,'a. Esta Vi
.sita foi interpretada pela impren
iSa como a pemonstração ~vidente 
de que o regime vigente na 
lugoslavla nada tem de hostil aos 
dsmaticos. Assim, prosseguem as 
:relações cordiais entre cismaticos 

. .. comunistas que' Vimos denun
ciando hlsi.stentemente nesta fo
lha. Sirva-nos isto para abrir os 
olhos do povo, para. a grande ma-. 
nobra. envolvente que o comunis
mo tenta realizar em nossos dias. 
Ele não é mais oficialmente ateu. 
Pelo contrario, colabora de bom 
grado com tot1as as igrejas e sei
tas que não contrariem sua dou
trina politica. e social E oferece 
à Igreja de Deus a. mesma cola
))oração. Verdadeira tenta.tiva de
aimonia: se a Igreja de Deus acei
tasse aa vantagens e liberdades 
qu~ os <:omunistas lhe oferecem, 
sena. ol:lngada a renunciax- á. pro
teção óa l.Ji:i Natural, ez:pre.ssa no, 
Decalogo. E· a. este trafico, jamais 
i8 rebaixará o Catolicismo. 

~e com o Catolicismo este mer
caào é impossivel, com os cisma
tico.s e hereje.s é facilimo. Sabe
mos todos, como o comunismo pe
netrou _na mais aristocratica e 
conservadora das seitas inglesas, 
o anglicanismo episcopaliano de 
que o dr. Temple, deão de Cantor
bery, e o pouco saudoso <arcebis
po> da mesma séde foram expoen
tes. Em larga. medida, os pasto
res protestaates são utilizados co
mo agentes de propaganda comu
nista, e não ha muito tempo, em 
Friburgo, se realizou um sermão 
no templo prot~stante, pregado 
por um pastor que era ao mesmo 
tempo leader comunista conheci
ªº· Com os 'cismaticos, o mesmo 
se dá. O vigario geral de uma das 
eedes ciamaticas mais importan
tes, Moscou se não nos engana
mos, era um dos chefes da organi
mção dos ,;;sem Deus:,. Os russos 
ooVietlcoa aproveitam, assim, seu. 

· <peaaoal especializado> em ques
tões religiosas: outrora, incumbia
C)gi de demolir igrejas, e boje os 
utilizam para. fomentar cismas e 
bercsías. · --------
''GOLGOTHA" 

Cuidando-se presentemente de 
êODSW.úl' a capela do Seminario 
C8;::~l da Imaculada Concei· 

· !,ii.o, alguns seminaristas daquele. 
.t;.:bclec.imenfo tomaram a ini
áat:m de ~eixar em um volu
:!'t.e intitcl&do "Golgotha" sete 
11,umõ.::,; pronunciados cm nossa 
c~·-td;..ü ~zovisoria de Santa 
li:genia, por ocasião da Semana 
~ta, pelo Revmo. Sr. Concgo 
ir.. Antonio Alves de Siqueira. 
~se vo-~e. de agradavel apre
l!ll!lll~ç !ft{ic&, já sa_iu a lu
m-~. f'! ~ sendo vendido em 
J)f'!t .. !'kw das obras da capela. 

O Rcv,~~. Si'. Coilego Dr. AI
~ P-i! 5iqu~ir:t, é professnr do 
:s~ i,,~; .. .:.ri'} Ciântral e orador .sa
_, . .:o•.lh~-·:id.,:, p,i,r sua cultura e 
~te:,,a ue ,e,.,'i,iio. Seus sermões, 
..n-1- i.ir,;a~·~;,, '-"evada e clara, 

· .., .,~mi;uetu \)eJa piedade, dou
\t'f"líl:õ -~ d-~~.&5-.:~ de sentimen.
_, ~ :wwa amena 
'!l ;;~c:&tie, 

'. •'" ~- 1 • '·-·t"' ..; ... ._.,,..,.,....,. 

:'***"™ê;'"ãª'i*''3*'1''JªCôª1811

C*-f ~ ~mie Sua$ jóias e .-~ ru. ~ 
~~·;,M,&j&if.~4-S~,f 

~~~o :.n,; •. i.4>. ~ 
~~QGi,~~ 
~ 'jii18,"tlà qii.e, em certos ~ 
~ ~ ~ parolál - o~~ 
~~ - "'à r,,<mal'I t~ 
~se :bt~ q~ o :slífllo 6 ~ 
pelo. ~m 1:0mwn: ,. ora 6 pr~~ 
m~Iite oote o.,.priDci]:l:io que 9. 1~ 
~ ·~ .~ cnm~ ~ 
~. Oflcio •..... 

~ - . JOALHARll 

E CASA .. CASTRO 
§ ""'" """ - """' :;i:::: OFICINAS :;,;.:i .,.,_ _,_,. - ,..,.. ~ 

po,j ômr,b. JadO. ê indi~ 
que, . em seiiielha,ntes casos, Sé '1/il', 
porciõnem todas as garantú4j, ~ 
um. julgamelit,o júéto e nli1~7~ 
tranqueameiifó da· à<lusai:, 0:) aiÔ :"l(!i 
com a faculdã.dé' dé a l,,. ,,~ ~ 
de indicar quánt,o julgue- utâ ~ 
a. sua desculpa; livre deteza., ~;/1 .ti; 
já pessóal, óu a$ de ad'tqg~~ 4i 
colhido pelo' reu, ou éleslg~ ~l 

ofttclo pelo Juiz; plena. objetil,;i~ 
e délicad·ezã. de comi1éncia uoi;i · jilÍ, 
zos. Ora, t-Odos elrt.es requ~~ ·11 

encontram em ação no -rribún~ f1 

~ (JmQtdilit da &ia ~ ~· .. ··1 P'ºóP·RIAS , .. ···1 MAOOS ~ ~ .. 
~ ... ~ -~~ 
•xttttXlltXlliitlXXtllXXXIXXIXX:iXIZXXXmmXXIXl·XXXXUiXXXXX:11:XXxrtiXX:ttllll't~~ 

Alocução do 
ção à:a. Yugosiav.l& junto a, Santa. Sé, 
aobre o mov.lmeuto das coaverséSe.'i, 
aa q-uai_ - resto, a proprJa. Lega.
cão exJ>NSSa.meDte reconhecia. que 
.. m a Saota Sé uem o Episcopado 
catolk:o da. Croacla tinham tic!o aL 
PID& parte. Els, pois, o te;r,to· da. 
l"r9-Kemona.: 

(Neate poQto o s-to' PadN re
eebea 116 1'oml. Veomt. q- estava 
& Sea lado, a folha relativa a. esse 
MSWlto elo Ãl'Q.uivo da. Seci-etarla. de 
Esta.do). 

Referilldo-se a. Nota, ela Legação 
Real da Yugoslavi& j1211to ã. Santa 
Sé, ll. 1/42 de !> de janeiro cor. 
rente, a Secretaria. · de Estado· de 
s~ Santidade tem a. honra. de tra.-
:ier ao conhecimento da. mesma. Le
gação o que segue: 

De acordo co;m; os prJncip1os da. ' 
doutrina. catolica, a conversão deve 
•et- o resultado, ·aão de constrangi. 
mentos exteriores, mas da. adesão 
da alma á,s verdades eDsinada.s pela, 
Igreja Catollca. 

E' por isso que a, Igreja, Ca.to~ 
não admite AO seu se1o os adultos 
que J)ed'em para. nela. entrar ·ou vol
tar, a não ser d,epoilt de estarem 
plenamente conscientes: do alcance
e das consequêncfas do ato, 4Ue vão 
praticar. 

Por CODSeQuencla,, não~ dei
xar· de, ])NOCUpar vivamente o 
Episcopado croata ao qual cabe na
mralmente a, detesa. e prote,;ão dos 
interesses eatollcos· na Croacla., o 
fato- ele. repentinamente, um grande 
numero ele dissidentes ~· p~ 
dh-em· pa;ra, aer r-Wos :na Igreja 
Ca.toHca..· 

Longe de aceitar o:ficia.lmente e:,,. 

se fato, quer explicita, quer· impli
citamente, e1'e• considerou u,m, dever 
lembrar formalmente a quem de 
direito, a, necessidade· de ser asse-· 
~ toa ti~e, ];)ara, a TOlta. 
doa dSssidenta,; e de rel'v1ndicar, ao, 
mesm~ teibpo, a. Autoridade, Eele
s1astica a competencia exclusiva de 
dar ordeDa e~ em .materia. 
ele CODV.eralSes. 

Se· _. eomit4S epSaoopal- tosse Jo .. 
go pst!tu14o- eGlll o encargo de 
tratar e ~ecicUr todas as, questGes· 
rela.tivas a. _. matema, isso foi 
feito pre~ente com a. finaÍidade 
de obter, en;i confo~dade com os 
priDcipios da. 4o~ catolica., que 
a.t1 conv~ fo1111:9m fruto da per
suasão e não d.o constrangimento. 

.À Santa. Sê, -~ seu lado, não 
negligencia. ta.inbem de recomendar 
e inculcar a exata obseJiva.ncia. das 
prescrições ca.nonloas e -das diretrl
:.:~ dada& sobre esse assunto". 

Para. retomar agora. o fio do Nos
so raclocinio, devemos acredita.r 
que o tribunal eclesiastico no exer
cicio de 811& jurisdição Di;o pode fa
zer sua. a mesma norma seguida 
pelos tribunais civis. A Igreja. Ca
toHca. como já. dissemos, é uma.. 
11ocleda.d& perfeita. que tem por fun
damento a. verdade da fé infalivel
mente revelada, por· Deus·; o· que 
a e.-a. verdade se opõe é necessa.
namente WJ1· erro e ao erro não ae 
pod• objetivamente reconhecer os 
:in-oa direitos que A. verda.d~ De 
tal, forma. a,. liberdade de pensa
mento e a liberdade de consciencia · 
tam oe 111eus Umltee essencla111 na 
vera.o14&de de Deus revelador. Di• 
zemos: os seus limites essenciais ae 
realmente a, verdade -não é igual ao 
el'l'O e se realmente a sã. consciencia · 
no homem. é a. voz de :i;>eus. Dai 
segue que un1 membro· da Igrejà 
não pode sem culpa, negar ou re
pudiar a verda:de eatollca jã conhe- :l· 
clda e admitida; e se a, Igreja, ~e-' 
pois de ter ea.ra.ctc:-!zado o ato de 
heresia <1 de a.postasfa, o pune, por 
exemplo, exelubaclo da comunhão 
doa flehl, fica. estritamente. :na sua 
compet&ncia e, Por assim dizer, age 
em ~ do aea cllrelto c1oDl4lllltloO, 

II 

.. Santo Padre a 
m.a.nece por sua propr.i.a natureza 
fora. da coinpetêncis. da autoridade 
civil. :Mas tambem entre os Dão 
batizados os matrimonios leglt1ma.
mente contraidos são, na ordem ná
tural, uma. coul:la sagrada, de forma 
que os tribunais civis não têm o 
poder de dissalvê-lo, e nunca. a 
Igreja, em semelhantes casos reco
n heceu a validade das sentenças de 
d! 'orcio. Isso não impede que as 
simples declarações de ·nulidade· dos 
mesmos :ma.trimonios - relativa.
mente raras· em comparação das 
sentenças de divorcio - possa.I11 em. 
determina.das circunstancias ser 
ju~IJllte pronunciados pelos tri
bunais civis, e portanto reconheci
dos pela. Igreja. 

Se\'ft duvida acerca dos efeltos 
puramente clv!s do matrimonio, 
tambem entl.'e batizados é juiz com
petente, como ê de todos conhecido, 
a autoridade civtl (can. 1016). Mas 
bem ma.is ampla e profunda é a 
competencia da Igreja. nas questões 
matrimonia.is porque, por institui-· 
ção divina, dela depende sobretu
do o que se relaciona com a tutela · 
do vinculo conjugal e a santiqade. 
da.s nupcias. 

Dessa competencia r,articipa!11 
tambem vós, diletos filhos, chama
dos como sois a. p·ronunciar as vos0 

Ji\8,$ sentenças nas causas matrimo
niais. 

Se no principio do Nosso discurso 
vos exprimimos o Nosso paterno 
reconhecimento pela vossa assid,ua. 
obra particularmente neste campo, 
não pod·emos agora escondeJl'vos a l 
Nossa. solicitude pelo crescente nu
mero de ta.is processos, solicitude 
que sabemos' ser ta.mbem a vossa, 
como as considerações expostas pelo 
vosso interprete já aberta.mente 
ma.nifesta.ram. 

Não são, de fato, as c:ausas ma.• 
trimoniais pendentes do vosso tri
bwia.l um indice e :nã.o <lã.o elas cer
tamente a, medida da progi:esslva. 
dis.!IOlução da vida conjugal, disso
lução que ameaça. envenenar e cor
romper tambem os costumes das 
popula,;:ões catolicas? .Ao desenvol· 
'Vimento de tã.o funestas desordens 
largamente contribuira.m as duas 
guerras mundiais, a segunda iDcom
pa.ra.velmente mais do que a. pri
meira. Ninguem pode ficar fria
mente insensível diante da, traged1a 
que, arrasta. ainda dentro de si a.s 
suas lamenta.veis consequencias, a.o 
pensamento dos milhões de ;jovens 
esposos, que uma separação :Corça.
da. JD.anteve l(?nge uns dos outros 
durante longos meses e anos. Que 
soma de coragem, de abnegação, de 
paciencla, que tesouro de amoros~ 
fidelidade mutua., que espirito de fé 
cristã eram. necessa.l'ios para man
ter intacta a fé jurada, para. resis
tir! Muitos, sem duvida, com o .~u
xilio da. graça. implorada na. prece, 
souperani resistir. Mas, ao lado de
les, quantos outros fora.in zaenos 
fortes! Quantas ruinas de lare:i des
truídos, quantas fe~das _de alma. 
abertas na sua dignidade humana, 
na sua delicadeza. conjugal, quantas 
quedas mortais para a felicidade 
familia.r! · 

.Agora se trata de reparar esta& 
ruinas, de curar estas chagas, de 
sanar estes males. O coraQão ma.
terno da Igreja, sangra â, vista das 
indiziveis angustia.a de tantos de 
seus filhos, para vir em seu awdliô 
não despreza nenhum esforgo, e le-
va até ao extremo limite a sua. .con-
descendencia. Este extremo: limite· 
acha-se solenemente formulado no 
can. 1118 do Codigo de direi.to ca
nonico: "Matrimonium validum ra
tum et consummatum nuila huma.
na. potestate nulÍaque' causa; prae
terqua.m morte, dissofot' potest". 

Ninguern auviaa q_ue presente
mente um dos cuidados principais 
da Igreja. deve ser o de freiar com 
todos os meios a crescente decadên° 
eia. do matrimonio e da familia, e 
elà tem disto plen~ consçiencia, a.:ln-

Um, outro: objeto, q-qe faz ressal• 
ta.r ·cla.ramente. a: :diferen(}a; entl'ti:-o .. 
ordena:mentl>, ;ludiciario 0ec~siasílc<>:: 
e o civil, ê .o maUimc>JUo~: Elite' ê, 
segundo âVõnta.de do·creador, uma;·. 
•rea sacra". Por Saso, quando ee 
............... i-... t--.~ 

' '!la. que _saiba; que seus ~~rços -oão 
podei:-ão.· conseguii; · resu,lµi,d_os efeti
vos senão,-·na .medida .eni, que' as 

· _ condiçôel! gera.is,. · economicas; so- j 
eia.is e· sobretudo · morais,' · tornetil .. · 
pratlcaIJ:!,ente menos pesado o exer-
~1. ~e ~ ~. ~ll.1Qa,l _ ~-

Rota Remana 
vel ao Senhor. Desse modo b:l.Stan
te grandes sã.o as responsabilidades 
que pe= sobre os pod<.1res pu
blicos. 

Por enquanto. na. expectativa que 
esta melhora da moralidade publi
ca se venha. a obter,.devereis, diletos 
filhos com "fadiga e pacienci::i, (cfr. 
.A.poc. ~,,2)" suportar e dominar a 

anuencla. incessante dos processos 
ma.trimoniais. Pois que, uma. é a. 
ação pa.ra o ressaneamento da vida 
conjugal e familiar e outro o pro
cesso judiciaxio c'om relação aol'! 
matrimonios. Esta tem o oficio de 
julgar e de decidir os casos que lhe 
são a.:presentad-0s; objetivamente, 
segund-0 o estado de fato e as nor
mas dó direito 'canônico. Continuai 
a trazer no e'Xercicio do vosso car
go, com a inalteravef imparciali- . 
dade do juiz consciencioso, a cons
ciencia de que com isto vós alta
mente contrlliuís para a edificação 
da Igreja. 

A sabia equidade com que esso 
Tribunal considera o proprio lado 
financeiro das cousas, nas difice1s 
condições economicas do momento, 
_ equidade a qual corresponde â. 1 
generosa cooperação dos advogado~ 
da Rota, _ .. mostra que concebeis 
vossa obra como realmente 'ela é: l 
um servi,;:o presçado ao verdadeiro 
bem dos fieis, á salva,;:5,o das a.l-
mas. 

Ill 

Entre <:is objet0s do poder judic1a
rio eclesiastico, devemos mencionar 
tambem as materias que (alem da 
tutela da fé) são peculiares ao tri
bunal da Suprema e S. Congrega
ção do Sto. Oficio. A severidade 
de sua processualistica é imposta 
pela santidade dos bens, que este 
tem a missão de· defender, e pela 
gravidade dos delitos que estâ. cha
ma.do a julgar. Não haveria n,,,:>tlvo 
para fazermos deste objeto parti
cular menção, se a processualistica 
que lhe corresponde não estivesse 
em contraste com o principio, boje 
geralmente admitido, da pU:blicida· 
de dos· julgamentos, considerada. co
mo uma necessaria garantia. contra 
arbitrariedades e injustiças. 

A atividade daquele Supremo 
Tribunal a.inda ·mesmo nos proces
sos crlmínals; se desenvoive sob ri-

i 

1 
1 

' 

Sto. Oficio . . . ' 

Vosso ofie1o 6 muito grave, ~J 
tos filhos, Jião·tàint-0·-:i1or sua, ~tl 
dão quanto í>'ela· r~ponsa1mi\t~~ 
que impõe é pela lntensld.á:dê d. 
austero ttabálbó .- qlie exige. ·-~ 
e benefico ên~go'(é ele ent~ 
·to; igno'ta.do pWtiiúitos ; ma]-~ 
por outros. ·:.ràs o"Sel'lh'or yiJi d$.ti 
complacendà. ·e, · pelo antm9 ~:iÍ 
que trabaihós por sua hc·nra, t:i1'l• 
servic;o de· sua !gl'eja., :pelo inl er~~ 
das alma~; 'pela salvação dá li'i;lqt-. 
dade, fará. baixar sobre Vós :t o b~n 
dancia de suas graças. na ;inté-oi 
pação das quais Vos damos. ·de ro 
do .corac;ão a todo& Vós ,qul p.re
sentes a ·Nossa ben(:ã:o Apost~íi~ 

Medicação auxillat.. ® trai.,. 
ménto da sft)U.-.. 
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E aí não · licôú -ibom esfá porque 
o tratamento depurador mais eficaz. mais bem tolera~ó 

pelas pessoas delicadas, nas molesti:.is do sangúe e que niló 
. tem ação depressiva sobre o aparelho urina.rio, é " 

auxiliat· no tratamento ela Siflli.q:-qiie por SUtl formula tri=fo~ 
dada á. base de plantas depurativas, impõe~se no tmtamenic. 
das dores nns juntas. nas costas, nos múséuJos e nas câm~, 

dores-,nos; ossos- -dos ,braços, i{er.idas: na garganta ou n~; Jne 
. {lhaçã.t>.- nas mão~ o,~ .. q.(!5.:,J1~s,_ ;io_el~«;)S_ i:nfl~-~~d...~~ .. ,~im~el.is 
fnchados. E' o depnrali'Vó que deV~l_S, ll$ar _f!~ttl.Jte~,~ .d.: teme 
JlO, ·pois ele VOS testit~ir~-: ÔÍ>_In,::r_rl'pi~~z .· ~~. ;ff,l't:Ç,ÍI,$' }i_; .• ~: !,oa $iiild8; 
· depttnndo ·1!. 'totdffoando · · ~ iàtíg-tie, · · · Usai~ · hójê · tilesrt.i.o. 

(N. 115 ~) 



Oue quer· dizer isso? 
Pe. AcJ.lberto de Paula Nune$, S. D. S. 

-'' ·'l"odOj!i' ~a.ntcs· ·acompanharam do sa.ntisslmo nome d~ Deus n,o pre. 
~m vivo interei!lSâ e sadio patrio-:,.- ambulp da nova ~nstttuição. Que7 
tismo, OJ3 debàtés parlamentares na' ria â 'bancà.da. tõiiriÜJái. leb3 'iscin 
k~_iaJ?Jei_;'!, ·constiÜÚntc, que acaba Deus e sem a sua proteção. Quando 

·d.e. d,;,ta.r- a· na.ç;ão com uma nova se tratou da ·questão, do 4:lnsino i-eli• 
, ··' · ·., ~~~ ija.~; défém. trazer ninda gloso µas eséa1aa publicas; as vozes 

b.em fT:esca · n~ m~Illorla 'a pugna comunistas fizeram um s6 côro con 
que l'!.e ti,,av-0u em torno dos diver. tra tal dispositivo constitucional. 
:so.s. J)ol[ltuladps que a Liga Eleitoral Por que seria, uma vez que sã.o "ln• 
e.atou~ ad,vogou por meio dos par-. diferentes" ao problema religioso?! 
la_i:ri.en.ti..e11 católicos ou .dps que, -,-- E quem não se lembra das dis-
Uv:i;e,nie~4), ac.eitaram os seus com··· cussões acaloradas suscitada.e peta. 
m·o~.l~O\l.l • questão do divorcio? E outra.. v.ez, 

.~_ra que se aproximam as elei- os :representantes da Partido Comu-
·~ij_~- est".11,l!uaiª e às promessas bro- nista. do Brasil, declararam-se di• 
-t4~ a fltp, a,o eleitorado católico,· é vorcistas fanâticos ••• 
'3,ClO,l1iê.8lliavel e mui salutar que rc.. Tratou-se da asslstencia. religio--
<:o,,;q13~0,s os nomes dos Constituintes sa. ás forças armadas, e a banca.tia 
"t!Ue. fo,ra.m contra as reivindicações "vermelha" foi fiel á batuta, do l!e• 
.l·eÜi,rfo~ ·tio nosso povo. Entr-e os nador sr. Luiz Carlos Prestes; pro-
>,(~4êJ. de.(ent'ier-am teses .ou postula, nunciou-se contra a assistencla. re-

"d,(jl.s ,g1tj,~M,toliaos, poderemos agru- Ugiosa, contra as capelania.s milita.• 
P.l!·l{)s ~a segl!inte ordem: De mui- re:s .•• Porque O sr • .AJ:v;1,rp Maia, 
t~ del~ não espera.vamos outra ex-interventor no Amazonas e aena• 

-:cGtS!'!s p,or. serem inimigos éleclal"l'I.· dor pelo grande Estado nortl~, 
·,:10_1[1 QU or!c_!a,ia de Deus e da Igre- elogiou a ação dos mfssii>naria.s Cll.~ 

.. :ja,;_. t'ie o.1,1tro>j_, <!,llmenlava.mos pro- tolicas na catequese dos indfos 1>ra-
.fq11,;!a,;ti l?U~peitas; de um ou ,ie outro s!leiros, o senador Carloii Prestes 
fi~o~ :sjT!'lple:smente admirados não pode fica:r 0<1,la.ifo, e prot~stpÚ~-
"<>.rn 11-1,1~ atituqe perante os postu- E caluniou os beneméritos Padres 
laf:los ~tô)icos. Salesianos .•• 

A po~ção da bancada comunista, Com exceção do "caso., dos mls-
<1ue sempre votava em peso contra slonarlos, os o-µtros fatos contesta-
tud<>. que fosse religião, não nos dos pela bancada do sr. Carlos Pres 
-cau~~ ~ minim·a impressão. Um ou tes oram ma.terias constitucionais. 
,outro católico tavez tenha ficado Temas extra-constitucionais, mas 
--um tanto apreensivo ou admirado, que fram -ventilados na Assem· 
•uma vez que lhe fora idto etn CO• 
'micios · populares ou em conversa hleia, toram tambem ardorosamen-

. te repelidos pelos nossos "moscovi-
particular e lera em folhas e bole- tas'' desde que se referissem a as_-
ti~s ~o-munistas que os discipulos de suntos relígiosos ou afins a estes. 
S~l!ne n~ Brasil não eram contra. Deste modo. quando se tratou d;i, 

.• a.- Retlg.lão \'jo povo. br~lle.lro e rc:s- moção de felicitações a ser enviado 
peltavam os sentimentos de todos... aos dois novos cardeais brasil~iros 

Élserevtamos. então, que essas do Rio de Janeiro e de S. Paulo pe. 
promessas não passavam de ilu- ,i,. los representantes do povo, os ".de· 
:sões. de um novo metodo de propa. t , d e 

~ _.ganda de suas ideias ateistas e ma.- ' mocrata.s da coluna Preses.' a a.~ 
,,_ :·tertallstas. E mais de um leitor não \ mara são de parecer ~ontrario. E 

! . apresentam uma explicação ridicu
·no,s· quer.ia: compre1mder e estra.- l · · ' la: a separação da Igreja dll Est;:i.• 
.. -nhá.va' as ·nossas advertencias de- do! E a mesma farsa ae repete quan 

.. ::;sinteressadas· e ·amigas. O fato é 
do a Assembleia Constituinte hll· 

que houve eleições em todo o ter;:-1- menageia O Eminentissjmo Cardeal 
· · ter.lo ;,atr.io e os homens da fole~ e Patriarca de Lisboa, Dom Manoel 

-ido. mar.tela chegaram a enviar a Gonçalves Cerejeira .•. ! 
A~_em_\,l&i.~ Con~_tltulnte mai_s de 
uma du~ia de deplltados. Por que tudo isto? Não poder!ll.m ! 

. Na elaboraç.ão qa nova Constió 11 J_ eles ficar pelo menos calados? Mas 
ção brasllejr.a .fo,ram discutidos mui. não. O odio á religião é mais forte 

do que o silencio! Onde ficou aquetiplos e variados prohlemas. algm,s 
dos quais intlfüamente liga.d.os "º'° le "santo indifer·cntismo" aos pro-
post4l!J.dos r.elig.iosos do povo nn>.· blemas relig-iosos, aquele respeito a 
,eiJeir.o, Os deputado8 comunistas crc11ca alheia de que os demagogos 
tel'ão ficado indif<-rentcs a tudo comunistas tanto falavam ás vcspe-
e>uanto de falou s,()brc estas qucs- n,s das cleicõc" '1e 2 de dezembro 
'tões de religião? F.l' o que vamos ver do ano p. passado, e que irão re-

·pet'ir ag-ora que cs Partidos Politineste artigo, embora rap\dam~nte. 
.R.ec~pit_u~eniqs~ a]g·uns fatos. ain- tieos corne~am a eni:-:aiar as prin1ei'-

da hem de ontem. ras eleicões estaduais?! 
Ff,! a bancada comunista que vo- Que o leitor catolico fique clescle 

l'.qu 11nanin1eine.nte contra a inse:rç5.o jú, ele sobreaviso . ; 

ft · · ~an~oleiíOcrncia comunista ~e lito. 
o regi111em do Marechal 

0

Tito les Delija, que foi assassinado 
na Iugoslavia se r~sume numa na praça p~1blica no dia ele 
política de assassinatos e perse- Natal. 
g 4ição, que tende a fazer desa~ O Correspondente Can:ilo 
parece!' a religião. Isto afirma o Cianfarra confirma tambem as 
correspondente do "Ncw York noticias da N. e. referentes ás 
Times'' na Iugoslavia. medidas tomadas por Tito, para 
·· ·As · informações "obtidas de impedir o ensino religioso r.::ts 

fqntes cuja veracidade não se escolas, violando os anccios de 
póde por em duvida e cuja noventa por · cento dos paes de 
keÍ1tidadc não sê' pode meneio- familia. Os crucifixos foram re-
nar,. · por razões bem . claras", tirados das escolas, fechadas as 
confinl'lam e cómpletam um capelas das escolas, tendo sido 

· ~ ', grande · numero de despachos impingido o ensino do ateismo e 
enviados a imprensa catolica o ensino de cantos antirreli-
durante os ultilnos quatorze me- giosos. 
ses 'pela N. e. w. e. (noticias · "A. campanha anticatolica -
cfl.tolic~), em que se relatavam disse cíanfarra - segue o mo-
abundantes detalhes da vida ca- delo inaugurado por Hitler, na 
telfoa na tqgo~l~vi~. Alemanha, Austria e Iugqslavia. 

Pelo correponclente Camilo durante a guerra. Naturalmen· 
Cianfana., QS leitóres do "New te, o primeiro golpe, fot cónh:a 
·Yerk Times" .souberam que. "230 a liberdade de impensa. · Dos jor· 
sâ,cerc:Iotes foram assassinados, nais catolicos, em numero de 
198 dos ciuais · sem ,julgamento 100. foram fechados 96. 
pré,vie, no ' período que vae de o regime nazi-comunista de 

- 15 de abril c'e 1944 a 15 maio Tito in:cia a suà campanha, 
de· 194(r·.· A este total acrps!'.!~11-: "primeiramente, privando o Cle-

. te-se tambem. · onze religiosos e ro de meios de súbsistencia; · se-
.. de:t 'seminaristas. ' ' gundo, f~çhando as insti~uições 

... , Muitos outros se encontram ;catolicas e por fim danclo o gol-
. encar,céados; Sem julgaI11ento Pe de misericordia". 

aJgu:n. Um dos meios para conseguir 
. Entl'e as vitimas da sanha de estas aspirações é a decantada 

1'it9; '' pefos séus ascéclas ' qa 1:cfo'r111a airaria, _que afeta par~· 
"AZNi·-' (Policia secreta da lu:- ticularmente a pr0ptiedade ecle-
ioslavia) estão 'os · Abades. Dom· siastica. Sob o ímperio desta lei, 
Stefan, Povoíjniak, . que fol 1:oda a propriedade pertencente 
execÜtado· erri ·0c1ra ciiànte de aos Seminarios catolicos, foi 
numêrqse> pu'!:)Fco' e Dom C_har· con:Uscada. 

Í_:;,~-R~;;e_~7rt~~i_~_;;_-Port;xr_;;;;;~#~,#ii~G_.S~1_ 
t, . . !.c,!l~:-~e a ~e~r~en~ç~ :!;!~~ çl~!!~~ ~ ~-~~ ~o Sr. § 

· ~:, ~ : ,gutbnphilo (Josta, ~tta Go~~!~ . !,ed~ !l.~ 2~8. r~~~ ~ 
. ~7 :.\, ·· ,~,;:: tomada. e tefQmta .de .. as!,fnàturas e t"enda a.wlsa, ! 

,, 
•o:,, ... • 

, ~,.U.ãi©.~0~.0..UIC,!t,l~!tM.:n·n O OUUl,O O D O O O ri O O uouo ºº H O e O~O: 

J .
0
, 

1
• 
8

-.. s: tr1-fun_ as novtdades em JO .. ALRAR~ MODERNAS 
·. , . ·. . de OIU'Oi . rubis e -_ bnlhant.es · · 

: : :·: GRANDE ESCOLHA EM OBJETOS J>ARA PRESENTES r:-:;1 
Grande :variedade. em .. RELóGIOs·· das melhores marcas suiças 

Casa Bento Loeb 
RUA lã DE NOVEMBRO N.º 33l 

·: : : : A Joalharia preferida pela ,alta sociedade HÁ 3 GERAÇÕES 
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li& tautl•S que só J:JlE;am o 
problema sexual sob o aspecto 
profilatico, materialista, e o 
consideram aP~nas uma. ques
tão de higiene ou um proble
ma racial. Esquecem-se de 
que somos uma alma imortal 
com aspirações á felicjdadp 
eterna, e, que no fundo de to-

-----'!"~·:-~--~·--·#~ ... -~ E se cq.uslderadas todas as ..., 
cunstancias se torna necessa
ria em tempo oportuno algu
Jfla instrução individual acerca 
deste delicadíssimo assunto, 
deve, quem ..recebeu de Deus a 
missão educadora e a gi:a~ 

propria, desse estado, tomar as 
precauções éonheeidissimas da ' 

Educação 
sexual 

das as questões, como dizia Joseph de Maistre, 
h;:t sempre a eterna questão q.;:i, religião, o pro
blem:> r,,Jigioso. E' possível ~plicar .a vioJen
cia r,c ·· atinto, a tirania, este duali.l?mp tre· 
meneie C;l,, .ia em nós, esta luta entre o espi· 
rito e ;1 :·eo '.'" ~ sem o pecado original? Pode
se dispen~:,, .: obra da Graça nei,ta luta em 
que falham Lodos os recursos humarnis eµi fa,ce 
do perigo? A Igreja nunca foi contraria, ao 
invés, sempre aconselhou uma educação seria, 
e digna, e ·verdadeiramente cristã, no terreno 
delicado da vida sexual. Todavia e:x:i~e que 
esta educação não seja, como vemos hoje, uma 
autentica esccla d_o vicio e uma iniciação preco
ce e desastrada, tão. prejudicial como a inicia
ção do Vicio. Como é delicada esta µ1ateri;:t e 
com que tato, .com que prudencia é nµstér . ver- 'I 
sa-la! Diz Pfo XI na Enciclica "Divin_i I,iius 
Magistri": "perigoso é aquele n;ituralismo que 
e,u1 nossos tempos, invacle o campo <l-;:t e(Juca
ção, cm matcria delicadissima comQ é ~ hQnes,
tidl!,dc dos costumes. Muito difundido é p ep:() 

· elos que com pretensões perigosas e más pala
vras pronrnvcm a chamada educaçã9 sexual, 
julgando erradamente poder,e!D pr.~c~yer ,9.i:, ~P,;, 
vens contra os perigos (la seiisua1ic1ade, '. .. cqm 
meios pm·mnentc naturais, tajs como u~a te
meraria instrução preventiva, ipdistintamente 
para todos, e até pr,.blicamente; e peor aindíl,, 
expondo-os por algu~ tempo as oc;_\Siões para 
os acostumar, coni9 dizem, e quase fortalecer~ 
lhes o espirito contra aqueles perigos. Estes não 
querem reconhecer, continua P~o XI, a J!,;t~ 

tural frag·ilidade humana e . a lei. de que f~la 
o Apostolo e o n traria . a' 1ei d~ espirit~. 

ed11cação tradicional". Vede como o Papa tra
ea nestas palavras as normas de uma auten
tica e' prudente educação, ou melhor iniciação 
n~ste terreno del-l.cacto da educaçã() sexual. Não 
faltam obras nest~ assunto. Vemos que está 
j!i éi~~adamente explorado e o que ê mais 

· doloroso, os manuais ou livros em geral de cha
mada edµcaç~o sexual ,não passam de pernicio
sos manuais de vicio onde só existe uma fina
lidade: precaver contra as doenc:a~ e ensinar 

· a go_zar sem perigo e sem maior prejuizo. 
Partl:!m todos deste principio materialista 

- de que ttido é licito e de que se tem o di
reito ao praze:r, e que ó mister n5n ofonàer aos 
melindres publicos dos "moralistas", dos "puri

tanos" e da sociedade, •com suas leis, mas, den-., .. ' . 
fro _de uns tantos principios. da eugenesia e da 
higiene se _ppde e se deve "gozar a vida". Eis 
no que dá e no que vem a ser em geral a cha -
mada edµ~f!ção sexual <.'111 nossos dias (' o que 
i::ent~n~ de autores se:m nenhum respeito e 
delicadeza pela alma da juventudc e da infan
cia, querem hoje enveuenar e corromper r 
:Q..OSS!;I, ge11te. 

,. ,,,_ ,.. C11idado com estas obras venenosas e ver 
diideiros ma:nuais do vicio. e que muito longr;· 
de uma educação sexual só podem trazer umB. 
perversão. O que lamento é que hdje seja pre
ci.so falar mais em sexo e questões sexuais do 
que em pureza e esplendor da virtude. 'roda
via como este mundo vai dP. mal a pior e o vi
cto campeia qesenfreado. _e nossa pobre moei· 
dade V?,i se dissorando dia a dia, é mister orien
üi-la $CD;io... Para os grandes males, gra.n-
drs remedias! 

* Mo n s. A S-C A N I O B R A N D .Ã O 

Discurso do R. Padre(esarDaineseS.l l 
nps cpmemorc:1çõeJ ent homenªge,m aos mortos OQ 

levante comunista de 19-35 levadas a efe~to em .. --··. - . .... . . . . . . . - -,·• . " 

NOVA FRIBURGO 
Este momento é de suma since• 

ridade . 
Na casa de Deus acabamos de 

sufragar a alma dos brâ,vos mili
tares que ·foram trucidados pelos 

.. comunistas. na madrugada de 27 
. de Novembro de 1935; erguemos 
nossas preces ao 'céu pàra, 'àgra
decer ao }..Jtissimo · ó"não fer per
mitido que o Brasil fosse então 
subjugado p~lo totálitarisrnq ver~ 
melho; rezamos para que a ':l.'er
ra de Santa Cruz não seja trans
forniad1:t mim pedaço ou num sa-
télite' da .'.Rússia bolchevista. ' 

Depois do ato religio.,o, as co~ 
memorações -cívicas destinadas a 
rememÔr/1,r. os trá,gi<;os ~ce>11l~~i;. 
menfos afim de lembrar á coI).S'." 
ciencíi do$ cidadãos as lições. do~' 
loÍ·osás séverà.s. e· atualisiíim~ ·:qo' ' 
as~@ . ~!tmfu~o ]?.~~(;! '·co~iil!~Sln9 · 
· assassino, não só contra. a vida ~ol!I . 
,Jefenso1-en ele. ne.trl3 :ii~nll.o tii.m~ 

•bem 11: ~e~ente l:OllU"~ ~ di~ 
rli!itos fund,amenW.s e malienáveis 
do ' homem: e d;i.· sociedacté. ' 
' m~~e mpnwnt-9 ~- 'i:te"~a $ince-1·idade. .. - , -.. . . . . . . . 

Porque (!J preci~ levant.i!,r a vóz 
p~ depup.ciar ':_c:iê 119-yp · o~- ~mes 
hegie>n~s pe.rp~tr~~ pelos ~o
m1U1istas em ~m1ernb::o de 1935. 
. É' "precillo lev,mt.ai' a. ' y~z ', para 
procliµnar ~12e, ap~ d.~ ruidç~ 
sas declamações · dos comunistas, 
apezar dós'seus·esfórçoá pârà des
viar a atenção dli' opiniã.q publi
ca e para enganar rui' incautos, os 
fatos são' fatos e os fatos -.d estão 
a registrar esta tremenda. verda
de historica, a. sa~ que· ~ ~omu,- • 
nismQ aqui comQ p<!r ioda a paxte 
tem· a.a' ·mã,ós;imanclta4àa de sa.n._ 
guê, derramado'., erfmiiiQ~ment:(? 
pare fnlpla~tar .o. ~atetj~lism..o e .i. 

-.esc.raVidão. 
· IA' · preciiJ<>. :·~l')etir m~l1$ wr..i. 

vez e sempre que esta verdade lús~ -
tarica é a unica que nos póde dali' 
uma ideia exata do que préten{le 
realmente o Comunismo, do que é; 
realme1ite o Comunismo, do que 
produz. realniente . o ComuajS!l1Ô. . 

Este momento é· de suma. 1:'eS~ 
ponsabilidade. ' 

Porque é preciso advertir os ci• 
dadãos ' de boa vontade q'IU: ,.,. 
podem' esnerar outra ' coisà do ' 
Comunismo; quaisquer .que sejam.i 
seus · disfarces, suas afirmações· t ' 
suas promessas. 

Ele é e não pode deixar de ser 
materialista: consubstanciando O!I! 
principios de Marx e de Engels, 
admitidos assimilados e apregoa• 
dos por todos os doutrinadores e 
por todos os chefes comunistas, o
Comunismo regeita a proprla ideig 
de DelÚl, arremet51 furios3men~ 

. cotif;l"~ =i. religião ,nega, .. riài~ular';. ... 
• _(c:)Ql!)tjgi-.· ~ -~,. ~),' 
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EVANGELHO Matriz de Santo António do Embaré o Sinhedrio e João Batista m!~~ee u:0:a~ ~~ Julia de Freitu Guimarães Ablu 
TE&CEIRO. DOMINGO DO 

( São João, I, 19-%9 ) 
ADVENTO 

Naquele tempo, de Jerusalem, enviaram os judeus a João sa.· 
cerdotes e levitas para lhe perguntarem: . Tu quem és? E ele ·con• ,. 
fessou e não negou, mas confessou abertamente: Não sou eu o 
Cristo. E lhe perguntaram: E's 'tu Elias? E lhes disse: Não so1,1. 
- E's tu o Profeta? E respondeu: Não. Disseram~lhe _então: Pois 
quem és, para que possamos dar resposta_ aos que nos enviaram_? 
Que dizes de ti mesmo? Respondeu-lhes: Eu sou a voz do que 
clama no deserto: Endireitarei o caminho do Senhor, como disse 
o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados~ eram dos Fa
riseus. Perguntaram-lhe então e lhe disseram: Então porque ba
tizas, se.não és o Cristo, nem Elias, nem o Profeta? João lhes res
pondeu, dizendo: Eu batizo em agua, mas no meio de vós esteve 
alguem que não conheceis. Este é que ha de vir depois de mim, 
mas existiu antes de mim, e eu não sou digno de desatar-lhe a 
correia dos calçados. - Estas coisas aconteceram em Betania, além 
do Jordão, onde estava João batizando, 

COMENTARIO 
O aparecimento c':e João Ba• 

tisLa, os a;tos religiosos por ele 
exercidos - a pregação e o ba
tllmlo da penitencia - a multi· 
àa.o de israelitas que a ele acor
ria e o venerava terminaram 
comovendo a autoridade rell
gwsa de Jerusalem, o Sinhedrio, 
a quem incumbia superintender 
à:, questões deste geDceto entre 
.u:; Judeus. Resolveram por isso 
\OS anciãos do templo tomar co
nhecimento do fato, e investi
gar sobre as credenciais do. Ba
'.tll:itâ. que justüicassem sua ati,-_ 
~ude. Enviaram seus emissatios. 
Peviam eles trazer uma respos~ 
tu positiva: "Dize-nos quem és 
para que demos uma, resposta: 
aqueles que nos enviaram"', 
~rês ques~ões tinham que· pfQ7' 
pôr a João. Ele poderia set'. ~ 
(!ada a hipotese que sua atit~<i:e 
fosse legitima· - ou o. propri~ 
Messias, o Enviado ardenteme~
te esperado; ou Elias que,· se
gundo a crença geral . dos he
breus, deveria preceder e pre
parar a vinda do Senhor;' ou um 
;;rande proieta, tambem espera
do conforme outra tradição do 
povo. 

* " " 
E' instrutivo observar que os 

Sinhedristas•· aventaram varias 
hipc _ses, não cogitaram, no 
entanto, da unica possivel. Pois 
o vaticinio de !saias era claro 
'neste ponto: o Messias seria 
precedido por um profeta que, 
110 deserto, com penitencias e 
austeridade. pelo exemplo e pé
la palavra, disporia os corações 
para receberem condignamente 

E' que para os fariseus, inte
ressava .. muito mais a politica 
do templo, do que o Santuario 
de Jehovah. Cuidavam acima de 
tudo do proprio prestigio Jumo 
ao povo. Da -Lei serviam-se mais 
das p_:raticas externas qua me
lhor .ge ajustavam a este ic.e~l, 
do que de um conheci~ento 
mais solido das Escritur-as En
carregados de guiar · o povo· em 
materia religiosa, ce.ieu-os sua 
a.mbição: tomaram-se, ::omo os 
chamou o Mestre, "cegos cundu
wres de ceg,os". 

• • • 
Para os que, na Igreja., têm 

qualquer parcela no oficio .tre
mendo de evangelizar e difundir · 
21 vida cristã, nada mais pet1gn · 
so do que a,paixonar·.se .. por 
iC:éias proprias, com piejuizq ~ª
crientação segura que part.~ ela 
Suprema Autoridade na Igr~ja:· 
o Viga.rio de Cristo. 

O ·· que para os Sinhedristas 
deveriam ser as Sagradas Escri
turas, devein ser para os Cato_..; 
licos as decisões do Rom~no 
Pontlfice: aceita~las com .:1.bne
gação do proprio "eu", na sua 
significação objetiva é· viil. re
gia que conduz á vida, guia in -
falivel do bem; forçad'ás ·a en
quadrar-se dentro te uma con
cepção anteriormente idealiza
da ao sabor de simpatias ou 
temperamentos individuaes, a
fastam., perigosamente do Ca
minho da Salvação, esterilisam 
espiritualmente a atividade do 
cristão. ' 

Aos Sinhedristas perdeu-os 
a pa.txão poUt1ca. Uma. simples 
verificação das profecias de 
Isa1as poderia convence-los c'a 
chegada dos tempos messianicos 
No entanto, desconheceram o 
Messias e o crucificaram. 

Uma inversão a.na.Ioga no 
ideal religioso, pode tambem 
distanciar o cristão do caminho 
da verdade, aproxima-lo do erro, 

o Redentor. Ao. saberem, pois, 
os chefes da -Religião de Israel, 1 

iiio aparecimento deste homem 
iextraordinario, vivendo em je
juns e .penitencias, dispon.do u 
almas, purificando-as pelo arre· 
pendimento dos pecados que ne· 
lns excitava, sua primeira sus
peita d e veria naturalmente 
orientar-se para um reconheci
mento da ::ealização do vaticinio 
-de lsaias. Não cogitam, porem. 
os maiores de Israel desta pos
sibilidade! 

1 
inutilizar-lhe · o zelo, e mesmo 
por em perigo sua salvação. 

Valha-nos o exemplo do Si-
nhedrio. · 

f e~eração M ar i a n a f e m i n i n a 
----------

Romaria 
Como nos anos anteriores a Fe

deração 'Mariana Feminina. pro
moverá uma. romaria a um San
tuário de Nossa Senhora para 
agradecer os beneticios recebido::; 

Excavações da 
Santa 

·Terra 

.... 
a Penha 
durante o ano. Neste ano foi esco
lhido o Santuário de Nossa Senho
ra da Penha, devendo a romaria 
realizar-se dia 29 de Dezembro e 
não dia 15 como vinha sendo 
anunciado, muc:iança essa ocasio
nada por motivo de força maior. 

As Filhas de Maria se reunirão l 
ás 7 horas e 30, uniformizadas, n;1, 
Praça Nossa Senhora da Penha, ás I 
8 horas será celebrada a Santa 
Missa durante a qual será distri- 1 

.A.nlouio do Embare'. teire po!' ela.D ~lil!tt.Yets, ·ficou ã I d~ .. :r:eeonhecimento a. que fe111 jWI 
· Ma.$nifica.rnente eltuada, a.trai de cargo do construtor tmz· Ferreira., pelC>ll. ~rês &no!I · d'éi •gra.ntle dedica.-, 

continuo essa linda igreja cl'& Praia que· N tol"llou merecedor da. era.ti. cã.o_. ~, ol>ras da._,Matrtz • · 
do Embaré grande numero de fielB dão de toc!oil, pe_la. dedi~ e ho• Em 1936 trab~fiióu-~ vagarosa.-
daqui e do exterior, os «1uasi nã.o só nel!t1d&de de que. deu provà!I, sendo ~~~te na iSTeJ~,:' _t<:~_do~se · acUa:nta• 
a admiram pela:finura do estilo go. ii;uàlmente dfs-no· de l;"éconhecimeÍl- do ·o a.óàbamento ·externo daa ·par.o 
tico, tã.o rico em cores, em· ogivas- to o Comêrcfo·de_-Santos; pela !ltta 'tes··1at~s.· Fo'r&~t ·t~ltae :ta.m:bens 
e vitrais - estilo Que no feliz di· proverbial generosidade. ai entradas latera'.is' e: a Capela de 
zer· êl.e Louis Bréhler, Íente da P'a.- Terminada a. reconstrução, fez-se São Josê, Jâ no nó'segulnte, quan .. 
culté des Lettres, de Clermont Fer- a.solene inauguração no dia 24 iie do de novo era Vlgârlo o Revmo. 
rand, "dá-nos a impressão de uma Novembi:-o de 1911.· As festas de Frei Ma.noel de 'Serenhano, nota.-
ascenção infinita" - mas; sobr'etu- Santo Antônio eram sempre ceie- vam-se consideráveis n1elhoramen .. 
do, por encontrarmos· nela a inex-· bradas· com grand.e esplendôr, e o tos, pois teve prosseguimento o tra;.; 
gotav_el bondade Franciscana, sem- desenvohhnento · tomado pela Ca- balho interior,. sendo inaugura.da. 
pr~ ,.pr,mta à lhes distribuir, com pela, afirma o Revmo. Pe. Gastão no dia 2 de óuitibro, 1.a sexta.. 

. o zeiq. · que caracteriza os filhos do de Mora.is, obrigou-o a apelar no- :feira do mês, · a linda · Capela do 
, "Povérello" de Assis, os tesouros da vamente para ó ·sentimento religto. Sagrado Coração de Jesus. Fora~ 
graça divina. so· da familia sant!sta, que acudiu, terminadas tambem as Capelas de 

Por concretizar antiga aspiração pressurosa, ao seu pedido, .podendo · São José e São Francisco, cujos al• 
de nosso povo, tradicionalmente êle assim tratar do aumento da sa- tares, trabalhados com esmero, vie-, 
cristão, no qual se acha enraizada a crtstia e de outros cômodos ~e de- ram da oficina "A Soberana", do 
·devoção do grande Taumaturgo de vertam servir para uma futura re- Sr. Uino !<'rançoso, colocando-se 
Lisboa, entusiasmou esse aconteci- sidêncla paroquial. Els como des. ainda os paraventos, igualmente fa-
mento os católicos de Santos,: mor- ereve ele, resumidamente, em 1915, bricados na referida oficina, em Ee. 

• mente os paro(luianos de Santo An- a Capela. de Santo Antônio: "Da. pirlto Santo do Pinhal. 
· tonio do Embarê, que não mediram antiga Capelinha do Embaré, de ha Em Abril, deu-se inicio á cimen• 
esfórços para revestir do maxlmo 40 anos, o que hoje se vê bem po- tação do piso, que atê então' fora. 
brilho a referida solenidade. de chamar-se uma !~reja. Restau- de ladrilho de qualidade inferior.· 

Ainda entuslasmádos com a mag- rada, . ampfüi.da, reformada e re. Em Janeiro de 1937, foi inaugu• 
na festa, parece.nos oportuno vol- constrnida, o transeu?lte da praia rada a.encantadora Cap·e1a de Nos-
vermos o pensamento atê á prlm1- admira o edificfo harmonfosÓ e s6· sa Senhora, cuja pintura, eomo as . 
tiva Capelinha de Santo Ant6n10, i,_rio ~ue à. 1>iedade de uns, a devo- demais, ficou a éargo 'do Sr. Pedro 
mandáda construir nesse mesmo lo- ,1trõs e a generosidade de Gent!ll. 
cal pelo piedoso Visconde, então -ii,· = ;.·evou ãquela altura". 
B • d E b ê 1876 1 '.,., A ?O de Setembro de 1938 ·teve 

amo o ,m ar , em , e ne a Deste a ultima· restaura~ão, · con• inicio a construção :da .Casa Paro. 
fixarmos os nossos olhàres atê a sidera.-! aumento e solene fnaugu. 

t f. d j t •= quia.l, e em virtude de di!iculdadel!I vermos rans orma a na ma es osa ra"ão da Capela, no ano de ·1916, 
j h j d " materiais houve um intervalo ·"-na. Igre a que o .e temos a ventura e ..,,·uco se fez nela de. relevante, atê 

1 ,,,_ execução das obras da. :l\1:atriz. N82i;. 
aprec ar.. p:uisar para. à, Guria .. Metrop()lit:a.na, _ sa. ocasião veiu para,,: santos _

0
, .. 

• • • Em 1922, o Re~mo. Ji"rel. ?4ano~l Revmo. Frél .Salvador ~~,cl:e:~-, ·· 
de serenhano, Superior dos· PP•' ne, qUe aqui ·.·exerceu O ·"carso .. d• 

Conforme nos,ateata a. carta que Capuchinhos, convidado por peS11oas Visarlo durante um ano, retorna.n. 
aquele ilustre brasileiro. dirigiu A. devotas, Que desejavam a vinda. doe do outra Tez l/dtret;ão da P~ui& 
Vereança Municipal no dia 26 de mesmos para Santos, e tambeni a. 

0 
Re-nno, Frei Manoel .de serenh&-, 

Outubro de 1875,. "foi esf!a obrá pia pedido do proprto Pe. Gastão, fol a.t6 9421 · · .. · · · ' · . ter com S. Excla. Revma. D. no, que aqui l)é~a.neceu . · 1 •· empreendida sem vi.ao de ostenta.-· Em Ma,rço desse. mesmo ano. foi 
. ç'ão; ·sem lqxo, ;r:n~ _com,. a precisa- : Duarte Leopoldo e Silva, que lhe oferecido 

O 
pelo. conjunto do Calva. 

d'ecência para os·· seus sagrados: d~s- declarou ser intenção sua fundar rio eujas imagens. são do. tàmanho 
Unos". . . .. . . uma Paroquia e·· conflâ.-la aos cul~ natural. ·pelo sr. Rodolfo ~ualtn , 
.. A 19 de seteml:!ro de 187õ; fof:. dados dos Frades ·Capuchinhos. E e Exma. •. Sra.-, chegando tambem:.~.·: 
nesse modest<> témplo'i'l péto'Exmo; ·, realmente ª. 22 'de Dezembro de reTeBUmento. da. ~-do cõl'O,j,> 
Sr. Viga.rio. dá' P .. -âroquia, Pe. Sei.''· 1922,' po~ ;Decreto' de S.· Excla,._ ,, , · 

· artistfeo -trabalho,, e:ít~do · ~· -
pião Goulart .F.erreira Jun(lueira,' Revrna. o Arcebispo Metropontano. mente em Pinhal.'\,:·.- .. -,,-,·, ";," _ 
inaugurado· o serviço religioso, com de Sã.o Paulo; foi erigida. e canoni• · '· · · · · · · · 
a competente aut~rização do Ordi- camente instituída. a Paroquia dé Afim de facilitar' 0 :toqae:dós'·ill-. · 
nario Diocesano. 'A( se celebrou du- Santo Antônio do Embarê, Que teve nos, foi tnstalado·o eàrrilbão el«rl• · 
rante muitos anos o. Santo Sacrlfl• como 1.0 Viga.rio o Revrno. Fr. An- co, em Novembro, e no-mês.a~gutn., 

· d M· t" d i d gelo do· Bom Conselho de Tªubat"- te O ampliador e oe alto-falantes. ClO a ISS8., a e que epo S a .., e 
t d Vi d d E b " e (Fr. Angelo de R·ezende), empoe- indlspensavefs ã ·transmissão nta.hl mor e o scon e o •m are, (IU 

afül.s dispensira os d~sv,elos de mãe sado em Janeiro de 1923 e subsU• clara da pregação ªº8 fieis. .. -
· e· .xtremos·a · "a' Capelinha.' de· Santo t id · l' · ti d ... lo Corria O a.no de 1942• aehanl!o,a 

u o, po mo vo e· ,..oença., .pe -se,--então, o .m. and_ o_·. envolt9 éJD-le-
Antonio, caiu esta num abandono 'Revmo. Fr. )\{anoel de Serenhano, .tas e odios: _ a/gÍierra ·se desen• 

. inqualff!cavel, durante o longo es- a ·.'/ de Outubro do mesmo ano, o · 
paço de quase 20 anos. qua.1 aqui passou a residir, dedlcan• ·eadeara com tôdo.:o se'!t cortejo de 

· d • Vi ari d do-- se·m reservas ,. Paroquia., au· horrôres e destrulçõ88, · abmnan44\ 
Pa~:;::~iteo R:v;:t~o Sr.g co:eg: xili;do por seu 1nc;nsaveI. coadju• a pobre Humanidade-- njnn ···cceaàfl 
Dr. J. Martins Ladeira, e auxiliado tor, Fret Boaventura de Aldeno, jâ de,lar;rimas e sa.ngUe. 
generosamente pela Exma. Sra. D. falecido. E arrastando ã lata contra o t04 
Eul!na Nunes Pires, esposa do Sr. Tendo-se celebrado o Capitulo talltaritsmo nazl-taacl!lta. a llOlllllil 
Anibal Nunes Pires, empreendeu Co~~al,~uf.J:lln~o. a. _9 de_J'a· ~~c!ao d~~t•~ __ •ta.t-~~"~te·'-•o·;·, .. ::_ .. _ 
o Revmo. Pe. Gastão de Morais a neiro dê 1'9:30; foi ó Revmo. Fr~: .. u_.- vo .... ..._ 4 ..,.....,.. ... 

árdua tarefa da reconstrução da Vital Maria. do Primeiro no:pieaê!,o governo nacional, -~õ-.-·....., 
Capela, que, segundo refere ele, Viga.rio da Paroquia. em substitui. · délieada. .ASl!lbn ê .Cllffl foi atin~ 
achava-se invadida pelo mato, ção a. Fr, Manoel. Embora tendo . ·at~ mesmo a j)r6prfa 'rida da !"a.-
apresentando suas paredes, forra• (IUe enfrentar grandes e !numeras r6qufa., eujos zelosos e incanea.Teld 
das de ladrilho branco, enormes dificuldades, e contando, ê Terda.de, sacerdotes,. por serem de ·origeníl 
fendas, é tendo a humidade desco- com um certo :tundo de reservas, ita.H~ começaram a 1!181'T!r de ah 
lado as imagens, alem de danificar para esse fim deixado por,l!leu an- vo pàra os mais injarioeos e·fflftnlMi 
o revestimento do soalho.· O têrmi· tecessor, deu esse ·zeloso e ativo sa- dados ataques. E não ê para admt.. 
no das obras,· pór motivos de inct• cerdote, no mSs de Maio do- ano · ra.r, pois contra a virtude de!l!IEd 

'dente ~ntre o _construtor e empret• referido .inicio a. construl)ão da. no• aposf;otos .da nrdade·eertameate • ____ _.:,_ __ ;..:----"-.;__~--

ICIENTIFICAMENTi 

assuu rmmas 

Ta MatrÍz. cuja pedra fundamental hawria. de :revoltá!' o poder . ~ · 
foi benta por S. Exeta. •. :RêVm&'. D;· ffllftSo 

3oeê Ma.ria. Parreira :tara, então E em ··aos,a et~e, . ;t& .. ~ · 
Bispo desta Diocese, pelo.totalttaril!llllo da eeqa~ atell 

o tempo, que andava por demais e antl-cJerieal, , como o 4a c1trene;, 
chuvoso,. me!horóu eomo que espe. comeoa,ram ,a. 111111•gtr boa.toe mert-
efa.tmente para eS!!e importante ato; dfeos e calmdoisoe, mas bmsteatee e 

· dando un,,ressão -que a Providl:lnela organizados; . CGDtra es d~e@! 
ai'rina ·MS!m manifestava o Seu Frades do Emba.rê, que alheloe· .. a 
a.,,••raci'o pelo nOTo empreendimento. . tol!a poJtt1ca cutdavam "ão somente 
.Ali•s. 130b 'fflUltiplas formas, pa.ten• ,(Conttnffll.·na t>.a··PGt:.). . ( 
,teou-se atnda, "inúmeras vezes,. a 
.- protecão. 1)8,ternal de Deus, Qtte 
nini~ .Mba â(pieles · que O invo
cam cheios 'de ·eonfianc::a. ·e tra.ba-

'lhaffl ·-pelo a.umento de Sua gloria. 
Durante os três anos que aqut pas· 
sou, conseg11iu· Frei Vital terminar 
a · parte masstc;a da igreja., tendo 
recomendado o ,'\ttars'Mor, os alta
res de Nossa ·senhora, do Sagrado 
Coração de Jesus, de Santa Filo• 

DR. DURVAt:PRADO 
·laDICO octTÜSTA ' .. 

.Bua Seudór Paulo ~ li 
CF.sq'. da Rua José BoniNdo>. 
- 1.• anc1. .• Salas -m -u • l'
Cons.: 14.30 •às 1'7.30 bons 

rei.: z.;.m.s 
JERUSALEM (KIPA) - As ex

cavações feitas pelos Dominicanos 
em T<'l-E'ara (Ramai'ia), 30 milhas 
do Norte de Jerusalem, revelaram 
a situacão exata da antiga capital 
do relno samaritano. O· lugar qu~ 
!oi densamente habitado·S.600 ano:; 
antes d~ Cristo,'_ estava na estrada 

buida ·a Sagrada Comunhão. Será I • Pomada ael'&tlva São Bebaa.. 
ofereci.do· café pela Pia União d.e . tlão combate ctentlflcamentlf 

toda e Quatauer af~i:Ac Mata. 
Nossa Senhora da Penha, deven,do 1. 1tea. como trejam: Feridas em 

·mena. e Santa Terezinha, atem de 
dots eonfessionarl?s e ainda -os sl
ncs. 

iam pura S_lchem. · 
tran:c.jurdan:t das caravanas (IUe 

Jl;xcavaçGes feitas por arqueolo
gQs~jud,:,>u::; cm ·Beth-Yorah, no cha
mado "Templo da Lua" dE-scobrl
~ uma. antiga Ioca!ide.de dos. Ca
:!1a!tas t{Llvel'i de. 3-.0llO anôs antes do 
Cristo~.. . 

O Papa foinerita os estu. 
dos na Africa 

VATICAXO (KIPA) - Por in
tluench d•) P:,pa Pio XII, Mon". 
Bo,1hm~r,,,, Vigario Apostollco de 
l3a~tllvl:.o1,<.i fuJ,dvu o ·'Pius XU Ca
•-Jic TJ,;iiver:,ilY C'<>lleg,t"-•· 

as Filhas de Maria levar seus lan- f areral. me-eras, Chagai, anu. 
ches. Em seguida haverá Assem- t · :z-as. Eczemaf,. Ertefpela. Frte!. 
bléia. no Cine São Geraldo. r .,.,.~-- Ral'haf, "º"' · n~I!< e 110• 

Pede-se encarecidamente. ás .\- Mtôs. Etr1>1nhaf'. Hemo!'1'01de11. 

1 

Ouelmadurae. Erup1:ftee . .' Pie~ 
Snras. Presidentes que se cmpc- ·· "ª" de moariu!toa e lmrect('tl 

·nhem junto ás Filhas: de Ma1·ia,, · '""n~no•n11 
a.fL,n . de gue grande numero delas, • . ., 
particioom desta ro.no.a..ri..a . e!l.'.!. , . · ·1 ~ 
:~ ~~f8;.!ªsfte ª;!~ºde;e~~: .. -. , , . s' .Aa»O .. -s· ·E·a·• l'TJ. ,.,.,:·. 
fone: <3~~75; :até ·O' dia ,23, da~:c,Í. : _, _ llal Au 
16 ás 18'·. horas,··.- , .... · .,· · . . _.,·. ·1- ·' asce•nv,. uti uusn.ura; 

. 'REUNIAQ Mll;~SAL. ·, :.'. ·; · ~-'i's·o~,01)'.~ 'f'A.l'll IIN' 

Este mês não haverá a costn• --r ....... · ,, · '.·' . . .·. .-. · meira reunião- mensal dà. Federa- j · 
ção que se realiza aos. 3•s. domin- ' . . . · 
;;os, na Curia Metrópolitana. Do 1· ' . · · · . . · • • • . 
:mesmo modn não haverá tambem ' 
o Circulo para Mestras de Aspi- , . . . , 
;nmtea. ' 

Em Ja~eiro. de 1983, quando :fo-
1nitva posse' o -novo -Vigario, .R'evmo. 
Frei . Libera.to Gl'iez, é interessant~ j 

·ree·ordar. que, estando termi'lfad<;> .o 
1 

· 
· corpo . da. n()Va igreja, nela fica ro 

,} encerrada .a· ant.isa Ca-p~la, :cuja 
tcrrftH!onti'tlha .a. ·imagem do Pá:.(lro- · 
·ell'O; --~do, ·-en~o. · a sêffil"·., de 
:l)l'o'oiso?;!o .e· ~?"!glnal Altar-:Me-t;, A, 
nsi,onsa.bm~a~.e das obta.s âbia; 
·nessa. ocasião, ao engei:'lheitó Ré, · 
gher • 

A 25 de Novembro do mesmci'ano 
·foram triaugurado!;! o novo .Alt~r
Mor '·e .·o- Presblterlo golentdàde. a:· 
·que· coml)nrecernm i-n,tmei'!Ul peà• 

·f !'loa~ devotas,, incln,,h·i: e, constru~ór 
l~r. Egiclio de Pil·aclc,·,ba, cspeci:i:l- · 
-~e ~redo 'COmo :test~ho 
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S·A N TA ·CRI S TI A N A António.· _·do .Embaré 
~obre ellla Santa kmo~ no :i.\Iarli

l'ologlo romano ·o 11e&"uint0 toplco: 
· "Na Iberia,. ·alem do- Mar Negro, 
'Vive a memoria. da Santa. emprega
da Cristina, a -qual, no tempo 
de Constantino, pela virtude dos 
mlla~res, conduziu o povo â fé cris
ta.". Cristo, que· escolheu doze Apos
toles, à.Os quaea o mundo deve a 
conversão, serviu-se de uma simples 
empregada para converter um reino 
ã. santa religião. Cr!stlana., a Santa. 
de que se trata, por ucaslíio de uma 
invasão que povos barbaros da .Ar
menia fizeram nos pa,lzes yisinlws 
cristãos, caiu . nas mãos dos inimi
gos' por. eles foi vendida, .como_ es
crava, a um patrão crudel!ssimo e 
deshumano. Com resignaçãço e ad
miravel" paciencla, aceitou Crlstia
na a triste sorte; na convicção de 
cumprir assim a von.tade de Deus. 
Embora rodeada de elementos pa
gãos, ficou fi~l á.s praticas religio-

sas. A medida que cresciam os Pe
rigos e sofrimentos aumentava Cris
Uana as obràs de piedade e mortl
fic;i.ção. Aos p~gãos não podia pas

sar desapercebido o modo de viver 
tão diferente do seu. Crlstlana res
pondia aos que a interpelavam: 

"Sou cri~ta e m~u en1penbo ê l:lor
vlr a Cris}o meu Deue," Onde se 
dava oca.sfio, Crlstian& a apro-.:~lta,
va para famlllarizar os pagãos eo~ 
as ideias crieti.s. .-,.-,,--

Aconteceu que a Rainha e o Prin 
clpe herdeiro ca.lssem gravemente 
doentes. A doença zombava de to• 
dos os recursos medicos. Quando já 
não mais haVi\\ esperança alguma 
de salvar a vida dos ilustres doentes 
rec:orreram ás orações de Crlst!ana. 
que realmente conseguiu de Deus o 
restabelecimento de ambos. 

(Conclu!Íll.o da 4.a pag,) 
do bem m11,terial · e eepiritual de 
suu o•elhu-. 

Fórim, poia, &Pós longos a.noe de 
__ , dedleaçã.o A Paroquia, 'Vitimas de 

ui'nà)nJh~,;a. e'- itigra.tidã.o · que não 
merecem qu~ifieátlvo. 

_ E _ aó bom povo de Santos, quo 
os tem na co~ta de seus •erda4el• 
ros e desin:teressa,dos· bemfeitores, 
não deve· ser imputado esse lndtgno 
gesto de alguns brasileiros apensa 
de rotulo, que as mais das vezes por 
ai andam a. fomentar.. o odlo de 
classes, · no incoritessavel intuito de 

Para manifestar. seu reconheci- · éscra:vizar.nos ,a· uma potencia. ex• 
mento, o Rei ofereceu a Crlstlana: trang-etrà. . . . 
ricos presentes, 08 quaes esta rejei~ , Julgando, ·portanto, de -prudencla 
tou, declar;ando que recompensa es- remover os sobreditos Frades tta.-
perava sõ de Cristo, seu Senhor. · llanos antes que algo de desagra.-
Insinuou, porém, âs magestades a ·davel pudesse: suceder, o Revmo. 
ideia de· abandonarem a -idolatria e Pe. Custodio, ,Fr. •Placido:1\larfa d~ 
abraçarem a religião daquelle Deus, Descalvado fê-los substituir por Fr. 
a que tão g·rande beneficio deviam. Eugenlo Maria de ConchM como 
Si bem que o Rei não se mostrasse Vigario, e Fréi _.Jacinto· de·_Plra.élca-
contrario não ousou dar tal passo b·a. e Frei Benjamim de Plrá.cicá.ba., 
temendo a ira do povo. A. conver- como c·oop_eradores. 
são porem, preparou-se de ou- Ten·do tomado posse da. .ParO(lula. 
tro' rriodo. Por .ocasião de uma em Setembro .de. 1942, cómeçou o 
grande caçada, aéonte~eu que o 'Rei atual V!garlo a sua. ãrdua ta.re,fa., 
e a comitiva fossem ~ui'preendidos com o '·mesmo ardôr e desp_rendi-
por uma gran!l,e _ tempestade. ·Tre- mertto• 'de· seus antecessores. Em 
vas espessas envolviam o Jogar on- :Maio de 1943- prÓmoveu-se, intensa. 
de estavam, e ralos formidaveis ras- campanha erp prõl do acabamento 
gavam as nuvens. Todos procura- da igreja, sendo M obras reinicia.das 
vam um abrigo seguro e, na anela om Março do· ano ·seguinte. Pelo. ! 
de salvar a vida, ninguem se lem- · Exmo. sr. Dr,- Ismael de Souza, -
brava. do Rei, que, abandonado por Inspetor da Cia. Docas de Santos, 
todos se achava ·exposto ao maior foi oferecido o desenho do andai- f 

perlg~., Nessa. aflição, invocou os m-e, 8 a. direção, asslstencia tecnica. i 
deuses um por um, sem - que fosse e administração dos trabalhos tt-
atendido. Lembrou-se. etiti!.O do, ca.rarn_,a :cargo do engenheiro Dr. 
Deus de Cristiaria., ao q'ua.r féz 'O'. vo-. . -· ·Eduardo Corrêa da Costa, de com• 
to de converelo:· tri ó·. sálvasse da - pron4a. competAneta, Que as exe-
m·orte segura. Im_edla.tamente ces- cutou -,:ra.clOl!lamente, aliê.s. 
sou a furta dos elementos, as nu- Em Abril de 1945 deu-se come-
vens se dlsperi:,aram e voltou a se- ç~ ê. pintura. triterÍor da. igreja, ien• 
renidade. cutou, revela.do a sua capacidade e 

o Rei cumpriu a. palavra e con- do o Sr. Pedro qentné, que as exe-
verteu-se no que fol imitado pelos o seu admlravel senso artlstlco. A 
:membros da familia e os vassalos. parte de escultura. fç,i entregue ao 
Crlstiana teve a. grande satisfação sr,, Siglsmu.ndo Fernandes, da es-
de servir de catequista. ·para toda a cultura ;"Labor" •.. · 1 
familta. real e prepara-la. ,â recep- ' - --· Em ti946. :cbegàrarn os cinco be
çâo do batismo. por indicação da ' · llsslmos-'lusireEí' ~uê. tà.tttd. rea.l(}aram · 

a beleza da,:.tgr.eja, tendo sido feita 
donzela, o Rei mandou uma men- a remodela(;âo da. instalação eletri-
sagem ao Imperador Constantino, 
na qual pedia mlss!onarios, para· a ca. Tenrílnoi.t-se a: fachada, tam• 

bem, pela generosa. doa~ão do Sr. 
prega~ão do Evangelho. João Batista S!'.)uracchio. 

Assim uma nação inteira se con• -De Piracicaba chegou o mage!l-
verteu ao Cristlanfsm~, em ,virtude to!!0 trôno. episcopal, sendo que, 

alem de se ter adquirido o Arquivo 
das orações de uma- pobre escrava · Par6qutat deu-se inicio a.o traba-

Não se i,abe o ano e a data d~ l lho do piso da.· igreja. · 
morte de Cristlana mas e certo que Torna-se abs·o1útamente fmpoS!'ll-

vél fazer-se. a enumeração de todos 
morreu como viveu: piedosa e san- quantos contribulram, de um mó-
tamente, e por Deus foi recebida. · do 011 -de outro, para a realização 
nos etemoe ta.bemaculos. desses lottvavels empreendimentos: 

·~-t- . 
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__ Deus lhes recompeneará, a.o 
centuplo, a sua. generosidade. 

Seria. Injusto, entretanto, ocultar 
o nome do sr. Antonio Pereira 
Franco, credor dos mais -sinceros 
agradecimentos pela. habitual boa 
vontade com que auxiliou a Paro
quia. sobretudc:, ·na organização de 
que~eeses e outros !estéjos, 

• • • 
Vendo· agora· concluida a. - nova 

Màtriz de sànto Antonio; admiran
do.lhe a harmoniosa e Imponente 
construção. não mais nos· devemos 
esquecer da soma de sacriflcios in
gentei:i que ela representa, co~o ar-

tlstico slmbolo, que ê, do Ideal re
ligioso, que une; sem distin.~ões, 
pobres e ricos, leigos e sacerdotes, 
sabios e ignorantes, em magnifica 
expressão de -fê e amor fraterno. 

Comparêmo,-la com · o edif!clo es
piritual, realldade--invlsivel, sõ . de, 

- ---·.,:·;.'iée?:._...,_. _____ _ 

Deus ·eonheelâs: --...:. Q,M dfzer dae 
restauraçõe1S',<'-,.-â'e·· i!ónsclenclas, da.a 
construÇÕO!!. iíos')ÍÍ>ns costumes, das 
reconstruções, 'no Bem e na Ver• 
<'!:ade, de alJ.i\âs "ignorantes, trans
'1,ada.s ou _i;!_li_silanimes, obras infi
nitamente mâ.i,s !l.rduae e heroicas 
do que as .:materiais, que esses ab- . 
negados sa:êérdot'ês, a.útêntlcos ope
ra.rios da Me~;~~·,: do · Senhor, empre
endem corajosamente porque as ali-

. cerçam nas p~tirtdezâs misteriosas 
~ll- CaridaqEÍ'. crtlrtã:'? .' •• · 

E compreendcerein_os; àflnal, o 
efrande slgniflc.a.4o .de tal inaugura.. 
c!l.o para o 'POVO. 'desta µistorica ci
dade praia.na, que, como é d·e jus
tiça, testemunhou publicamente, 
nesse dia, sua profunda gratidão a. 
esses benemeritos de nossa Patria 
o de nossa gente: .;._ os religiosos 
Capuchinhos, diletos filhos de São 
Franéisco de Assis, o Cavaleiro de 
Cl'isto. 

Santos, Novembro do 1946. 

--------------------------------------------------------------------O t~~!;} ~~~~eã;P!;{;i1!! 
, contra o socialismo: _ a so

ciedade civil, por natureza, tem de 
se basear na desigualdade de direi
tos e de poderes,. imitando nisto a 
desigualdàde existente na proprla 
[greja. 

Com efeito, "Aquele que criou o 
soverna. todas ·as coisas, regulou 
com sua sabedoria providencial que 
as intimas coisas ajudadas pelas 
inedi~as, <;i, estas pel~ superiores 
consigíWl o seu fim. ·Por isso, assim 
como ri.o céo quis que os côros dos_ 
Anjos "tôssem distintos e subordina
ilos uns aos outros, e na Igreja ina
Utuiu graus nas ordens e diversida
de de ministerios, de tal forma. que 
nem todos fôssem apóstolos, nem 
todos doutores, nem todos pastores; 
a.ssim estabeleceu que haveria na 
sociedade civil varias ordens dife
rentes em dignidade, cm direitos e 
em poder afim de que a sociedade 
fôsse, como a Igreja, um só corpo, 
compreendendo um grande numero 
de membros, uns mais nobres que 
os· outros, mas todos reciprocamen
te· necessarlos e preocupados com o 
bem comum". 

,e,·* • 

'Já dizia velho canonista que, por 
!n$tltuÍção divina, a sociedade reli
g1Qsa ·é desigual, p9rque "das pes-
3oas, de que a Igreja se compõe, 
umas são superiores, ou Imperantes 
-e outras inferiores, ou subditos: 

- Eis aqui em que consiste a de-
sigualdade ecleslastlca, ainda que 
seja ce?to que tanto umas," como 
outras pessoas, são obrigadas á, 

c:r-en<.:a _dos :niesmos dogmâs, e á. 
pratica "d6s· mesmos mandaméntos; 
estão ligadas pelos mesmos vinculos 
de caridade fraternal. e participam 
õos mesmos sacramE!ntos, por meio 
dos quáfs iodas, sem dÜ:ere·nça, ~5-

'!)iram ã felicfâade eterna". 
E el"sa 'êle1;!gualdade õa Igreja 

cHL~c não s,.ô entre O$ inf Prir,res ~ 

su-periores, mas tambem entre est<'s 

. ~,, .,:, ,, : .. A 

I 
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Os tartu.f os nivelamento Social _1

1 mesmos; pprqt1e deles uns têm, por 
disposição divina., ma.lor ou menor 
porção do poder sagrado. Desta de
sigualdade nMee a Hierarquia ecle
slastica, que se. define: - a serie 
de varios sraui, (lo .J?~~êt ,sâgi-'ado~ 

• ' • ... ~·· 1 • , :. :, 

Compreende, portanto, · a. Igreja 
três ordens d.e pessoas: - o Papa, 
a Hierarquia e a multidão dos fieis. 
Pode-se dizer que a essas três or• 
dens correspondem a monarquia, a 
aristocracia e a democracia, na so. 
ciedade civil; embora a simetria 
não seja perfeita. 

Os governos totalitarios sobre• 
põem os interesses do Estado aos 
interesses do povo. Na monarquia 
e aristoc};'.acia da Igreja, porem, o 
fim visado. ê o. bem comum dos 
fieis, e o bem comum por· excelen
cia, que ê a salvação eerna. Eis 
porque o Soberano Pontifice tem o 
titulo de ''Servo dos servos de 
Deus"·. A Igreja não é um fim em 
si, mas -se destina a. salvação eter
na de setis filhos, proporcionando• 
lhes o ensejo de receber os dons es
pirituais e dedicando um carinho 
todo esr,ccia.l aos humlldes de cora

.ção. aos quais· pertence o reino dos 
ctêos. Els, l'Ort,mto, na Igreja o 
c-le-mento dé'l'l\oc!'à.tfeo. que se ma,
nl1'esta tambllffl no acestio, t,elo mé-
rito e pe!~ <oirtude, _ aos dlferetitétr 

gualdades sociais. Hipocrisia,' por
que a obra revoluclonal'ia tem se 
valido desta palavra de ordem não 
para. promover esse nivelamento 
utopico ~ lmpossjvel diante da na
tUTeza -huma.rià. corrompida pelo 
'pecallo original, mas para destruir 
o attial eetado d_e coisas, pa.ra arra
zar uma sociedade alicerçada no 
Cristianismo, e sobre suas rulnM Ie. 
vantar outra sociedade de fundo 
pagão e materialista. 

Bem sabem -os revolucionariós e 
os mentores ocultos do totalitaris
mo socialista que uma sociedade 
não; pode subsistir sem uma elite 
e sem um che!e. No mundo cristã.o, 

· de Carlos Magno a Luis XIV, tõ-. 
dos os grandes chefes de Estado 
crearam fõros de benemerência 
junto aos povos, não unicamente 
por causa de suas qualidades pes
soais,. mas pela. elite que souberam 
reunir em tõrno de si, para Q tra
balho· ·comum. 

O mesmo compreendem e prati
cam os modernos revoluelonarlos, 
que usam oofno :seus instrumentos 
um Nãpoleão," um Stalin ou um 
Httler, ·para subvérter o. Cristanda
de: - farnb~tn eles se cercam_ de 
uma elite, mas de uma elite de ce
lerados e--de ferrabrazes. Umo. cm:e 
âs avessas, mas uma elite de qual. 
quer maneira·. 

graus de fu,- t:i!erir:qufa,. . Mas essa · 
hierarQuia. ets"' d._~fi}gtj;t;i~~d~ ~~tiste;:·1<· Camfnllat\ioit,-:portanto, não· i,ara. -
e a Igreja a co:i;,fei!<s~ eem refüttM:" · o J)araJzd Qlt. "lguí!-tda~e ·de dlref.~ 

. . ' '.. , .,. · tos", não .l)ll,ra U'ltla_ "soc~edade sem 
"' "' r;, - , • classes" e sem pÍi\fllegtoa; · tttaé i.,a• 

A h!pocrim:,. dos ço:rifeus do so
clallsm o hodiéni'o "ª faz flislstlr na 
t<'cla On igunlltari~rno 011 OR nPcP,.. 
siclal!e de serem exf!nfa!" ~~ i!l'~i· 

ra. à ttiafs nefàSta 4à9 âesig-tttdda- · 
, des, qúe ~ a desfg,.Íaldade existente . 
em um E~trino ~otidu~do por uma l 
"m·!~tocracia~ de. b:rn'lole!-ro~ nmr;,• _ 
rais e i11rm_gos:'l'la 'Le-1 de ~wi. t~n~ :, - ~: 

do â frente um Cesar ·de fancaria, 
·manipulado pelos espirltos malig
nos que andam pelo ar, de ·qüe rios 
fala São Paulo. 

• • !'! 

E enquanto uma das mais im• 
portantes caracterlstlcas das insti
tuições ·dos Estados cristãos é a va- · 
riedade, fruto da _liberdade,. e con
cretizada. . :da piramide social, em _ 
que as classes e as pessoas se esca
lonam segundo o merito e o papel 
qu~ lhes cabe no corpo social, num 
entrosamento Ol'ga.nico baseado na 
caridade fraterna, - a mais con
tundento caracterlstica das, novas 
instituições (aberta ou dissimula
damente promovidas pelo totalita
rismo socialista) é a uniformidade, 
a padron.ização dos valores, fruto 
do constrangimento legislativo ou 
ds golpes de força do caudilhismo 
polltico. . "'. 

J 
E assim, -a. lel ,que -l'égula- todas 

as transformações- sociais e poljti
cas vem sendo o principio da igual
da4e o da uniformidade. Que todos 
os cidadãos Sl')jam iguais e todas as 
instituições sejam uniformes. 

Nada de ·entidades ou de ,ordens 
esta.veis asseguradas por uma in
fluencia regular e permanente: - _ 
todos os cidadãos são iguais peran
te ·a lei.- todos com os ~esmos dh 
reitos é coni os mesmos. dev.eres. 
Fazetn-se :desapàr~Cl!r. àS' córpora~ 
çõea, as a.ssoclà(iles. 11YreS, qúe no 
corpo social constltttlàm o atca
b ouço do edif!do· :social. Tud·o não 
é_ senão uma 1:-olí:i'ssal· ma-ssa infor
me, invertcbra.~.a) _se_m· Jida. Não 

:mais existem as in!luêncfatl socla.19 
em tômo ___ das. qua.ls gravitavam as 
classes ,1nf~rt.ores~ . _A sociedade se 

_ transfonr1§?,,êI?' um imenso mon .. 
tãó de poeira em que todos os graus 
se equivalem'. . . 

-~\.s lnstitulções d~st~uidas estào 
sendo subs'tituidas por outras, em 

,.que as novas ·influencias polfticas, 
quer ·sejam· de -ambito oficial ou 
não, se infiltraram e t:etêm as re• 
deas de sua dire1.ão, Subjugado& 
ficção Juridica procuram aparecer 
por esses novos organismos, que PºZ'. 
como entidades autarquicas e pri• 

, vadas, os povos são reduzidos ao 
estado de a.tomos desagregados, 
iguais em impotência, simpl1os uni
dades matematicas, todos do mea• 
mo valor,_ ou com a. mesma falta 
de valor. .. -

, 
Os herols do dia serão e11es ht. 

pocritas que hoje lançam o brado 
da igualdade par_à. fins demal,l'oglco• 
e que amanhã. apascentarão, á. fren
te dessas· novas instituições totali-

. tartas, o pobre, o mlseravel povo de 
Deus, que sô· então perceberli, o 
tremendo logro de que foi vitima. 

Não levando a. serio o principio 
da igualdade revolucionaria. apona1.1 
"fazemos .justiça á intellgenc!a o.os 
mentores . da subversão social. da. 
"ordem nova ·proletar!a" em gesta~ 
ção. São -bem !ucidos os.agentes do 
poder. oculto para acreditar num 
nivelamento da humanidade, com 
suas._natura!s defic!encias fisica!I, 
intelectuais e morais. O que se tra
ma é umi!,- simples substituição de 
elites_-..,,.._. à_ uma· elite educada â som. 
bra da cufüíra oaidental, d.a clvili~ 
zaçâ.o catolica., tenta:r--sé-g. opox 
urna pseudÓ-elité forjada no:5 lat,o. 
ratorlos e,ús.tentes nos por6ea 'da. 
Slnagogn cl e Sata naz, 

Ets tuao. 



Uma R~li si osa 
Fug_a de 

itJ'l:l:la~d,e~
da guem, acompanhou o feretro 
da Revda.- :&mà- Helena. da; Con
~- d4 São Vicente-_de P-a.u.
lo, quando, seus- restos mor.tais fo--
2"Bl!l condt!Zidos de cre-rnront a. 
Y..etz pa.ia.. se::i:em. inhuma;do-s. 

A RcWd&.- Irmã Helena foi wna 
~ ~- hel:oinas do movi
mento de ~stencla. Bit pouco; 
toi ~ com a C1·.uz de 
Guerta a. com. a cnm da. Legião 
de !:Iollra ~ ter. durante a. gue~
ra, ii-•D9lifYlo a. fuga. de 4.000 p1·1-
sioneiros dos campos de concen
tra.çã,t) de C!~rmont-Fefrand. Pa.-

Acade;mia 

! ~ ! 

pr1s1one1ros 
1•a, tal f.f:m dirigis; wna organiza• 
ção clandestina, que . ocultava ali
mentava e patrocinava a fuga dos 
prisioneiros. 

Ao seu enterro na. Catedral de 
Metz, estiveram presentes, entre 
outras altas autoridades, o prefei
to e o Comandante geral de Metz. 
Durante a. Santa Missa de Requi
em, foi colocada a bandeira fran
cesa sobre o· caixão; tendo falado 
Sua Excia. Revma. o Snr. Bispo 

. de clermont-Ferrand, Mons. Piguet 
que· fora c:hu:ante a guerra dcpor
tadcr para. a Alemanha. 

Ma.ria:na 
-r-e:c.N·n:,,A. D E Cl-10,M E Relo 

EJOB. INSPEQAO FEDERAL 
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. ~emu. de Hfdoda Me= 
siastiea dó Brami 

O, ~ Pe. ~ Pio,. 
l!eS acaba de publicar um novo 
livro sobre a. Historia, EcleslMtte&. 
n.o Brami sob o titulo <Temãs 
de Historia. Eclesiastica; no Brasil». 

A publlcação. feita, sob os· a~-- -

DisCUFsÔ: dô º~1f:"" Pacl~c 
Cesar Dainese S. 1 . .. 

yici!)s c1a· Udver_s}dttde ,: CatQlica'' 
de São Paulo e com as bençãos
do Eminentissimo Snr. Ca.rdMl 
.A'.rcebispo, terá. certamente boa 
acolhida. nos meios culturais ca~·, · 
tollcos, onde. a. falta c·ompiéta · de -
obras desse genero se faz pârti
cularmente sentir. 

A proposito desse-_ livro, M.ons. 
Paulo: Rolim Loureiro, Chance
ler- do Arcebispado, enviou uma 
carta circular o recomendando. 

Primeira Semana Bi"blica 
Nacional 

\.. /__ (C~ne!U~o da 3_,a, ~.) 

·'za; e espesinha. OS valON1$:-êepiri
tuais. Assim é de fato o Comunis
mo tanto na Rusáia como. na Ctli• 
na, na Espanha._como,-:-no l\i:~xi
co, na Jugoslavia.. .comQ .na I~ia, 
na HJJ.ngr-ia como no Braan. CQD10 
no B?:asil, repetimos: - eis co!:lo 
rezam_ os estatutos do Partid.o Co
r-i.upista Bra.slleiro: <O P. C. B. 
tem como objetivo supremo orga
niza.J> e educar as masQ&S tre,ba
lb.adóra.s do Bra.sll ' dentro dos 
principiOf! do marxismo-leninismo)) 
· ""7 Eis como. se exprea11&va, ain~la 
ha poucos dias, o chefe do P. e. 

~-~ã. de s a. 8- de Fevc- B. em seu discurso no SenadQ: <.O. 
t<eiro do., proximo ano de 1947 a marxismo. para nós é· uma_ cien-
la... Semana Biblica. Nacional sob eia .•• ciencia ba.seada no mate-
os auapiclos da. Uni:versidade ea- rialismo>. E pouco. depois fà.zia 
tolica de S. Paulo e o alto patro- esta: confü1são lógica ê cJa_r;a: «Eu 
clnio. do. Eminentissimo Snr. ear- sou marxista, sou ateu, sou co-
deal:-Arcebispo de 5. Paulo, Dom munjsta>. 
Carlos Carmelo de Vascol').celos Por isso, 13 Comunismo é neces-
Mota. O, local das sessões serã a sariamente e por toda, a parte ini· 
Aula. 1',Ugna do Mosteiro de s. migo acerrimo d& religião e pa.rti
~nto mn,tilmente cedida para es• . , ct:Jlarmente da, Igreja Catollca. Em · 
se fim. -· ,, - (: ~os os :t>ai~s,., on,d_e con~egue <10-

0 plano de8ta sema1,íJ.. que/:'ccsà·· 
1
, minar. 09-,.Sà.-c~,:'1!1ão mf1,SS8.

:dest.tna a· ·todos oa Saceri:Jotes, es- · crados; exi.lado~,- .. t~rrados nas 
tudiosos, de assuntos cucaristi- 1 masmorras ou nos/éámpos c2e co~
cos foi toma.do por iniciativa dos . centração; as igté.ja's '3.rrasada,s ou 
ex-alunos do · Pontificio Institu- · profanadas,, ,o .' , enslno religioso 
to Biblico RR. PP. Arnaldo. Pe- · , proscrito. São ~i;tes·.os,,.,!atos; que 
reir& de Souza., da Arquidiocese i nenhum subtérJlugio _ p_o9é _ d_esvi:r-
de. S. Pa.ulo, Ernesto Vogt S. J. do tuar, que nenhuma pa(à:vra. pode 
Col.egio Ma.xim..o. Cristo-Rei e Se- destruir.. . , ,, 
minàrio Central de S. LeopoJdo, · o Comunismo é-~_8 , nã.q)po.cl@ de_i-
Heládio Corrêa; do Seminario Ccn- xar de s_e~ matepla..U~t.Ati~r isso 
trai do Ipiranga., Otto Skrzypôzal{, mesmo ele.' 6" · ta[):l,l;lem· _ C::-,: :ri.ão po-
dà. arquidiocese de Porto Alegre, de deixar de sêr ti;>t4liWto. 
Dom João Mehlrnann, O. S B. do 'rotalita.rio, .. é,-elJi$Ív,!1,Uiente, in-
M;osteiro de S. Bento de S. Pau- trinsecamente, b~rhâra;mente tota-
Jo; P. Marcos Carneiro d<J Almeida. lita.rio: - .porque s-uprime todas 
S; D. S., do Sem-ina.rio Sa.vatoria- as liberdades furid~entais do ho-
no de Indianopolls e. P. Antonio mem e impõe .vm"'jlfgo tiranico so-, 
Charbel S. S. do Instituto .Teoló- bre. todas< as: ~UM itivid.ades incii-
gieo Pio XL . . viduais e sociais. 'T-Ot.alitârw. pol'• 

-._ A ·semana tem wt fitla.lidãdiu. - que no Comunismo, o_ çid.\dão é 
. l)_ - Por-se em dia: com <>: i>l'o- para. o Est_ada, e não. o;~s.tádo pa.-

. gresso d& exegese bibliçâ att,),v~s ra o cidadãQ.. Tot~itari:ó·· rià, eço-
de lições ou conferencias.: (t.ambein. . ;JJ.<.?Inia e na. imprensa, nas I~tra.s. 
com projeções) de cara.ter 'c~entt:: , , e. ll&$. artes, no comercto e na in:,; 
fiCÕ. · ' . , • ·· . · .dustria, na escola e no exer-Oitd; 

2) ,,::._ EstudaY:' o problerrrn,, ·_ do no trabalho e na familia, na poli-
mefodo de ensino da Sagrada Es- tica e na legislação social. Tota-
critura nos Seminarios e .In5U- litarismo mantido pelo t-el'l(ol', pe-
tutos Religiosos de acordo com Ia espionagem, pelos expurg-os, e 
as normas da Sta, Sé. pelas G. P. Us. de todos os feitios 

3) - Estudar o aspecto paSto• e apeii_dos, mas forjadâs nuni. só 
ral d& Escritura através da pre- molde: o · da tirania vermelha, 
gação (homilética e catequistica) _ Eis O _que ~º~'- ~is,-~ g',le. é: _c~is 
e do apostolado , da imprensa. · · o que pretende ser _o · Comunismo 

4) - Estimular os professores sob todos os céus, . erri tódos, os 
para a. colaboração ern E,>Uulicações climas_ em qualqu_jll.' _p,aí~."·e·col'.lti" 
que se referem a assuntos bibli- nente. , · · · · · · , ·· 
~o_s:_.____________ ___ Com estes princil(ios e com es-

te espirito, com esta filosofia e 
com esta prática, o Comunismo é 
logicamente antipatrioticp. 

Será 1950 "Ano Santo"? 
VATICANO. E' quase certo 

·que'a Sta. Sé ·determina:r/1" o ano, de 
1950 como ".Ano Santo". Se assim 
for, ;él;á. concedida uma· indulgencia 
plenária extraordinaria a todos os 
fiéis que neste ano visitarem o tu-

1 mulo e a catedra de S. Pedro. Fa-

t!uittte.. QQl~. ~ ~-~ ~-
dcV:t.r~ dQ, Bl'®.l!, · · 

l,feu~. se,rib~!-
:m_st,e -~c;~:e-n~~ ~ ~~ tltJ... 

swna_ sJncen4~~. P.Q~·-- ~ ~ 
~oment<1 d~ {m!,v:i~. ~s_p~~~ 
bilida.de. · · 

Na augusta 11'4!,g~~ ~-~ 
momento, f~~. · ~ dF~~ 

. tr:o <k> sant'UAriP d~ ~ ~
cicmc~; não para, C>lf,T.-il'.- º'-: · ~ 
res destemperaAOeJ ~-~~ 
rea; discip!Jl(,)S, e, ç.9ntµ1~, ~ 
a.ssasl!ÍniQS drt- 35, ~- :nc:,G. ~ l'2!' 
ch_am~ -d~- <fase~~. ~' ~
riáriOlf l!!ft. -~~~-~- ~ ·~ 
é O, C.~~9., ei . q~ *· QI. ®,-. 
:mwu:stas; ~--. P8J'&.. •lttM .. ~~
interesseira <Jo. ~~- llQl!
ticQ. e. nelll 11eq~w- paN, :11~~.í@ o~ 
0098 d_QJ.ol'Q~ ~ ---· ~ 
m~e;J, ~ e,spoaas, e d!:í!J ~~ ~ :~~~~:~;{t 
ma, de, tu,do p;µ-~ r~~r- l!,. ~~
gem dOl'/_ brio~OS ®~ª~ O '.~~ 
~a.~s m~s~cr{t,~ÇG, que ~s 0~0 

ma,m:· .. 
- Ver-l9Dl® o. ~ ~-

como sol4ados dlf. P*-~ e cf.~~ 
sores da no:ssa. têr-rà,-; · 

- Vertemos n.oss'o ~gu~ Pl>f" 
'que somo::, e repre~tafl1~ ® ~!f,.· 
lores mais lidimos ~ naclQJ,l!lldâ, .. 
de; · · · '· ,. · ·'" 

-,-- Vertemos nosso, ~ _ _ ,~ 
mãos- de cidadãos ren s, t.iw~ 
dore~ e co.:vi~d.~à, que _ _' .· ~-~~~.:
ram em a.p®b,Ja.;-· ~ ~-8,{lj,1- fHa, 
fazer- tril,m~ar sua ig_~oJ~~ ~~r
vcrsa. 

- V crtemos nossi> ~ngue p:p:11\
que o. Brásil oontinqe a s~r ~ 
Brasil u,no, civ.U~~<lç, e c~~o, o 
Brasil t>duca_qQ por _.\nchittttt o 
glcrificadi>" por ~~,,_l~s,; 

- Vertemos nos~ ~~~. P.&iA:-l'
que sqa n:i11,ne~ rubra ·ni ban• 
deira P~4'~, M~,l?:t;e.' Í~.Qll)rê li-. {i• 
dos Q$: B,~t;ileil'OS qu~ ~~$ ~ 

-,:inimigo l.QJei,,no qu~ ~~ ~. 
que ~º de~,lia, qqe tr~i ·t ~ 
agita n~ i;pn:_i~t'-' Pí',r~, Q ~<>» 
mais propw~. a~t,.,;, e· ~~l:M
_çar Q qqe ~~0$ <!e ~à.ls '-'~ ,· C!f 
mais :pr«iQM """' -~ lj,~e,, -., 
honra, a religião, a móraj; · ~ lf~" 
<lições crl$t.ãs~ Q Plltl'lll\~l\ÍG ~'! 

grado 4<> l:3rasil. 
- Vert,emos- ~oliiso sangue p~.r!l!-' 

reco.r<\ar a no,!!S_Q$ irmãos que ~ 
injustiças sociais, o capitali~m_ei 
ganancioso e insª_cil!l,yJl, ª e:-.,;p1_,, 
ração, dQ p9.b,re pel~ ',\'iC(\ ~- ~nj, 
mes nefan<fo·a ~Q c,ttnbio ne$r() • 
das negociata~, Si. :preva~c~~ ~ 
conscieneil!,~ <llan~e ~Q d~!leu-9, d.t 
posiçãQ qe_ m'-JIC!0., <lo Í,ll~H.,pe 
pessoal, os eonchavos e os cc;,n• 
luios da politicagem, as dis!!olu• 
ções e rivalidadés partidari~,s. a. 

l 
~-Ui-iiil-XXlXX·ltXtiiiiiii·it·iiilillXXlllllilXll:LJXXn 

. . l la-se -mesmo que talvez o "Ano 
Santo" jã, comece em abril de 1949 
jubileu da ordenação sacerdc;t~J 

. do Pio X~I •. 

Antipatriotic&; p<>rque."càléa· ·. aos 
pés, ou .desprezá, ou·; deixa a . mar
gem das su_as preocupações e 111-
teresse, as, tradições mais sagra
das, mais nobilitantes e mais ri• 
cas de um povo, quais são as tra
dições da genuina civilização, da 
verdadeira cultura, necessariamen
te e historicamenté animadas pe
lo sopro vital· "da r.eligião, 

Antipatriotfoo;--'\porque fomenta, 
mantem e alim~rlta a luta de clas
ses atirando os: clidadãos contra os · 
cidadãos em. lµg~ de promover a 

· · · desunião dos cidadãos, o eg-oi~uo 
feroz dos aça.ml:>arcad<>.rei;,_ a vi~ 
futil e su,pel'fiçial, o l~o ~esell
frcado e ªf! orgias, o a.fl'l'lU.X\I· 
mentQ qos costume~ pµbli~c,~ ~ 
partieµlares, a vida pag~iza4 'li 
earnavalesc.l!,, numa p~lll-~l'@. ê re
pudio e 0 aba~d.onQ ptifla v~.l~· 
res superiores do espirita e ~~ 
consciencia, criam, mantém, ªli· 
menta.m e -robustecem o cliintt
mais. fertil e mais. 13,pt.o 13- e,gl~ªª'~ 
de ide<>logiM e:i-tremiª~ª de t.o,~ 
as coref:l e matizes, t!tra a g~pa
ça elos cidadãos e par-a a r\µM d~ Indicador ProfiSSio,nal paz ~k-OF~' -0'/ · dimento e 

a c~laboi:\l:~!¼(iií:iit .. . ' ada se-
gura. que conduz a 'i$Qde~ade á 
tranquilidade, ao -progr~~o e ao 

pátria! · · 
~ Verte.mos 11o~q ~llgµe pµ~ 

ensinar a tod<>:i qµe o v~rqalf!elr1:1 
patr-i.oti~Q é somente aqu.ele qÍJe 
trabalha, coml:>!!,te, l'lofré · e imoli,. 
até a propri11, viqà, pa~ qeféndel' 
e salvar o Brasil! 

ADVOGADOS ____________ ..,.._ 

Dr. Vicente .Melillo 
~a da Sé, ~ - 2.0 andai· 

Sa.Ja 215. 

Dr.· Pllnio Corrêa 
de __ ()liveira ' 

Eu Q~tiuo· ~iuva, 176, 3.11 

an.4a ..,.:. Sala ~3 - Tel.: 2-7276 

Dr. -Francisco P. Reimão 
Hellmeister 

Rua S. Bento, 224 ~ 1.0 andar -
Sala 3 - TeL: 2-1543 - s. Paulo 

Carlos Morais 
Andrade 

Rr!a. Bénjami_,n Constant, 23 
f.0 and . ....:. S/ t8 -- Ttt.: 3-1886 

ENGENHEIROS j 

Amador Cintra do Prado 
~NGENHEIRO ARQUITETO. 

\rn--;; ,-.(,:f~ réligiosa. ~legio~, 
residencias coictivas. 

1M r...e.. ~~~-Pulo 

.MEDICO S 
Dr. Vicente de 

Melillo 
Paulo 

CLINICA GERAL 
Consnltorió: Rua· Aureliano 

Coutinho n.0 109~ -
· Das 13 ás 17 horas. 

Dr. Camargo Andr-ade 
DOENÇM DE . ~E~HOltAS -
, PARTOS - _ OPERAÇÕES 
Co11s,: R. Seil. Feijó n.0 205 -

- ,Tet.: 2-2741 - Das 14 ás 17 hs. 
- Marcà'r hora. · 

Rbs.: R. Rafael df' Barros; <157 -
Tel.: 7-456:t · ,, . 

f Dr. Celestino Bourroul 
bem estar -· · - ·.--· ·"'"' .. 

Antipat;i9tico·, ppi-qí.r~;":ciesag:e· 
ga a familia, ,.n!l-.t}JF&t-e }J.r,istã, u~
troduzindo o divórCj,6 ,e.":ó :amor li
vre arri:méaricto-'-':os··'.l'Ühos do lar e 
ma;culinlzando a mulner(? 

Antipatriotico; por.que:, a<).s,:-inte
,. :rês.ses da pátria ,sobre.p~~-::Ô&i ~te- · 

------------------ · •jrbJ:iies do partido,e,d&: id~qlqg_ta 
;.bólchevista. Asáiin é··-~Ué ·-o,,l3r,a'

Res.: Lgo. S. Paulo,, 8 - .Tcl,: 
2-2622 - Cons.: Rua, 7 de Abril 

n.-0 235 ....;. Das' 2 á~ 5 horàs, 

Dr. Reynaldo Neves f ,sil ouviu estarieéid(I-.:~ ';.!ioç:111.ra-

l ções peremptória,1:1 (ló ch,~f~ Ç01U\J0 • 

ni3ta brasileiro, 4u~Y.~~~~_r,,~tt}n·' de Figuéiredo 

DO HOSPITAL DAS CLINICAS 
l SANATORIO STA. CATARINA 
CIRURGIA DAS VIAS ~U.,IARES 
Cous.:, R. Marcpni. 84 - 3.0 and, 
- Tel.: 4-8717 - Oas 14 ás 16 hs. 
Re:iid;,: Av. .l'acaembú, 1,044 -

'.fel.: 5~2625. 

t 
vestido da alta ,_ d1gmça.u~· -~e · se
nador, ,não:' .trêpídou em afirmar 
que em ca~o ,~~ ~err~. do Brasil_ 
contra a Russia:·comumsta, ele e o 
seu partido tomariam armas con
tra O proprio pais, em favor da f 
·potencia. estrangeira inimiga. O 
Comunismo é portanto, na pro
pria confissão do seu chefe, a 

Meus senhores: 
Esta a mensagem s~verl!, d~II 

que tombaram em 85, neste mos 
mento de smcel'fq~de, ele ~sp9ns.ii.• 
bilidade e de ª"gµstlEISI!, esp~lli,fü 
va! 

Escutemps est,. 31'\,n&an~. rea., 
Jizem1>1:1 _ ~--~ Bl~1'M-gt1ni, · w_vl!m_ f!!P 
estª me!l!Ul-gem, pal'ff. qqe t,J..~ l!t• 
nham9s ª 4~f:lV~~tll,l'a, a 4~@n· 
ra de presene~ llll.l n!alv~ i1 ~i 
Novembro, ainda mais \J;:wpiµ,~ i,i: 
mais sangrento do que o 4e · 35, 
que não deixe maia fl,OS miseros 
cidadãos senão o triste destfoo 
çle cpor,ir inlltUJ.Tiente ·SQl?re ~Y~ 
remqrsos tardios e sql:>re as r\\i .. 
na~ insanáveis dll Pã.,tria. 

Dr. A:rtu:r Rezende Pilho 

!lfêdico homeopata d;,, (), ~- P. 
rfa Sorocaba,.!'m. Disetor . e!w.!co 
do.. ~bu!atorio · Bomeopatfoo do 
carmo - Oous.: R. Sen. Feijó, 

dança de endereça,, queira ~n-viar .. 11Q1 • ~,,, .. 

reço completo ,;onforme a.çhi,.ise imprt§t$1J '13 

205 - Tel.-:- 2-6839 .. ·Res.1- 8"6,i"ZO . • _,, 

t-nargem do tieu 

de um nume!'Q, 
'-,,. 

ionrn.l, irnHJJ~ivi e t\ .. ~~vld.~ . . -
-afim. d, tomuittt!fj pn,vlde~ .. 

Mar~,r ho~/clas 3 ás 6~ bs; . . 

. ~-~~~~~.:.:;:~ ~'!-;-<-~~....:~ . ................ """"' ..... --.,,,..,======---------~ 
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Algumas sugestões Mappin 
... i, ~- .... '.• -~ .. = ·:·. _.:__._: "i 

·-

Vasos de. porcelana, cerrunica. e cria~, de !<:>rmas éla.sst
ca.s du modernas. Pratos decorativos. FI'Utéiras e coupes 
d.e fi.tlança ornadas de belos motivos. Objetos de louça, 
i:ilstal' e madeil'a para enfeite ou utilidade JlO w, 

Frascos '1e cristal faceta.do pa1;a perfume e pó d'aJ,"roz. 
CJ.i:l.'Zettos· de cl'istal montaàos em ·couro. E1.1costôs pa;ra 
Iitx~--eto. grande varleda<;lé. Ca_ixas para é-lgarro$.· ~e 

~ di~ :P..ll~~ ~~ ~ ''ioll~"' w. 

t 
.Jr-

-~Jt"" ... ,-·· . 

. casA AN6LO BRASIL81RA s~~#~~--~ 

., 

Abat·JOU_l'S de secl.a.. e pergam.lnho li$oa Ot1. pnssadoa e1D _ 
bozµtos estilos com bases de loi.tç&; érlstal e madeira. · 
castiçúis para me~. Colunas de -ferro ou :r;nadt$:a eom 
al'.fa.t-jours. Livr0& ingleses. AJJ;>.\UlS para fo~. 
Block-notes. Inàtcea para end.ereços. ·· · · · 

:,t ... *•·-· ~ \' . . ' -
,?'' 

P~'ta.-retra.tos em ltixuosos caixtihos de eow:o ou. eBPa= 
l.b.o. feque~s caixas cle couro ou estt;>J9s_ :p~ tuiu.tte
ros :fil:1$. A.nlgos de. couro para escrttQrlo. ~ dii 
papel para êai-ta.s. Ca.netas·tlntei.J:o g,u m~ ~ . 
~.. ~ ~a.s i;ia.ril. 1osar. _ . · - · 

' ' 
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Ili São Paulo, 15 de De2embro de 11'46 

o Serviço 
Va,ticsno 

ln Formações do 
durante a 

~ESTA 
PEDRA 

_OBRA DE CARIDADE BRILHARA' SEMPRE COMO 
DE.:PÍO 

UMA 
XII" PRECIOSA NA COROA DO PONTIFICADO 

Uma cc:itta em que Uiila familia 
polonesa, completamente desconhe-
cida e hum11de solicitcrra noticios . 
de seu chefe desaparecido na tor
menta da invasão, foi o inicio do 
Serviço de Informações do V atica
no, o qual, durante os anos de guer 
ra tratou de 1.840. 360 casos e en
Yiou cerca de 5.630.214 mensagens. 

Toda a historia do Auxilio\ P<i1P:tl 
dmante a guerra se, revelou: agora 
na obra, que com o tjtulo de ~C\J.::i
vity Abounding» se publiçou na 
Inglaterra sob a diréção do De~e
gadÓ Apostolico. 

O novo serviço, dirigido por Mons 
Alexandre Evreinoff, Bispo Titular 
de Piona, para servir a todos em 

4 Semana Mariana ~e Soroca~a 
O jubileu mariano do Exmo . Revmo. Sr. Bispo 
Diocesano de Soroeaba - Milhares de congrega. 
dos desfilam pelas ruas' de Sorocaba "Quem 
duvida da atualidade· das CC. MM. duvida das 

· palavras do proprio Santo Padre" 
A florescente Fedéração das CC. de Souza, S. J.. Diretor da Confe-

MM. de Sorocaba sob a direção deração Na.::ional das CC. MM. do 
do erudito e vltluos<::i Reitor do Ee• Brasil, Pe. Antonio MisiC!fd, Diretor 
minarlo Diocesáno, :Pe. Antonio Mi• da Federaç-âu das CC. MM. dé So-
siaro:, decidiu de festejar o jubil-.~:1 recaba e Reilór do. Seminario Dk,-
mariano do querido bispo diocesa- cesano, Pe. Paulo Bannwarth, . S. 
no com uma semaná de estudos e J., Diretor· da Federação das CC. 
uma grandiosa coneentração de MM. de São Paulo, Pe .. Mont~\ro 
congregados marianos de todo o da Cruz, S. J., Pe .. Flav10 Veiga, 
E:;tado. Com o seu entusiasmo ar- S. J. Pe. José Zabalá, S. J. 
dente e as invejaveis qualidades Do variadissimo programa da 
ce eximio org~izador, conseguiu o Sesão Magna ,mencio,1amos ape-
Revmo. Pe. Misiara vencer tod:,s nos o brilhante improviso do dr. 'Eu-
0, ob~taculos e tornar a semana e ripides Cardozo de Menezes, ·da Fe-
C" concentração de grande sucesso deração do Rio da Janeiro, que e-
r,00rco importante na historia do xortou os congr~gados a combat~r 
marianisrrio brasileiro. pelo Brasil, que qual um gigante 

A sessão do dia 7 de Dezembro adormecido corre· perigo de morrer 
a. ultima das sessões de estudo foi pela ação traçoeira daqueles que 
aJ:.rilhantada pela palavra do Rev- gostam de ::iatar os cristão quan-:io 
me. Pe. Tos é Coelho de Souza, S. dormem, - e a magnifica alocução 
1 DD. Diretor da Confederacão Na- do Revmo. Pe. Walter Mariaux, .3, 
e1onal das CC. MM. do Brasil e J. Sua Exia. Revm-=x. discorreu com 
do· Dr. Eurípedes Cardoso de Me- a ser,enidade e segurança que lhe 
nezes Presidente do Secretariado são tão pecul:ares sobre o •Maria-
Nacio'nal da Delesa da Fé e Moral nismo na hora atual>, que deve ·-1er 

A grandiosa concentração do '.iia o. marianismo ativo e combativo 
8 de Dezembro marcava um no'lo que opõe ao naturalismo reinante 
triunfo da Virgem Imaculada, Mãe de nossa época os valores espiri-
de Deus e vencedora de todas as tuais e que combatem não somente ,· 
heresias de todos os tempos. o inimigo exterior, como o comu-

Desde as primeiras horas da ma- 1'.ismo, o espiritismv e o protestan-
drugada afluíam j: cidade de Soro- tismo, mas tombem o liberalismo 
eaba milhares de congregados .:ie que é o mais terrível de todos os 
tcdos os recantos do Estado de Sã.:> inimigos porque .:onseguiu intiltr.::ir-
Paulo. Vieram das fronteiras do Pa- se na mentalidade dos católicos. A 
.:raná e do Mato Grosso, vieram da este inimigo traiçoeiro devem?s 
eapital do Estado das dioceses de opor absoluta ortodoxia de nosso 
Taubaté, Bragança e Cafelandia. a~ir e pensar e fir1;11e~a. na aplica-
De Botucatú veiu uma numerosa çao dos nossos prmc1p1os. 
delegação encabeçada pelo Revmo. Fechamos a nossa reportagem, Já 
Vigario Capitular, Mons. Melha-:io demasiadamente extensa, com o 
Campos que é · Diretor da Federa- c.esejo quo .lesta mentalidade .ma-
~o Mariana daquela diocese. To- riana que corresponde tanto. aos 
elas as cangregações marianos pa- desejos expressos do Santo Padre, 
J'CqUiais da diocesa de Sorocaba en se forme~ todos os congregados 
Yiara1J1 representações dirigidas marianos, porque isso seria não 
pelos respectivos vigários. A repre- somente o m~is belo presente que 
sentação de Angatuba incluiu o o~ congregados dariam ao bispo 
Prefeito deste municipio e a banda mariano de Sorocaba mas tambem 
de musica local sob a direção do a todo o episcopado · ,rasileiro. 
esforçado maestro Antonio Lisboa. BENTO COSTA 
Durante. o solenissimo Pontificio, o -----
cTe Deum> V a Sessão Magna !D.i- Centro Frederico' Ozanam 
lhares de congregados enchiam O d S · 
vasto·.recinto da Catedral e da Pra- e antos 
i;a- situada em frente desta. O Ex- Como parte integrante da cam-
mo e· Revmo. Sr. .D. José Carl0 s panha em pról da santificação do 
de Aguirre··oficiante do solenissimo Natal, o Centro .Frederico Oza-· 
Pontificial e do «Te Deum• com- nam realizará uma série de pa-
pareceu a estas solenidades .re- lestras pelas Emissoras de Santos, 
vestido com as indumentarias pon~ obedecendo a seguinte ordem: Rá-
tiftciais, a capa magna e a sua fita dio Clube de Santos, hoje dia 15, 
azul e medalha de congregado ma- ás 19,30, Revmo. Frei Eugenio 
rtano. Maria de Conchas, Assistente 

Sua Excia. Revma. ficou profun- Eclesiastico do Centro: dias 16 a 
damente sensibilizada com as ov~- 21, ás 20,20 horas, srs. Lucio da 
ções entusiasticas com que a mocl- , Silva Graça, Dr. Clóvis Galvão de 
dade mariana O festejou. . Moura Lacerda, Dr. A. Ablas F'.i• 

A chave de ouro das festas jubi- · lho, Sinésio de Andrade Fernan-
des, Dr. Mario Faria, Dr. Moreira 

lares do bispo mariano de Soroca- Gomes: dia 22, ás 19,30 horas, Dr. 
ba foi sem duvida a Sessão Magna Costa e l:;ilva_ Sobrinho, sendQ. o· 
do encerramento, que se · realizou encerramento nessa esta,ção · ás 
na Catedral sob a presidencia do '20,20 horas do dia 23 pélo EXlllo:· 
Exmo. e Revmo. Bispo · diocesa- "' Revmo .. Sr. Bispo Diocesano, D. 
no e _oont9u COJil a _presença ~e ele .. .Idilio José Soares. __ ......,_ Na .Radio
mantóii do mâXimo destaque· do - Atlàntica de Santos, é .o ··seguUite· 
marianismo brasileiro. Estive,-c:cn o programa: hoje, dia·.15, ás 20,45 ··. 
preaentes Mons. Francisco Antonio horas, Dr. Ezequiel A. Varela; 1 
Cangro, Viqario · Geral do Dioceae ·, dias l6 a 21, ás 18,25 horas, srs; . 

qualquer necessidctde, :com a mms 
absoluta inpa:rcialidade com reb
ção á raça, ou condição social logo 
teve que interessar-se ·-por milhares 
de cartqs. que se següiram-. 6 pri
meira delas, chegada da Polonia 
q'uando foi invadida. 

,Até o fim de 1939 foram transmi
tidas 439 mensagens, . que. em 19-10 
ascenderam a 58.000: '; · 

O pessoàl do escritorio, qúe · não 
recebia renumeração alguma, foi 
crescendo dia a dia por càusa c!a 
avalanche .das cartas che9adas. 
Provavelmente ha muitas fàmilias 
no mundo que nunca saberãó que '. 
a mensagem, q1.1e as tirava de \pro~ 
fundas ansiedades, era devido o:o 
trabalho paciente a cuidadoso de 
alguma mulher romana•. 

Em 1944 se enviavam diariamen
te 10.000 respostas, .. em sessenta e 
dois idiomas diferentes. 

A Rctdio Vaticana foi uma. be:1-
ção pctrà o Escritorio Ceritral. En-

. viava-se aos Delegados Aposto!i
cos Ull1 horario e d longitude da 
ondà. u,q:o, começaram a chegm !is 
tas de nomes e direçõe:::. · 

Como diz a óbi-a. citada ~era um 
. trabalho exgotante . tanto . para eis 
que anunciaram como· parà .os que 

,reeebiatn as mensagens pois': era -je 
cessàriá toda a atenção e cuida-
do ... ",, · · 

A cultura, a arte, a instrução ;e
ligiosa, tudo foi posto fora dos pro
gramas da Radio, a quál estava 
completamente dedicada a transmi
mitir as mensagens. Em 1944 che
garam a 27. 000 cada mês. 

O ArcebispÔ Mons. Godfey, Dele
gado Apostolico na Inglaterra, diz 
no breve prologo á obra: •Esta 
obra de caridade brilhará sempre 
como uma pedra ;,reciosa na cor= 
do pontificiauo de PIO XII. 
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Visite a maior 
de· . ~ ·expos1çao 

porcelanas, 
• • cristais, cera-

mica~, etc., no. 
__, '.~-, Jun::,lo salão 

do nosso
.3.º andar 

ele Soroeaba Mona. José Melhado J<1s6 :Martim,, B.ernarclinQ Pereil"8. 1 
~.- Vi9orio ,~ltular • Dire- Lelté,' ,Ivo João Dartm;_ ~ariano:l- · 
kir do, r'eclerai;âi:? &D .CC .. MM .. -ele Gomes, Con~ta~itno_ Men~zes, :)ta:'-.... , :. 
BÕtu~ e ?.!.. t~'YV>Cle -.,~ Valter rfno Maradei; @ dia 22, ás . 20,45:, f 
Mariau~;·S. T.. nô-.~Ririé:ldo e;.. . !>oru, Dr. PlWo -CQrr~ 1Se 011-:~_----·· 
nal .. o;;. ww. J.. }Clllf e-- ,.,..,, 

o r. l lnolês ameata ~emitir Bevin 
Qn.n'1o o §!'. C!1!!!'e~ill p!'et,ê$ ~ U!!ião· d~s !M,i;~s d~ lh,p~ 

inglesa, CttCOUÍroU grantfo oposição,· :ll;io ~Ó JION ·F.),;. {T{T,,' !'.()111(1 fam~ 
bem _na Inglaterra.- ,_l\Juitas pess~as c91_1jetu:raram que a .. ~posiçãe 
·ai' .. auúão' na: ln&1-ter'_l:a fo~se e~ ~~ii"1ê parte devida aqs .:~11 .. 
servactores, o partido dos Lo:rds~, os ~a11(Jes pardiães · ~ trâdi"' 
çí;ies, U$OS e cost\lmes brltanicos. Tal fat~, no enta~to, não ~i"" 

. ~ponde ... á. reaµ~de; quem se opôs com mais \'eemencfu.· a ~~$a, 
11.Jiiio. f~.i o Pàrtid.o )'l~'b~Íhista.·· E por que? )•or dÜas r~: ·:1. 

primeim é que o Partido TraballÍistá é de odentaçãó sociaiisi:t ··e 
muito nacional e se o Impe~io Br-itanico, se unisse aos ÉE. UU., e 
capitalismo e o Iiberàlismo americ\\DO fariam dos 'l'ories o. parti40! 
mais forte na lnglnterra. A segunda r11,zão . é que o Trabalhismi> 
inglês, uma vérdadeira qu;nta-:-colú.na -:da Russiâ no mundo ociden• 
taL sabia perfeitamente que li união ·&Ls>duas. grandes po~ncÍâs 
traria como consequencia o desequilibi'io;. a favor d_as democrac~ 
na balança de forças Ocidente - Oriente. · · 

A confirmação • desses fatos está em um teleg,;a,ma d~ "Unitêcl 
Press", do dia 12 PP•i que jµlga possivel a reti~ncia do Sr. Bevipp 
em virtude da QPOS~ção de seu partido, á SÚa poli(ica anti-sovle-> 
tica e de aproximação ànglo-ameri~ana, Eis al.~ns Jopicos do ali,i"' 
dido telegrama: "16 lideres trabaU1istas enviaram . u'a m-0çiio . de 
solidariedade ao ' eS:-secretario do Comercio dos EE;. lJU., .,o Sr. 
Henry Wallace• - "Circulos governamenf.ais ponderam que .o cres-
cente grupo de descontentes do P. T. julga que. o Sr •. Bêvin está 
entrosando demasi~dfmente a economia e o po~erio militar brit~· 
nico na· economia e poderio militar· norte-~mericano. Segundo os 
mesmos circulos··o .aludido grupo d.eseja que a Grã Bl'rtanha c~~
re igualmente com os EE. UU. e à Uriião Sovietica na ON:tJ~. 

As relações russo-americanas est;io pnssando . por uma, fase d.e 
relativa e precaria harmonia, fase essa que todos percebe~ se en• 
cerrará quando o problema alem.ão for discutido. Se o Sr.· B:vrnes 
·não contar com o apoio do Sr. 8f'vin em ~ua politica de pulso fo~te 
para com a U. R. S. S.,' é po!'sivel que presenciemos a um "Munich" 
vermelho em 1947. · Ao povo inglês caberá a decis~o. A. L. 

Ordenação Sacerdotal 
O · Revmo Diaconc lot'é. M<1iP-r 

Paine. recebeu d .ls m6on ' de Sua 
Emi. Revma. o sr. Dorr Carlos Car
melo de Vasconcelos Mota,. a Sei
grada Ordenação Sacerdotal. ,ia 
Tgreja .. Matriz de Santa Ifigenia, no 
dia 8 proximo passado. 

O Revmo. P-. Mayer Paine, nas
cet~ aos 27 dias de Fevereiro ~e 
1921, sendo filho de D.a Benedita 

Formatur_a 
Joaquim 

no 
d 

Realizou-se dia 11 p. p. na cida
de de Lorena, a forrn.atura dos g·i
nasianos do Colegio São loaquim . 
zPela manhã, ás 8 horas Sua Ex
cia. Revma. c Sr. Dom Luiz Gon
zaga Peluso, . Bispo Diocesano ie 
Lorena, celebrou a Santa Mis,a, 
em ação de graças, pelo termino 
dos estudos. 

A seguir ,oi c:ebrta a exposiçãc 
dos trabalhos '.eitos pelos alunos, 
que a todos agradou, dada a per
feição dos mesmos, 

lviayer Paine e Ferdinando Ameri~ 
cc- Bali:1ta tendo recebido a primei .. 
rc- Tonsura c,m íevE>reiro c,e 1943, 
de saudoso Dom José, sub-. Diocina .. 
t das mãos de Dom Idilio em fe• 
v~reiro _de 1946, •o· Diocinato · das 
mãos de Dom Aguirre e o Presbite
rc.do das mãos de Sua. Em. o Car-' 
deal Dom Carlos Carmelo de V as
ccncelos Mola a 8 do corrente. 

e 

Co!egio 
L· o r 

São 
ena 

A' noite,· 6s 19 horas no Salão d~ 
Artes do Colegio São Benedito teve 
lugar a solenidad.,, da formatura 
dos novos ginasianos. A solenida• 
ele, que foi presidid_a' pelo Sr. Bispo 
Diocesano, .:ontou com a presença 
de- familia de todos os alunos. 

Foi paraninfi da turma o d. Plin{o, 
Correa de Oliveira, Diretor 
folha. 

destct 

Encenando a sessão, foi feita cs 
distribuição dos premios aos clu• 
nos que .mais se destinguiram pelai 
procedimen}9, . ,.c;rplicação e a~sidu1a 
dad&. · · :·· --· .. ____ _ 
JUBILEU DE OURO. 

O "Internato Nossa .Senhora 
Auxiliadora do Ipiranga;', bene
merita instituição de caridade. 
fundada pefo saudoso Conde Jo
sé Vicente de Azevedo, em no
vembro C:e 1896, acaba de com.e, 
morar o seu. jubileu de ouro. 

Este estabelecimento de tµn.• 
paro,_ ensino e educação de. me
ninai orfãs. vem sendo dirigido, 
pelas Revdas. Irmãs Salesianas__ 
que se t~m esmerado .no. cumpri• 
niento de sua nobre missão . 

As . festividades comemo;ati• 
vàs dei cincoeiitenario desta be-> 
nemertta instituição. foram rea• 

º lizadas nos dias 29, 30. e 1.0 pp.,. 
· · No dia 2U, s. Em. e sr. Oardeall 

l¼olia, oelebrou Missa festiva, fa
zemlo·sie loi;to a seguir a consa• 
gr-i:lfi!~Q do lnternato ao Ima. 

· 9\ll!l.QO Coração de Maria. 
No <Há 30, áS 8 horas, foi ceo 

1 

1ebrnda · i:,elo Exmo.· Revmo. 
Mons. · Manuel Pedro da Cunha. · 

· Reitor ào Seminario Central 
"Imaculada -Conce'ição", Missa 
de Requiem por alma do funda
dor do · Internato, Conde Jos6. 

. . Vicente de Azevedo .. 

j 
Oi~ l,~, ás 9 horas,. o Revmo. 

:Pe, Orbmdo Chaves celebrou a 
· s~nt~ Missa· segundo as inte».• , 
fÕli'~. dos Membros da, Adm~ --~"ºln~- . 



; 

' Noticiatnos:com satisfação que 
. a ConstitUinte- italiana: · aprovou a 
)ncorporação. do Tratado de La,. 
, trão á ConstitUição. Km outros 
. termos, o: Governo só poderá .al
terar dito tratado, sem consenti
mento .da Santa Sé, nos casos e 
com as· restrições ·com que se per
_mite uma reforma cónstltucional. 
.Se, contudo, a reforma do tratado 
.-.e verificar :com o consentimento 
da Santa Sé, _ poderá ser feita, fa
depende~te da provação do Legis
lativo. A.ssi~, as reformas favo
raveis a. Igreja serão faceis. As 
desfavoraveis serão dificeis. 

Essa vitoria se deve ao fato de 
que todos os partidos anti-comu
nistas . da Camara, opostos ao De
mocrata Cristão por tão justos 
motivos 1,'eforçaram a votação des
te, para alcançar a vitoria da 
Igreja. . · 

A este gesto de nobreza de espí
rito dos elementos anti-comunis
tas e contrarios á ~mão estendi
tia~, ·se deve tã.o fel~ resulta.d(), 

~ .. 
A Cur1a -· Metropolitana desta 

.Arquidiocese está publicando o se
guinte edital, para o qual chiµna
xnos a atenção de nossos leitores: 

-i:De ordem de fi, emcia. o senhor 
cardeal-arcebispo e dos ex.mos. srs. 
bispos desta Província Eclesiasti
ca, reunidos em conferencia anual, 
comunico ao revdo. clero e aos 
fieis de todo o Estado de S. Pau
lo que, a Liga Eleitoral Catolka 
(LEC) reiniciará brevemente as 
suas atividades, orientando os ca.
tolicos em face da. proxima cam
-panha · ~leitora!. Mantendo-lle co
mo sempre, fora e acima dos in
teresses partidarios, a lgreja, co
mo já o fez no ultimo pleito, 
apoia.rã; a todo.s. os partidos. e can
didatos que se comprometerem a 
defender ·os postulados essenciais 
da. LEC. 

ReTativamente ao partido co
rnunlsta - materialista e ateu. e 
seus canrlirlatos - cumpre a to
dos os catolicos, por grave dever 
de consciencia, recusar-lhes todo e 
qualquer apoio. E' a fim de me
lhor esclarecer os fieis sobre as 
razões · desta atitude, manda o 
episcopado paulista que se leia em 
todas as igrejas provisionadas da 
provincia eC'lesiastica, a carta en- , 
cíclica «Divini Redemptoris~ co 
Santo Padre Pio XI. - São Pau
lo, 18 de dezembro de 1946. - (a.) 
:Monsenhor Paulo Rolim Loureiro, 
c>hanceler do A.rceblspado::s,. 

No que diz respeito ao C'omunls
mo, tão incisivamente condenado 
n1>ste edital, é preciso que os f!<.'ls 
exerçam toda a vigilancla. E' cer
to que os comunistas procuram 
passar, no momento presente, por 
pt"rfeltamente ecletkos em materla 
de t'ilosotli:t. e religião, lndiferPn• 
tes poli; áA controversiaa entrB 
11tc-us. pagãos. •spiritas, proteR
tantes, clsmaticos e catolicos, e, 
vsslm, dlsposto.s a, tima. vez no go
verno, conceder a tndas a.'1 opi
niões a maiol" llherdade. Mas nisto 
ha um embuste ·g;ror-r-eiro. · E. para 
o demonstrar. não pre.cisamos 
olhitr para :i. Russia. nPm consul
tar as obras dos principais auto
res comunistas. Basta que recor
demos um pouco de Catecismo. 

Ainda que aparecesse uma M
cola politica qúe, partindo de 

.princípios diversos do materialir-
rno e do ateismo. chegasse entrE>
tanto ao -programa politico e social 
do comunismo, esta escola estaria 
em irrédutivel oposição com o 
catolic'ismo. A luta entre a Igre
ja· ·e o comunli,mo não vem ~6 do 
fa.to de que este é ateu, mas tam
hem dn fato· <le qtie ocomnnismo 

. dci::eja a extinção da familia e drt 
>)ropriedacle privada. De sorte que 

<Continua na 7-a pag,) 
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l I Diretor- Gerente : 
São Panlo, 22 de Deze~bro de 1946 Francisco Monteiro. Machado I 

Filho de Deus, 
nasce em 'Beleffl"' '.Da Terra de Judá» .. , , ,.: - 1,.. \< • • -

ANO XIX 

«Jesús Cristo~\> o 

«Que maier doçura pedeiineíaounciada? Que de mais llélíCióso poderiamos desejar 7» 
1.0 Sermilo_ de Naúu ik S. 

Eerna,rdo, Abade da Ordem 
Oisterciem,e, so.lwe a& Pala· 
1:ras do Martiriologio: "Je· 
sus Ghristus, Filius Dei 
nascitur em Bethlehem J"u
dae" - ªJestlr8 Cristo,., o 
Filho de Deus, nMce em 
Beiem, na Terra de Judá". , 

Soou uma voz de alegria em , 
nossa terra, uma voz de jubilo' e · 
salvação nas tendas' dos peea
dol'('S. Fez-se ouvir a boa nova, 
a palavra da consolação, o ser- -
yµão eheio de· doçura e digno !l.e· 
~r areito por todos., ,Jubilai,.·ó . 
montes, e todas as arvores das
florestas aplaudi em fq.ce ~o . 
E1enhor. porque ELE veio. Ou· 
vi-o céus e terra, admirai-o e 
louvai-o todas as creaturas, -
mas antes de todas e mais qúe 
todas tn, 6 homem: J;ESt)'S 
CRISTO, O FILHO DE DEUS 
N A S C E E)I BELE~I; N:A. 
TERRA DE .JUDA'. Quem_ lia 
de coração tão empedernid.o, 
cuja a'.ma não se liquefaz! nesta . 
frase'? Que' maior doçura; pode' 
ria ser annnriada? Que.de ma:i~, 
delicioso poderiamos de_sejái} . 
Qnando, jamais, foi. o:uvid~ uma .· 
tal maravilha e quanâo·recebeu,, 
o mnndo rottsa se'mell¾a.nt~r 
.J mfFS CRISTO, O EILHO D'.E 
mrns. NASCE E)I BELE:ft-1~ 1 

NA TEURA DE JUDA'. O'; 
palavn curta, abreviação d_o 
YERRO, mas replet~ de ~nav;17 
dade celestial. Esforça~se o 
amor, pro<.'tn·ando expr~ssões 
para poder d('l'l'amar de mirnt+ 
ra mais ampla a doçnra meliflua 
mas não encontra palaVl'as. Tão 
grande é a graça desta frase, 
que i.e t>mpalidereria, se lhe mu · 
d:isRPmo~ 11 mn letra apenas; ,JE- · 
~PR ('l:IRTO. O FlLHO DB 
DEl'R NAACR EM BELEM,. 
NA. TERRA DE ,JUDA'. O'. 
nascimento rheio d<> santidadP, 
honroso ao· mnndo. amavel aos 
hr.mPnlll pF>la J?:rande1.a do bene
fi<'lo C'onf1>rtdo. compreenAivel 
tnmtw>m aos anjoa pela profnn
(i('~a do mil'<tPr·io Ragrado, a to
do!'l admiral'el pela singular· 
ex-r1>lf'n.f'ia rfo novidaile. poi8 no 
pa!i!sndo ,iamai!'l ho11ve antC'ce
<lente i-iemf:'lhantP: of>m haverá 
no futuro! O'. parto 11niro s<'m 
,lol'. pnrfo nniro qne não ('O· 

n hf'C't~ corrnpc:ão. ma!'! ronsagra 
O Íf'mplo '\'ÍPg'lTI31 ! 0'. na sei· 
mf>nto n<'imn da natureza. mas 
f>11J favor <lll natnrt>za. superior 
f)('ln rxr<>lPnria do milagre, fa
voravel pela força do misterio: 
Tt·mãos;. 11nem falará clf'Sta ge· 
rni:rlo? O nn.io nnnnrin. ll for~n 
<lo Altissimo envolve a Virgem 
nn sna somhr:i: ve:o o E!<pirito 
Santo. A Virg<>m crê. a Virgem 
ronrehe na fé. a Virgem dá á 
lnz e perm11n/>Cf> Virgem: 1111em 
niío Sf\ nilmira? N'11i::rf' o Filho 
elo A ltiss:mo_ Deui:: de Deui::. 
,r<-r::iilo antP.s do;: seculos. nasce 
o Yerho Mt>nino. - quem não 
(llf> mnrnvilllll? 

1\faA, n[o é iroperoi:;o o Xns; l 
clmento e não fira i;iem frutos a j 
lrnmilhnçi'ío rln majestade. ,1 E· l 
St:'1:-i CRTST'\ O-FILHO DE 

n 1 
mesmo a.i rucl.~ í.nveterada.-s.. 
1\'asre o PiJho de Deus ;e::rnlte 
nt1ilcle, que anhel:l eoisas gran
diosas, pois, o grande doaJo:r 

JO NATAL - quadro de Luiz de Vargas (1502-1568), 

_r,gJ"_TS, . NASCE EY BELEM, tais -doentes:. veio Cristo para 
NA TERRA DE ,JUDA'. V/1s, curar os corações contritos com 
que estais no pó levantaH·os a urn;-ão , de sua misericordia. 
para lo•ivá'lo. Eis, o SENH.O.R .. Exulta}, Vós, que sois avidos 
chegou com a salvação, chegou_ .. çlas colsas grandes: desceu a 
com a medici'na, cheg-ou com a_. r0s o Filho de Deus, para t.or-
gloria. Pois. nem .JESUS Vf,jO . na.r-vos coherdeiros de seu rei-
sem a salvai;,'io, nem CRISTO no .. 
sei'n a unção. nem veio o FI- · O FILHO DE DEUS se fez 
LHO DE DEUS sem a g-loria; homem, para fazer dos homens 
mas. ELE mesmo é a salvação, filhos ele Deu~. Quem ousarâ 
ELE mesmo a. unção e ELE resistir á Ema vontade? E' Je-
mesmo a gloria, como t>Jllcontr;ci· s11s qae justifica, quem @e irá 
mos na F:a~rnifa Ei::rrit11r11 ~ "A cnndl'n~r? E' Cristo <JlH' euro .• 
gforia ifo PAI é o FILHO sa- qnem ficará enfermo? E' o Fi-
bio". (Prov. X, 1) lho de Deus qu~ exalta, quem 

Feliz a alma, que ·depóis de fira.rã lrnmilhado? 
te1• sahoreaôo o frúi:o da salva.- Xa,~<'l' JMns: alegre-se a(Juele, 
çfío é atraido e con:e :üriís do que p('lü peso de seus pecadosre-
odor dos unguentos para. ver a cdar a condcna.c;ão eterna. Pois, 
gloia PELE, a gloria do U.~I- a mis.:,rirordia Je Jesus excede 
GENTTO ifo Pai eterno. Re11pi· todo tamanho e todo o numero 
rnt .de novo. Vós, que estais E>m do C'rimes. Nasce Cristo: ale-
·pecndo: veio .Jpsus p:Íra· procn- gre-se aquele, que luta com vi-
rar e salvar o que· se tinha per- cios antigos: Cristo tem unção 
<fl<fll r-onvalesrei, .. Vós, que es· • para 'todas as d~çu da a1m, 

· clwg0u. frmãos, este ;5 o herdei
)'n, 1le1·Nnos recebê-lo com devo
r:10, pois. assim ele tornar-se-t 
a nossa hel'am;.a. Quem nos rum 
o prop,rio Filho, não nos dei( 
tudo cóm o Filho? Ninguelllllt 

,.duvida, ninguem J1~it<1, temooi 
um testenumho digno dt> toda 
a tJ: "0 Verb0 se fez carne t 
hahitou entre nós". (São João 
l, 14). O U~IGENITO de Deu.li 
([t1i01 tPr irmãos, para tornar-llilii 

1 
o PRJMOGENITO entre .
tos irmãos. E para que .D.ão il@
l!li tf!i a pumlanimidade d& iill'ail" 

f!Uinhê.<i lmmana, ELE m~ 
tornou-se irmão dos hom~ 
fornou-se FILHO DO HOHE~ 
1 ornou-se HOMEM. Se o homa, 
:i. is t;o considerar :ineri"ND., oiii 
~eus proprios olhos Ute urdll'~ 
r·fo a fé. 

~J-ESUS CRISTO, () ~ 
DE DEUS NASCEU EH BJ:ll 
I,EM, NA TERRA ·nE JimN~ 

_:son~!d~,-~ h'.@~1Naçao:I ~
na. cidade regia de 3~~ 
,Dia& ~- BeJ.eD:l, q1le é & ~ 
entl.'e,,u cidades ele 11ldi. O'" 
Beletn pequena_ qae fone _, 
grandecida pelo. SahOl!'! •· 
grandeceu~te , aquele, ~ ~ 
grande se fes pequeno. Alegra~ 
Bel~n e. tanta hoje em .todu u 
tuas casas o Aleluia festivo. q. 
eidadezinha, quem sabe de ~ 
fiffl ··com_ inveja por cama a. 
.quela J>reciosissima ~~ 
too. ~ por eansa da gloria d..
<1 nele pi•esepio t Ji ê ee1ebre no 
mundo inteiro o teu nome e ~ 
<las u ·gerações te e~ 
bemaventurada. · 

Bclem (Beth • Lehem.) qua> 
dizer: "a casa do pão". O'. 
cristão. que enches a tua alma. 
com o alimento do VERBO DI· 
V INO, tu recebes fielmente. 
en:1bo1-a indigno, certament.a 
·('om a maior devoção poasiv~ 
MJneie> 'pãn pelo que desce do 
céu pa.ra dar vid_a . ao mundo. a 
saber: o corpo de N. Senhot 
Jesus CT'iato. para refrescar fl 

1mstcntar com aquela nova rnr· 
ne da ressurreição o velho odN~ 
d~ t.en corpo; consolida,do· de,ilJi 
mam~ira, teu odre será capa7, rl0 
cont.er em si o vinho novo qne 
está nele. Finalmente, se vive11 
a tua fé e de maneira a.Jg11m1t 
esqueces de comer o teu p:'lo, 
então, tn mesmo te tornas "Rl'
Iém" (Beth • Le-hem) e po<lt>s 
õignamente receber Aquele qne _ 
TIMt'et1 em Belém nn fona ifEO 
~Tndá, ,Tesus Cristo, o Filho ele 
D!'nR. No~o Renhor • 

Festa de Formatura 
Realizou-se no dia, 16 p. p. a 

sol.enidade da formatura dos Nor
málistas · e Secretarias do Colégio 
de Sta. Inez, sendo. paraninfo daa 
formandas, g_ Eminência Reven
disslma, Dom Carlos C'..arrnelo ~ 
Vascontelos Motta. 

A colação de gráu ~u-se 
âs 19,30 horas no Salão Nobl-e do 
Colégio, depois de ter <;ido cele-,; 
brada pela manhã nn capela do 
Colégio, uma Sta. Missa em.~; 
'1epa;M., ' 
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Anuncios 
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JESUS CRISTO 

C(}nclnsão da 5ª pag. 

do e servir a D~us em toda a 
pureza. Tudo isto nos ensina. o 
exemplo de Cristo no presepio. 
D1zem. os. Sant<;>s Padres, que o 
p~esepio _cie Belem é o pulpito, a 
tribuna ae Deus Menino. 

Os ensinamentos de Nosso Se
nhor devem por nós ser imita.
dos, quer nos tenham sido trans
mitidos por pala·:ars, quer pelo 
exemplo. · 

Do pobre nascimento de Jesus 
Cristo devemos aprender duas 
coisas: primeiro, para nos servir 
~a expressi'io de S. Bernardo: 

Amemos. o Menino de Belém!" 
e segundo: ''.Tornemo-nos seme
lhantes ao Menino de Belém!". 
Demos ao Menino Jesus o nosso 
ID8;is sincero e ardente amor, e 
mutemo· lo nas virtudes da po
b~eza e ca humildade. Ao Me
nmo Je~us é aplicavel a pàlavra 
que marn. tarde o Divino Mestre 
:4_,,ancto po.z wn menino no meiC: 
c.?s Apostolo:;, Thcs disse: cSi 
nao "lO'i convcrtedes e não vos tor
ll~rdes semelhantes ás creanças 
;o.ao. entrareis no reino dos céus>. ' 

Eis o que o Menino Jesus nos 
ensma ao nascer: desprezar os 
·beJ'ls deste mundo, :para alcançar 
cs ..iens eternos. 

Aproxima-se mais uma vez, 
Senho.r:1 __ 3_ testa de v,osso Santo 
Natal. :i'tiais uma vez, a Crlstan
dade se a.presta a Vos venerar 

• na mangedoura de Belem,, sob_ 
a cl.ntlla{;ão da estrela, ou .sob 
a luz ainda mais clara e tul• 
gente, dos olhos maternais ie 
d~ de Maria. A -vosso Indo 
está São José, tão ;absorto em 
_Vos contemplar, que parece 
lleD1 sequer Jperceber os ani
mais que Vos· rodeiam, e os 
coros de Anjos que rasgaram 
as nuvens, ,e cantam, bem visl.· 
veis, no mais alto dos céus. Da
qui a. pou.co, se ouvirá o tropel 
dOlil ~ que chegam, tra,. 
zeodo no dorso de extensas ca,. 
rinanas euariladas por uma 
-1:lwullagem sem, conta. No de-, 
curso dos secw.os, outros virão 
venerar vosso presepe: da 1n.: 
dia, da Nubla, da Macedorua. 
4e Bom&, de Ca.rtago, da Espa
nha, gaulezes, trancos, germa.. 
nos, a.nglo.s, saxões, normandos. 
Aí estão os peregrinos e os 
Oruzad,'JS que w.eram do Oci~ 
dente para beijar o solo da 
gruta em ,que DaSCeSteis. · Vosso 
presepe enconua-se agora em 
toda a face da terra. Nas graa
de.s cat.ellrais eotlcaa ou noma
nas, nas mesquitas conquista
das ao molll'O e consagradas ao 
culto verdadeuo, multidões 
imensas ae a.cwnuhun em torno 
de vós, e vos trazem presentes: 
ouro, prata, inceDso, e {,obretu• 
do a piedade e a sinceridade de 
seus coraoõe,s. Abre.se o ciclo 
ela eipaDsíio ocidentaL Os be
neflclos de Vossa Reden!;)io 
jorram abundantes sobre ter
ras DOW1& Incas, aztecas, tupis, 
guaranis, neeros da Aneola, do 
oabo ov. da Hilla, hfndús bron
zeados, cb1ns esguios e pensati
vos, agels e pequenos ntpões, 
todos estão em. torno de vos.so 
presepe e vos adoram. A estre-
la brilba .awira sobre o mundo 
llltelro. A ~ aapUca Jii 
se lea -v1r • tlocloe os povos, _ 
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~ csobre toda a. terra ps era
~ de boa vontade encontra
ram o tesouro inapreciavel de 
vossa paz. Superando tt>dos os 
obstacnlos, a tpalavra evao:;ell
ca se fez ouvir por :Cím aos po
vos do munc\'l inteiro. No meio 
da ldesol(l,ç~ contcmpoi•i,nea, · 
esta g-1·1.:.nde al:lucncla do ho
mens, raças e nações em torno 
de Vós é; Senhor, a untca '-'°D· 
solação, a. esperança que l"esta. · 

E no meio de tantos,eis-.ios 
aqui tam.bem. Estamos de Uoe
Jho,;;, A Vos olhamos. Vede-nos, 
Senhor, e considerai-nos c:iom 
compaixão. Aq1.."4 estamos, e 
:Vos queremos talar. 

Nós? Quem. somos nôs? os 
que não dobram os dois /joe
lhos, e neni sequer um joelho 
só, diante de Baal. Os que te
mos a. vossa. Lei. escrita. no 
bronze de nossa alma, te não 
permitimos que as doutrinas 
deste seculo gravem seus eITos 
sobre este bronze !sagrado que 
vossa Rcden!;ão tornou. Os que 
amamos como o mais precioS> 

. dos ~urosa pureza hnaculada 
da. ortodo:rla, 'e que recusamos 
qualquer pacto Q'>m a. heresia, 
suas obras e finflltrações. Os 
que temos miserioordla · para 
com o pecador arrependido, e 
que para 1J16s me.'lUlos, tantas 
vezes indignos o infleis, implo
ramos vossa miscrlcordfa, _ 
mas que não poupamos ,a im
piedade insolente e orgulhosa 
de si mesma, o vlclo que se es. 
tadeia com ufania, e escarnece 
a v.irtude. Os que temos pena 
de otod.os os homens, mas par
ticularmente dos bemaventura
dos que sotreni persegui!;)io 
p->r am.or á vossa Igreja, que 
são oprimidos tem t.odA a terra 
por sua. fome e sede de vir. 
tude, que .são abandonados, 
escarnecidos, trald,<>S e tvlllpen
diados porque se conservam 
fieis á vossa Lel. Aqueles que 
sofrem sem que ·a Utératura 
contemporanea se lembre de 

\' 

j 

exaltar a beleza de sci;as sofri-' 
mentos: a. t.mã.e cristã. •_que re-za 
hoje sozinba d.lante de. seu pre
scpe, no lar abandonado pelos 
filhos que profawun em _org:w.,s 

.o dia de vosi,i'.> Natal; p esposo 
· aust.eJ.-o e torte que pe}.a l[ideli
dad.c, ta -~osso E"piri:,o se to1·
nou Incomprooncll<t,.·J e antlpa.. 
tico aos lseUs; a esposa. fiel que 
suporta as agruras da solidão 
da alma. e do coraçãt.>, emquan
to a leviandade dos 1COstumes 
arrastou ao ·adulterio àquele 
que devera ser pai.•a ela la co• 
luna de seu lar, a metade de 
sua alm,ia, "um outro _eu 1nes
mo"; o filho ou a filha piedo
sa, que dUl'll.llte o Natal, ien
quanto os la:res cristãos estão 
em festa ,sente 'o1ais do que 
nunca o gelo com que o e_gois
mo, a sede (\'lS prazeres, o 
mundaniSJno parallzou e matou 
eni seu p1'01n·io lar a vida )de 
frun.J.lla. O alw10 nbandouado e 
vlllpendiado pclos seus colegas, 
po1•que permanece -fiel a Vós 
O mestre detestado por seus 
dlsclpulos, porque não pactua 
com seus e1•ros. O PárOO'l, 10 
Bispo, que sente erguer-se em 
torno de sl a. muraiha .sombria 
da incompr<--ensâo ou. da indi
ferell<;a, p'lrque se I'ecusa a 
consentir na deterioração do 
deposito de doutrina que lhe
foi confiado. O hr>m,cm hones
to que ficou reduzido á pcnu. 
1'1a •110rque' não roubo11, Estes 
siin, Senhor, os que no momen
to presente, dispersos, i;;ola. 
dos, ignorando-se uns nos rou
tros, entretanto, aW)ra, se CCJ'. 

caro de Vós para ofl'reccr o 
seu Ido.µ, 
prece. 

e apresentar a sua 

Dom tão explendldo na ver• , 
dnde, que eles vos pudessem 
dar lo snl e todas as e:;trelas, o 
ma.L· e todas as suas rlq_ue2·as, 
a terra e todo O R<'U (',;plendor;· 
não os dariam l!lom Igual. 

(Continua na 7 .a pagina); 
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ainc,ta mesmo se o eomu.ni2~ • 
xasse de ~ :materialista e· · ~
cont:lnuarlà Ob$01Uta.mel'ltr· . t~ 
condenado quanto acrt:á. T :·(jjim~
n_iente .• E, para di7.er L: :o ~te o 
fun, ainda mesmo que o cômtlhiii
mo - por uma contradição g;.,i
tante - além de repudiar o atéís• 
mo repudiasse ta.mbem. o amqi '~
vre, e com.batesse apenas .a ptq
priedade privada, continuarià · ~
solutamente e fundamentàlin~ 
incompativel com . o ca:toli~iÍ!Ji!o, 
E' preciso dizer esta ver~!JI), (iitt 
letra~ garrafais, para des!lí:i~i,l' ® 
que Julgam que, com o terirpô, if9• 
derá haver uma conciliação entf--., 
catolicos e comunistas. , · · ·· 

Insistamos, paz:a . (<iu~idar. tJPl. 
ponto . que é . de suma. · grâ'viQli.dej 
para os catolicos. Segundo à àou .. 
trina_ da Igreja, a propriedade pti-< 
va?a é ess~ncial á ordem hutn~. 
pois que e diretamente réclathá
da pelas e:ídgencias de nossa na:tu .. 
reza. E, como Deus é o Autor ~ 
nat~reza humana, essas .exigen~ 
cias naturais significam a vontade 
de Deus. De onde se segue ~t- ·a. 
propriedade privada êxiste · p~r, 
vontade de Deus. Suprimir a pro-, 
priedade privada implica . em tnti'oq 
duzir uma perturbação tão ptofiµ,.
da na ordem natural, que com elilSII 
se destroe a sociedade terilpQ:t;il~ 
E constitne uma desobediericÍá . · ~ 
vontade de Deus. De onde se se. 
gue que é uina ação que· éxj)õe O&l 
povos ás mais graves corisequen- 1 

cias, e arrasá os proprios runr.i\l,..; 
mentos da civilizacão. 

Jt;: . como a Igrejá é a interpAte,' 
dos design!s de Deus, a guri.r41i\. 
da Lei de Deus, a tutora da oi-dettl 
natural, ela estará. sempre éth 
conflito gravissimo, fundamental 
irremediavel com qualquer pàttidq.' 
g·overno ou forma de Estad6 tjue, 
elimine a propriedarle indi'Vidt1iíl 
- ainda mesmo que· este j.iattí~ 
do, governo ou Estado tome ar~!'l 
de catolico. · 

Esta é a gen~tlna doutrina cito· 
liea, qu~ importa inaniféstàr com 
a mais eompletà' clÔ.re!iàº' a ·nQF.1$0~ 
Jelt9res. . . . . _ _ · · 

Como se vê, postas a.s colà.}!'I 
neste pé, se em um Estado cb~l.l· 
nista houvel" Igrejas Catoucas ftit, 
queada..<J ao_s fieis, do pulpifo, · · QO 
c<mfessionario, de todois os rnc,d(õ,~ 
a Igreja pregarã contra a o~
niza,ção e econorillca do cómúnl11-
mo. e a favor da propriedade pf,. 
vada. -Será p:lRslVel que o cottn,. 
nismo admita fato? 

Natal é uma das festas mala 
antigas e sole .. ,s da. Igreja, desde 
os tempos _apostolicos. O presepio 
em que foi reclinado o Salvador 
menino e a gruta onde nasceu, 
foram sempre objetos de supre
ma veneraão da parte dos cristãos 
Para afastar estes do lugar vene
ra vel, os pagãos erigiram no 
mesmo sitio um templo ao deus 
Adonis, que foi destruido depois, 
e no mesmo logar ergueu uma 
igreja magnifica. Ao redor de 
Belem surgiram tambem muitos 
conventQs. Em wn deles viveu s. 
.Jeronymo durante muitos anos. 
Maia tarde o santo presepio foi 
transportado para Roma. A igre
ja de Santa Maria Maggiore guai 
da esta preciosa relíquia. 

O Banco do .Estado de São Paulo, S. A. 
A titulo deflnttlvo, ·não. A til11l0 

precar!o, . provisoriamente, p~ra 
ver· se arrasta os ratóllrofl n. aí• 
guma aventura, talvez. Ne~ite ~~ 
so, procuran.í ele negociar m1út 
roncordata com a Igreja. Areilnrâ 
n Igreja tal COlJCOrdata? ' 

,. Nenh1una concordata si-rnifiri\ n 
aprovação do regime politlêo Í)\l 
social institul<lo pelo governo 'i>om 
que a Santa Sé entra em acordó. 
_Haja vista o nazismo, cuja dontr1• 
na. era c-ondenada pela Igre.ja, mal'J 
c-om a qual o Vaticano fez um~ 
c-oncordata.. · · 

Os sacerdotes têm o previlegio 
de no dia de hoje Poder celebrar 
~ês Missas, uso ta.mbem antiquís
simo na Igreja.. Originou esta 

· praxe o costume antigo de cele
brarem os Papas no dia de Natal 
três Missas, eni diversas igrejas 
de Roma. A primeira Missa era 
.celebrada na Basilica tiberiana, a 
~g-..mda na igreja de Santa. Anas
tasia e a terceira no Vaticano. 
Este uso foi conservado e imitafl, · 
pelos bispos e sacerdotes, si>P' 
_que houvesse obrigaã.o de celebr, 
três Missas. As tres Missas n, 
dia de Natal simbollsam o trinli
ee nascimento de Jesus Cristo: 
sua origem do Pae deste a eter
nidade, seu nascimento da Santis
!ihna Virgem e seu renascimento 
jlljstico nos corações dos fieis., 

DR. DURV AL DO U= 
! VRAMENTO PRADO 

~jeg -3,e m()}é:,'tfas dos o]bOE 
- Cirurgj.e QCUlài' - C,ons.; 
Jt,v. !púangR. S13 (8.0 andar> 
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ao completar 20 anos de atividade após a sua reorganização em ,1926 
h- . 

30 DE NOVEMBRO 
DE 1926 

-------·------,a·---------· 
C;1pital ..................••... 
Reservas e Fundos de Previsão 
Titulos e Imoveis do Banco ••• 
Depositos em Conta Corrente •• 
Depositos a Prazo Fb:o .• •••.••• 
Titulos Descontados ..••..••..• 
Emprestimos ....•.••••••• º •••• 
Caixa ........................ ~. 
Dividendos .....•.••• _ .••••••••• 

1 
. 

50. 000. 000,00 
6. 754.570,90 
1.442.120,00 

16.645. 736,41 

":"""'°,-
54. 503. 877,58 
17 .153. 336,96 

6% 
1 

30 DE NOVEMBRO 
DE 1936 

!iO. 000. 000,00 
155. 202. 884,94 

. 14.'.4.544.532,48 
293.245. '115,98 
545.204.450,90 
309. 994. 696,48 
551.254.619,3!! 

64.212.822,75 
10 % 

Agencias a -1926 - SANTOS. 

1936 - BAURU - BRAS (São Paulo) - CATANDUVA - SANTOS. 

1 

30 DE No~mRo 
DE 194G 

100. 000. 000,00 
195.454,205,16 

· -182. 3.32. 681;1}0 
2 . 199. c,55; tm .,26 

71"1.215.568,30 
1. 553 ._437. 603,66 

. !i67. 493. 538,26 
500. 913.530,10 

12.% 

;1946 -AMPARO - ANDRADINA - ARAÇATUBA - ARARAQUARA - .ATIBAIA -'- AVARÊ -

BARRETOS - BATATAi$ - BAURú - BOTUCATU - BRAS (São Paulo)-:;.;__ CAÇAPAVA 

- CAMPINAS - CAMPO GRANDE - <Estado de Mato Grosso) CATANDUVA -

FRANCA - IBITINGA - ITAPETININ_yA - ITAPEVA - ITUVERAVA - JABOTICABAL 

- JAU - JUNDW - LIMEmA - LINS ....., MAir,ILIA - lV.ORASSOL - l\'lOGI-1\'IIRIM -

.'.'!OVO HORIZONTE - OLIMPIA -. OURINllOS ,- PAL~TAL - 21RACICABA - - PIRAJUL 

~ PIRASSUNUNGA =:_'PRESIDENTE. PRUDENTi ~ ~ QUATÂ ·:_ .R~ISTRO - ·RIBEIRAO • 

PRETC - SANTO ANASTA.010 - SANTOS· ..... SAO:CARLOS ..:.. SAO JOAÓ DA BOAVISTA-· . . . ~ - .:: . " . 
- SAO-JOAQUIM DA. BARRA - SAO JOSli: DO:'RIO PARDO !µO JOSfi.: DO RIO 

PRETO - SAO 6lMAO - TANA.Bí - TIETE - TUPA. 

E' possivel que o coinun!mt'lo 
ofereçn á Igreja liberdade de m11~ 
tos por algum teinpo. Sé a C'om
pl'nsação não for algum ~acrlndo 
de am1trina. nn.o é tmposslv~r ~N~ 
n Igreja a<.'eite, o oferecimerifü. 
Será para amboa os lados tÚnà 
.rparada:l> ari-iscadà. A Irrfefo.. 
cpm alguns anos de llberd1;1.dr., po
del1í, organizar melhor a Te.si.~
tencia contra futuras persegui
ções. ID OR comunistas, à.dornàdó11 
por_ 'ttma. aparencla de bentitljÍ14i~ 
de, tentarão transv1ar aljt1.lma~ !l-1• 
maa. Como se vê, a questão é por· 
demali:i m~lnttoi:ia;:. ;para que pof\!'.\á,
mos saber, l'i (füitancla, se convi>fu 
ou não convem tal concordat.n.. Ró 
mesmo ~ Santa Sé .o pode j11lgat·, 

.Jll. n1lás, só_ .ela tem o di-reito e\~ 
julgs.l'. · 

Mas uma cplsa é certn: se tal 
eoncorJata sobrevier, ou com a 
Rttssla, com a Polonla (e a res
peito de concordata com esta ulti
ma 08 rumores andam significati
vos), isto não quer diZel' de ni&:lo 
algum que a Igreja esteja dispos
ta a nbrir mão do sacratlR8ltho 
principio da propriedade privarln., ..... 

A respeito da Pólonia, não pa-' 
demos deixar ct,e tmnsinitir {Lqui 
.um. eomen.tru:io' ·, interessantissimo 
feito por Sua Eminencià o 'Cà:rctêiU 

\ Griffith, AÍ'cebispo·'"de IAndtt.s. 
··' Disse o eminente · ptwpttrado q11e 

não compreende como a ONO i,e 
, ,:.int'P.ressa -tanto pela .li~r<lade tia 
1 ERpanha, a ponto de lritervir cta
l ,r:.mente na politica interna daqile,. 
i le ra1s, e, contudo, ae desinte~ 



' 

b Arcebispo_ Stepinac ry---0(1!' ,·as últim:;º:;~:;:~;:~~º·~~l==~~~ 
n ..... •-•~dA Vi" é!--J ,~ de ouro, rubis e bfilhan~s 
f'.. lVUII .., _ 1811'1., &Jo • 

Õl.W!ott vi'f>& -indig'tla~o em todó seguida. o executa.remos". E' deo-- • ! ·: : : : GRANDE ESCOLHA EM OBJETOS ;p ARA PRESENTES ':! ~: 
~Ut!do civilizado º proce~o tnra:. neeessar10 observar que, entre to- Grande variedade em RELóGIOS das melhores marcas suiras 
;.e a que foi rrub~etldo o a.rcebispo dos os povoa civilizados, um acusa- '!S' 

~~~i~~~~~:\~;~l ~~}~~~~~ ~~:~:Y!~~gM?nf··½!!':~ ~ 
'• 'l'!to, ia.caio do Stalin. os três vindo á l."ellgião. embora para o rc- • _ 
li~eB foram indicados por 'l'lto; os , sime de Tito IBto seja. um crime 

d · d d d r r vfolento. 
ia voga oo e e esa oram nom.ea. A -~J _ -·sa,.;;o eon•-a O • -o-1· dÓs p~l.os julzes; o ar-cobl:ipo re- •= .,__._,u --~ w. "-Lv 
(C'Qaou~se a escolher advogados que bispo é que ele, publica e corajosa-

l'vbderiam sofrer te1·rive!s reµres/i.- mente, denunciou o regime comu-
i!'-!à.e. Monsenhor Josó Hur!ey, bispo nista de Tito por sua. perseguição 

• 

Pregan~_c :Q:t;m.erlcà.no e Iriteruuncio Papal) es- -~- rclh:;ião) seus assaltes ~.s Igrejas, 
· itevo presente à essa parodia de juL destruição da educação moral nas 

fSfmento. Refere-se ele ao ar'C(:bis- escolas e principalmente pelo frio 
~ Steplnac como a "outro Mcrc!er" assassinato de :if padres. da Arqui-

~

- ·
0 

corajoso Ca.rdeal heisa que se diocese de Zagreb. A prisão do pre-
~. :mrg. lu cÓntrà .ºª alemães na pri• lado ê o ponto culminante do um 
!l;l.efra guerra, quando estes come- reino de perseguição contra o qual 

·. l I j o J o nobre pastor de almas levantou frai;n a persegu r a . gre a._ n. 
1ten:iut1cio não teve aulorizaçao pa- a opinião publica. A Prisão realt- e 

. ' 

~ fà!a.r ço_in O Arcebispo durante o zou-se poucos dias depois que o 
lt!tili,á:m\3nto. o inicio dos trabalhos Arcebispo, como cabeça da Hierar- -. 
)Ji;, .tj:'i\ninal iniquo tornou logo pa- qula Iugoslava, pedira calmamente 

martelando 
1teiite O que hat1a ordenado Tito. que se desse "um sentido pratico" 
>O· Ãrceblspo foi chamado para to- ãs garantias constitucionais de li-
Ít\lll-r li.ss~nto !lO banco dos réus e berdade de consciencia e de rell-
~e toí lido um processo de 50 p/i · gião. 
Jst~a.s. p_elo qual, ele e outros 16. A acusação de ser ele contrario 
llicuàadoe, fnclusi\·e nove trancisca- ao governo - Isto ê o regime !or-
h~_ . ~ ~ois N, dres, deviam .ser jul- cado de Tilo com todas as suas 

formulas comunistas e anti-iugosla,. 
gados. Sua Excelencla afirmou que vas _ ê claramente provada. nãb 
ll!e não def\:)nderla a si mesmo, que só pelo processo, mas ainda pelas 
"31lª conscl~nc!a não o acusava de testemunhas. Baste um exemplo. A 
~ad,i... mas que no termo do julga-. principal testemunha que depôs a 
tr1e11t9 faria uma declaração, se i8~o 3 de outubro foi um co-réu, Frei 
'íne' fos~e permitido. Modesto Martinc!tch, provincial dos 

"Posso apresentar mil provas pa- franciscanos na Croac!a. O digno 
t-a. desfazer as acusações", disse ele. religioso afirmou varias vezes, ins-
"1nas Isto seria absolutamente inu- tigado pelo promotor, que o Arce-
t:H"'. Acrecentou. entre constantes bi~po se recusara a cooperar ou 
,e ruidosas interrupções dos juizes condescender com o regime de Tito. 
·e do promotor de justiça, que a re. .. A Inglaterra e os Estados Unidos 
!la.ção dos fatos mostraria - quan- chegaram a um entendimento com 
odo !osso posslvel publicar tais do- 'l'lto responde ele altivamente, mas 
·e11mentos • ...:... que ninguem poderia as~i;,,_ não procedeu a Igreja". 
dizer uma palavrl!. contra o Arce- Xo mesmo dia foi apresentada 
bispo. Disse então o promotor: outra acusação pelo promotor, isto 
"Não é o Arcebispo, mas um crlmi- ~: uma n6ta radiofônica de 20 de 
n9s0 que_ está sendo processado". julho de 1944 quç condenava o 
Tratava.sé do mesmo pre-julgamen- bombardeio de civis desarmados 
to que Tito havia feito contra o pC'los piloto.i aliados. Ao serem sus-
heroico Mikhailovich - "Primeira- pensos os tra,balhos ao meio dia, 
_,titente havemos de processá.-lo e em (Concluo na 4." pâglna) 

------;J---------------------...:..-

ê~SAS 
··.. ·-

PERNAMBUCANAS 

MISEitIOR ~.1:JPER. TURBAM... Sempre o povo! Jú. t;C türnar·ru:n 
"Eu tenho compaixão do po- o cacetes com o estribilho. Per-

vo" disse Jesus ao contemplar a · p o v o gun;tamos: o que fizeram pelo 
multidão faminta que o seguia. povo até ho;e alem de comicios e 
Miserior super tu:.-bam! Tenho gritarias? Temos muitos Hospi-
compaixão do povo! Bela pala- b 1 1 tais e Obras de assistencia para 
vra! E não ficou só em palavras so erano I o povo criadas pelos vermelhos 
a piedade Divina. Multiplicou os • do Sr .• Prestes? Digam-nos o que 
pães e saciou a fome da multi-,_...,______________ fizeram os stalinistas nacionais 
dão. Hoje ainda pela doutrina social da Igre- pelo bem do povo no Brasil alem de muito dis-
ja e pelas obras maravilhosas e variadas da curso e muita propaganda russa? Sabemos que 
caridade cristã, Jesus_ continua a se compade- _ o povo tem fome, sofre, passa as dificuldades de 
ccr do povo. E na verdade, só Ele e só n'Ele e uma tremenda crise agravada pela ganancia 
por Ele pode vir a salvação. dos exploradores. Tudo isto vemos e sentimos. 

Chegamos a uma tal confusão, que, ou se o Comunismo porem resolve a situação apenas 
apela para a doutrina social do Cristianismo gritando e exacerbanc.o os animos? E o tme-
representado pela Igreja ou não ha solução pa- ressante é que quanto mais os com~mis".as gri--
ra a questão social, disse Leão XIII e o repe- tam: povo, povo, o bem do povo, mais se a~rnva 
tiu Pio XI cm duas memoraveis Enciclicas_: a situação e mais concorrem el,i~ pMa ;i dL:S· 

"Rerum Novarum" e "Quadragesimo Ano". Os graça do povo. 
homens teimam em procurar soluções fora da A Igreja não fala tanco. em povu r: .-".~, se-
luminosa doutrina social C:a Igreja e até agora berania popular mas em silencio vai o. ,1.Janc:o. 
não se entenderam, não chegaram a um acor- dia a dia o solo brasileiro de gigantescas e 

do. Ha nisto uma .incompreensivel cegueira. belas obras de caridade. cria L0spitais e asilos. 
No terreno da questão social, no campo do colegios e orfanatos para o povo. sustent" mi· 

direito internacional e das relações de paz en- Jhares de instituições de caridade cm tudo " 
trc as nações, que pode haver de mais claro e territorio nacional. Pois não sabem os verme-
belo, de mais pratico que a doutrina e. direti- lhos que cerca de oitenta por cento c'as insti-
vas da Igreja através de tantos e impressio- tuições de caridade no Brasil cst-ij_o em màos d,: 
nantes documentos? E enquanto discutem os Igreja? Isto sim, é socorr~r o povo. é amar o 
grandes, sofre o povo. Só Jesus Cristo poderá povo, é trabalhar pelo bem do povo As mi-
salvar o povo, porque só o Evangelho dá solu- Jhares de Irmãs de Cz.ridade nos Hospitais e 

ção segura e eficaz a todos os problemas so- obras de assistencia em todo o país não fazem 
ciais. Entretanto vivem por aí sociologos e es- discuJ.'so nem lisongeiam o povo. Trabalham 
tadistas a gritar: Povo soberano, povo soberano_ pelo povo e .no meio do povo... Os comunis-
e ••• povo cada vez mais sofredor e escravizado. tas não sabem destas coisas? Só agora é que 
Bem dizia Luiz Veuillot: "Não ha soberano descobriram a polvora do "bem do povo"? 
mais destronado e pobre que o Povo Soberano". Falam como profetas, berram como energu-
Que ironia! Que fazem pelo povo os gritado· menos contra o capitalismo, e anc1am aí. de 

res de Democracia? Que fazem pelo povo os mãos dadas com os mmrgneses progressist2-s", 
que por aí dizem interpretar o pensamento e a (em português claro: ricos beóciosl. E os che-
ahna do povo? Os comunistas que jamais res- fes vão se enriquecendo. Pelo bem do povo 
peitaram os direitos do povo e em cuja doutrí- fazem· politica astuciO\Sa e. . . muito discurso! ... 
na o poyo não é maís do que a massa a lutar Apontem-nos o que fez até hoje o Comunismo 
pelo Estado soberano, deram entre nós para no Brasil pelo _povo, alem disto? ... 
gritar impertinentemente: Povo! Povo! direitos Pobre povo soberano!... Bem dizia Louis 
do povo, somos o povo, queremos o bem do povo, Veuillot: ''Não ha soberano mais dcstro-
etc., etc. nado". 

* Mo n s. :ASCANIO BRANDÃO * 
PELAS ADV[RSIDADES A'S ALTURAS J 1 
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completa a esfera sobrenatural do 
natural. Esta separação não é: 
menos perigosa no campo da as
cese. Vemos como os quietistas do 
século 17 e do século - 20 conside
ram os esforço,: do homem para 
chcg-ar l'e pet·i•Jl(;d,0 «~v <,~-.-""·:;,.e, BASES NATURAIS DA ASCESE CRISTÃ 1 

Encontramos na Constituição 
dogmática sobre a fé Católica, da 
terceira sessão do Concilio Vati
cano do dia 24 de abril de 1870, a 
seguinte proposição inserta no ca
pitulo quarto sobre a fé e a ra
zão: 

«Se bem que a fé é. realmente 
acima da razão, não pode haver ne
nhuma verdadeira divergencia en
tre a fé e a razão porque o mesmo 
Deus, que revela os misterios e 
infunde a fé, incutiu na alma hu
mana a luz da razão; Deus, porem 
não pode negar a si proprio, nem 
pode jamais contradizer a verda
de por uma outra verdade». 
(Denzinger 1797). 

•.. «A fé e a razão não sómen
te não podem jamais divergir en
tre si, mas prestam-se mutua
mente serviços, quando a reta ra
zão demonstra os fundamentos da 
fé ~ultiva ilustrada por sua luz a 
ciencia das cousas divinas; a fé 
por sua vez liberta e protege a 
razão contra os erros e a instrue 

• com a sua multipla cognição». 
,, l(~e_i: ;u39),. 

Se bem que estas proposições como inuteis, mar; .:.,.:i .... v i.'·"~-,~-
visam em primeiro lugar as rela- ciais ~ proibidas, e como po= outro 
ções entre a filosofia e a teolo· lado os pelagianistas e os janse-
gia dogmática, que trata das ver- nistas incidiram no erro contrário, 
dades reveladas sob O aspecto es- fazendo 'pouco caso da influencia 
peculativo, elas se referem tam- da graça da miserico1·ãia divini,. 
bem ás relações filosofia e das na obra da salvação individual. 
ciencias naturais com os outros o homem moderno, que vive 
ramos da teologia, a saber: a teo-
logia moral, a teologia ascética e num mundo paganizado, que de-
mistica, a pastoral e o Direito ca- pois ~e ter apoStatado da Igreja, 
nonico. Verificamos facilmente a de Cristo, da Revelação e do pró-

prio Deus, começou,. em nossos 
realidade. desta afirmação, se con- dias, a conduzir uma verdadeira 
siderarmos que o fator humano guerra não somente contra 0 
entra muito mais cm peso nestas Deus, mas mesmo contra todos 08 
disciplinas do que na teologia dog- valores espirituais, está e"'"'osta 
mática. =,-, a um sem-numreo de influencias. 

Lembrámo-nos, c.onsiderando a O idealismo kantiano e hegeliano, 
historia da filosofia, que o siste- e naturalismo, o liberalismo· e 0 
ma da dupI3: verdade, elaborado · materialismo agiram profunda• 
pelo nominalismo Occamista se mente· mesmo sobre os espíritos 
baseia._ nesta concepção err~nea, L>1cultos. pois as suas consequen-
que :nao sómente admitia dlver- cias, :.mas aplicações e os , aeua 
genc1a entre a razão e ás verda- 1 prindpios :pairam no ar que envol-

1 

de~ ~eveladas, mas via entre elas j ve este nosso mundo de ·hoje. To
exts_tir uma oposição reaJ. Estes dos nós sabemos, que são mtúto 
erro~ conduziam. :ma.is t.arde aos 1 poucos, mesmo entre os cristãos, 
desvios doutrina.rios dos pseudo os que conseguem preservar-se in-
.w~~ ~- ~~li.,,,~ 

• 



EVANGELHO 

FILHO E FILHOS DE DEUS 
YESTA no SANTO NATA~ 

( SI.o J'oão., I, !•18 ) 
"'Nc principio era. o Verbo e o Vtll'bo era com Deus e o Verbo 

4'f'& Deus. file era 110 principio junto de Deus. Todas as coisu.s fo· 
1·a.m feitas por Ele e sem Ele nada foi feito daquilo que foi feito. 
N·Ele estava a vida. e a. vida era a luz dos homens; e a luz bri
Jhou nas trevas e as trevas não a compreenderam. - Houve um ho
mem .mandado por Deus, cujo nonie era João. Ele veiu ·para servir. .. 
te testen,~nh~, 1,ara. dar testemunho da lu:r., afim de que todos 
tressem por Ele. Ele não era a luz, mas .veiu para dar testemu -
nbo á. luz. - Era à. verdadeira luz que ilumina a todo o homem que 
rem a este mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito 
por Ele, e o mundo não o conheceu. Ele veiu entre os sem; e es-
1 es não o receberam. Mas a todos os Que o receberam cleu-lhcs o 
poder de se tornarem filhos de Deus: áqueles que crer:im em seu 
nome, que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, 

nent da- vontade do hom~m, mas de Deus. E o Verbo se fez carne 
t. habitou entre nós; e ·nós vimos soa gloria, gloria propria do 'Uni
genito vindo do Pai. cheio de graça e de verdade". 

COl'tlENTARIO 
O :\frn;tt'> cuja festa natalicla a. 

lgreja. hoj~ celebra., apresenta va
:rios aspectos extraordinarios sa
lienta dos por seus biographos 
rn'i,o do Homem" chamou-o Daniel 
f' F!iio T,uc:,.'! o considera mais deti
rinmente na !'Ua naturesa humana, 
de n,aneira, porem a evidenciar a 
natureia divina que nela se escon
dia, ~ 'il.:lslm atrair â fé judeuia e 
gentio~; '.!;'ara iuiuel~ 1)3.ffl, os Ju... 

den origem numa vida nova ifun,lin 
do nos membros a seiva divina d a 
graça santificante. "Nõs recebemos 

de sua. plenitude gratas por graças" 

diz São Jo~ neste mesmo evani;c
lho. Ele é, pois a :fonte vivificadora 
oue · transmite a. todos os que ver-. 

dadeiramente creem nele o Espirito 

de vida. mobrenatural. Em q_uo con-

INTERIOR DA GRUTA DB BELEM 

'l€8'1!2S, Jesus en. o Mesidae'° aMllD

j!na.do pelos prophetas ardente d_.. 
:;ta.dOII nas n~es. Contra a. incrue
ilidade dos Judeus 'destaca. São l\la
them,, desde o começo de sea eva.n
jgelho esta. ea.racterlstlca do Meni
:tio Deus. - Para. os Gentioei, :Se
iwUS avulta, como o taumaturgo, o 
!Senhor da. natureza, cujas forças 
todas obedecem a seus domtnfoe. 
:Desse modo de procura São Marcos 
-.encer a resistencia. dos pagã.os to
i&oe, ·uns maie, outros menos, ado
;radores dos misterios naturai!!. 

Todos estes ·três evangelistas ti
Bham os olhos voltados pa.ra a 
terra, "caminhavam, como diz Sto, 
Agostinho, com o Homem-Deus", e 
~rele subiam aos cetu1. Considera
;wafu o Menino Nascido prodi
&losa.mente e _deduziam ena origem 
"1i~na.-. Estudavam-no na nature
~ . em .que a.pareceu entre oa ho
l!!'tens. e .PllUCO se detinham naquela. 
41ue,tom~m. de De~:s • 

Não : amiin o quarto eva.ngcllsta 
:são João sóbé apena'.s por sobre a 
terra, nia.s ascende alem de todas 
as· potestades celestiais, as armadas 
invisiveis dos anjos para penetrar 
as -~ntimidad~ de Deus e ahi htsto
riar· a vida inefavel e infinita do 
Filho do Homem, antes de habitar 
~ni:re ·os homens - Pois este Me
.nino que ha dois Mil anos do dia. de 
~oje apareceu na terra nascido ml
..-aculosamente de uma Virgem, já 
vh·ia antes o continua a viver no 
seio dó ·eterno Deus. E' Ele a se
gunda dessas Pessoas Admiraveis 
que constituem a misteriosa sim
plicidade divina, E' Ele o Filho 
Eterno do Pae, fruto de uma gerp.
ção perfeita a perpetua da qual to
das as outras são palidas imagens. 

Nessa vida etehna que precedeu 
11ua.' existencla terrena Jesus, ê o 
de Deus-Pai, é sua imagem substan. 
cial de Deus Pae, sua sabedoria., sua 
inteligonc:ia sem limites fruto de 
umu. concepção eterna e lmutavel 
de Dusu Pae, é sua imagm substan
cial, Deus como Ele tudo igual, bew 
4ue distinto. 

.f'elto home~, ve!u Jesus reunir 
ws homens restaura-los no esta.do 
;iob!'e?!.atura.l do qua.! os derrtba o 
i,rimetro r,_ecado. - Ta.mbem nes
t,e -po~to, importa conhecer a vid:i 
o!iterns. do !1'ilho de Deus. para berr 
;ee. cc,mi,r~ei~der o misterio profun
.;.to·,~t1.$. "'''-la cri-st,~. - Jesus deu Stiti f 
-..'..~?."'J e cr..: •1, e !".(«g:i.te t1.e nos~<\S cti ~ - • i 
,,._:i' ~ ~- _ ·~f-=- \:Ã0 3.. justi5a .t11 \ íu.,~ . 1 
~,-,:···-'-~.:;...;_!'V/.· ~~N n1.""t.1 ,, .... e C"hcr, 

~ ~w,; . .i,JUl.l_;i.;a !~/.M,. ~ '!~ ~e • 

.aete --. ~da't' - Sã.o João ex• 
i,llew: 

• Aos q,11e assim renascem, não da. 
carne nem do sangue ou por vonta
de elo homem. mas de Deus, deu
lhes o poder de tornarem filhos de 
Deus." 

"Filhos de Deus" não tem um 
sentido geral em que todas as crea
tUfaS raciona.is podem assim se ape
lidar pois que devem a e:xistencia 
a um ato de amor :>o Pae Celeste; 
mas em um sentido proprio como 
proprio é o sentido em que Jesus é 
Filho de Deus. Ou seja, Jesus ao 
remir o Genero humano fez aos 
seus· fieis participantes de s11a, vida 
propria, de sua vida divina, daque
la naturesa. que desde toda a eter
nidade recebeu do Pae. De manei
ra. que a. redempção, fim e fruto da 
vinda. do Verbo ã. terra, é uma ele
'18.çáo do homem ã. ordem divina, 
ê uma admissão de creatura dentro 
do mleter!o da vida eterna, é uma 
comunica.cão da SS. Trindade fel-

. ta. ao homem atravez do Pilho de 
Deus em cuja humanidade o íiel se 
incorpora pela. graça santi!icante. 

.. ,. ,. 

A unica diferença que ·ha entro 
Jesus Cristo e os fieis é a que vae 
no modo vulgar de se .. conceber, 
entre a cabeça e os. membros do 
corpo: a cabeça vive de sua vidn., 
possuo-a como proptia e a comu
nica aos membros. E::ites 11ão a 
possuem de si; mas recebem-na d,i 
cabeça na medida que esta lhe 
transmita. Em outras palavras: a 
divindade em Jesus Cristo é subs
tancial, fal-o Deus no sentido rigo
roso do termo. Nos homens r, uma 
participação dadivosa mas real e 
,·erdadelra, que os eleva á vida pro
pria de Deus, que lhes não mudn. 
a naturesa: continuam crE-aturas e 
~ervos de Deus. 

Esta participação da vid(L divina, 
Que se encerra, desde já. em germe 
na graça habitual, terá sua consu -
mação na gloria celeste. Consiste no 
conhecimento imediato de Deus, na 
contemplação de Deus :Cace n. face 1· 

0 no consequente amor de sua dlvi -
na p!'eSença consoante aquilo dL' 
mesmo ·São .Toã.o: "Agora somo~ I 
·~ha.mados filhos de Deus e o somos 
realmente: . e ,ailida não sé. -:revelou 1 
o que sermos. Nesse-·dia seremos se- .j 
melhantes a Deus porque o vere- 1 
·nus co1no Ele e em si" ( 1.3 Ep) ou 
u<>~te terceto belíssimo de Dante: 

1 

l ., Eticc intcii"rrtti";. 1• 

• 

O Arcebispo St.epinu 
(Conclusão da. 3.1!1. pag.) 

::ialm aci dirlclu o Arcebispo a.o 
trtbu:na.l: '"Podeis apreMnt&s!' · ua ., 
unico caso em que ou prestei an· -
:.:illo a ativ!datles contta o E:Jta.lloT" 
:Nlngue:m. respondeu, 

A cil.rta. paetora.I que de:a!l'radou 
a.o regime de Tito ~ que foi a· causa: 
da. condena.cão do Arceblepo ~tta,01:1 
:,;cgulntes fatos para ilustrar os 
o'b~taculos suscitados ·contra a edu-· 

'c,1,ç1io crlsttl: 1) foram abolidas as 
orações nas escolas: 2) fo,:oam :re
rno\·ldus ~s crÚci!lxo!!i da."! ·escolas; 
:i) missas coletivas de cstuda~tes, 
recepções coletivas dos sacramen;. · 
to:,; e retiros quaresmais foram su 0 

pressos: 4) quanúo .foram toleradas 
as aulas de religião, tl\·eram elas 
ínfimo lugar no currlculo: 5) foram 
criadas multas dlf!culdadéis para os 
padres que procuram dar instrução 
religiosa para as crlani:as na.'< ·igre
jas: 6) os professores catol!cos são .. 
for<;adoR, contra a conscicti.cla, à 
ler livros intensos a, religião. 

Na primeira parte da pastoral 
co11gratulam-11e os bispos da Iugos
lavia. com a. lealdade dos fieis á 
Igreja e ao Papa, não obstante to- ·. 
dos ·os esforços "para romper as.
cordiais e. fili~is relações que exis
tem entre os fieis e seus guias, es
pll'ituais" e advertem que a. ruptu
ra da. união com Roma "significa
ria _a destrui<;ão do crlstlnn!smo -e o 
aniquilamento do catolicismo na 
Iugoslav!a;,. · 

1 

Enumer;i.m ctn .. seguida 'as. difl- ' 
culdadea criadas para a Igreja na. , 
Iugoslavla, em ro.zão da destruição., 
dos templos, da falta_ ele saçerdo~ ,. 
tes da impossibilidade de· se publl.:. '· 
ca; jornais catoÜéos e das. ,1;istri- :; 
c-ões feitas aos direitos' da: Igreja.-: 
;o ser-viço religioso, ainda . pa:rü~ , 
cular, e ao exercicto da càr!dade , 
cristã. Rejeitam os bispos .cónio · 
"injusta e dcstltulda de fundamen- · 
to" a acusação propalada contra os-. 
J)adres de que não amam a sua pa
tria. O "simples fato",. declaram 
eles !'de que o povo nos ma.Is dl
ficeis periodos da h!~toria, sempre: 
encontrou i;eu mais seguro refugio 
n~ seio da Ii;reja e se voltou para., 
seus padres em busca de conforto, 
prova sobejamente que ele não con-. 
sidera. seus sacerdotes como traido
res do pais, mas, multo pelo con
trario, os reconheee como seus ma.is 
leais amigos e seus mais firmes de
fensores". 

Como se vê, o comunismo desen-· 
'cadeou na. Iugoslavla a mais vio• 
lenta perseguição contra a Igreja. 

Stalin e seu satelite, o traidor 
Tito, terão o mesmo fim que coube 
a Hitler e a seu bando sinistro •. 
Não temos a este respeito a menor 
du~ida; mas estamos igualmente 
certos de que as nações democra
tica.s, infleis a suas tradições cris~ 
tãs hão de pagar bem caro sua cri
ml~o-sa condescenden,cia com o to~ 
talitarismo sovietlco, o maior inimi
go de Deus e da humanidade. Hi
tler desapareceu, mas _antes deu que 
fa:r.er ao mundo o este ainda está 
gravemente enfermo. Stalln tam
bem, antes de ser chamado ã conta, 
tem que fazer o seu oficio. 
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Assassínios politicos na 
Polonia 

LONDRl!JS_ (CIP) - Os ass~si· 
nios políticos de dirigentes dos par
tidos da oposição se sucedem con
tinuamente na Polonia. Em Julho 
de 1946 foram executados: M. Bar
dasz, secretario do Partido cristão 
de trabalho cm Stettin; M. Jeleszuk 
secretario do l'artido Ai;ricultor 
Polonez para o distrito de Nledzy
rzecze; e M. Zacharias secretario 
elo Partido Agricultor Polonês de 
Pionozow. Foram ii;ualmente assas
,;inados muitos chefe::i de partidos 
de menor importancia. 

Lictic!a che lranscende ogni dol- . 
zore." / ,. ... 

• l lecil.na_d·o~. s:-3.bre o p resepiu de., í 
1 :t;lem, _ olhos f1tos· !!O ~fen!no 1ner--:- " 
1_~,1e _que a_!?-! _s~ adora saibamos Ver. 
o niundo ri:-ovo que essa t"enra crta.n~ 
~a. ·;rios" des~-obre . para enchermos 
nos~a ~lzrià · de gratidão e culdá.r- · 
mos de- viver inténsamHnte essa vi
flu.,cli,v!n:;i, \l)J<l-,.B)\) qer,ositou .ein nós-
~ 1~\i(~:uu~: .. t~li~rjffó-no~ seu~ .it'~ãos.· 
--~,\tl~-;hii.0~.' <~~rr:c ,.i..__.":",:: '.!. ~:il~i~ ·de··· 
.1'<)1, ... ', ·p.,h; q1,'. .. .' s,,::·,1 {;!}:,.,.~ -!u 1~''"':-°-

1nu DL:U~ 
. J 

O Mundo pagão tambem · 
eSper ava ··. o ···•·M·e'S:Slã'.S' 

;- -::- ·····=·· ... n-~ ,"'·'·-~-~ \. 1.:·,. ·,. 

.A expectativa do todos os ·poyoii 
pela vinúa do l::!a.lváclor, que havcà. 
l'ia .. de· t,rii.zer sá.i va1,ií.o e paz a todo 
o urit'vérso,- ·era geral entre 'qs· iÀi~'.' .. 
versos ··povos da antiguidade.:· ... 

Não-era,·som.ente o·povo de b.eiis, 
os judeus, que· e8perava o curupl"i-. 
men_to .·da promessa que Dew;. fl-. ·. 
zera a seus antepassados, Jogo·após 
a queda de nossos. primeiros pais, 
e confirmada 'por diversos· fatos; rio 
decorrer dos seculos de expecta.ti- ·· 
Va do Desejado das nações. Todos 
os povos da antiguidade sentiâm ó 
peso·e a·consclencla da culpa Órl~ 
g!nal, de um pecado que herdará.ln, 
de seus primeiros .Pais •. E coni o 
povo de Israel todas essa.s gentes, 
distanciadas ~ntre · si\ por mares, 
moi:itanhas· e graus .de cultura e d~ 
cl\:l_l,!z',i,ção, pr..ep.aravam-se para :es-. 
se grande dl<J.i ,<ie .-red-e-nção univ.Qr-, 
sal. E' só abrir as paglnàs ·dâ 
Historia para fundamentar esta 
expectação geral. 

Os espir!tos mais cultos da antl
i;uldade falavam do Salvador que 
estava por vir para libertar a terra 
do povo maligno e fundar um rei
no novo de justiça e de caridade. 
A ·gente simples ·em suas supersti
ções populares, e ás vezes um tan
to liirosseiras;. dipünhain-se tarnliern 
pari!- o adven_to rio grande lib~rta
dor; E a idéia da culpa original sé 
manifestava em suas lenclas nos 
seus mitos e nos seus sacrificios. 

Entre o persas, fenícios, gregos, ju
deus, romanos e os povos barbaros 
de antanho encontramos vestlgios 
dessa. consclencia universal da cul
pa de Adão e Eva no Paraisa ter
restre. Existiam ritos religiosos es
peclficaihente destinados á purifi
cação ·das crianças, sacrlf!ctos de 
.entes lnoce1ites, prova mais que 
manifesta de que esses povos jul~ 
gavam todos culpados, sem exclui
rem as proprias crianças, que ·jã. 
no _berço estavam contaminadas e 
impuras, 

E todos procuravam as resiões 
redentora.s da. Judeia, de onde h~ 
veria de surgir ,o Salvador e, Paci• 
flcàdor. Já: quinhentos anos antes. 
do aparecimento do Filho de .Deus 
nos campos palestlnenses, os chine
ses ouviam a voz de seu "profeta" 
e de seu .. n1estre", Confuc!o, que 
assim se exprimia: "Eu Confuclo, 
ouvf dizer que nas regiões ociden-· 
tais levantar-se-á: um homem santo, 
que produzirá. um oceano de à<;ões 
.meritórias. Ele serã o Enviado do 
céu 'e terá. todo o poder sobre a 
terra". - Entre os sabio~ helenos 
era a voz ele Socrates que se ouvia 
através de seu dlsclpulo Platão. E 
o filosofo grego, com os olhos vol. 
tados par:a o Oriente rol~terloso, 
proclama ira com a segurança de ·, 
um vls!onario a seus dlsclpuÍos: 
"Esperamos que um Enviado êlo 
céu vem nos instruir sobre os nos
sos deveres .para com Deus e para. 
,com os .homens, e esperamos de sua 
,botídad-e .que esse dia não . esteja 
'·muito longe". Entre os romanos, a 
ideia do $alva.dor ainda torna-se 
mais explicita e clara. E' do Ori
ente que vlrã o Salvador. E' a 
Judeia, povo tã.o desprezado pelos 
requintes da civilização romana., 
que contará. o Salvador e Liberta
dor no numero de seus filhos. E 
Taclto escreve: "0 Oriente vai pre
valecer e da Judeia sairão aqueles 
que ;;overnàrão- o universo", .cE.ou
.tro · hlsforfador nã:o m:enos vetsado 
·em· conhecimentos do que se' pas-. 
sava. no tme'nso domlnlo de Roma.· 
confirmava e subllnha.va a fràse de 
seu colega e acrescentava com uma 
energia mais acentuada: "Todo o 

Oden.t:e ~tA lilieio do§!â:-~a.ntl:ia: ,._; 
constànte' ·ophtião d~V--'/lii-e'"âi',c'J·(ti:.~.- , 
déia viriiÓ aquelc::Í"'q·ue,. sovêfuá.ra& •· 
o universo»: ... ,,. , .. ,, . , . ·. 

l!l .. ~uan,4~ yeiÔ ~-· plé~iÍ~dé,- cíô. 
tem P.~a •. De.u.s en vi.o;u s~_u .J.l'.it}?-o: pni~ · 
genito, o. ;Me&1l3,1:1, .Q ;Del*lJado ~- E~i 
pera.tio. das Na,;õis." o. SAt.·'/AWR~ 
E Jesus, o filho da Virgem _Ya.riã~ 
apareceu· entre.,,os,.homens·. E· .OÍJ 
homen.~ qµe. ta,n~o,. ó eaperavam. e 
por Quem tanto 1:1uspiravam em. 
suas vigilias ·e e~.- 1!8U13. ~6Ú,Únen;. 
tos ·não O conheceram;· Nem,:,~iiea-,. · 
m; o seu povo, o povo· ,de ;Isr-<CCe-1,. ·:. 
que. manuseava,, ·dramntentê-·': olri. . 
suas ·sinagogas âs .. Sâgritêràs Pl!lcrí•; ''. 
turas e. ouviu ·as· explica.çõés'~tnâls .. 
subHineà e seguras 'da. boéa: de'liéus 
rabin;s sobre "i.:.ií'.paesagen~ esêtltu• 
riticas. que· .se riteri~p-i' âÓ.{Messl!-3 •... 
esse. povo. ü,grat~ tl!,rÍ\pe111 n~' o· · 
conheceu.· E'. ~â.Q .,'t,0~9,c--~ii A~·hí:,::, 
afirma.. no. pró.logo: ,d,~,<~µ .. ~Yíl:h,'/,. 
i;elho: ~YeÚ> p;irji. o que ··era ·a~. , 
e os seus não o conheceram", .:-
in propria Vl;lni,t, et sui. non, cogno,· 
ver~nt eum-". · .. 

Pór que-? 
. Porque .o Filh·o .de Deus Jiascera. 

pobTe ~- humlld~ na gruta dé Belem. 
para éonfundil' a riqueza e· a gran•. 
dc7.a dos· hómelfs. Porque,·não fora. ... 
no palaclo de Herodes, em. Jerusa~ 
!em, ou dos prlncipes de· Israel; que, 
sua Mãe Sanflêstn1a-···batéra· á··l)·orta. -
pedindo uma.· · hospedagem, mas.·· 
sim, na nienor e ·mais deséonhecl"' · 
da. cidad·e de·· JatJ.ã em Belem, qúe,.··· 
já fo~a e'xaltada pelo pJ"o_feta Mi:,,-. 
quêias·: "E \P, ~él<>m, tu és pe(!u_e,, · 
nina entre os- milhar~ de Judá; 
mas de ti. é que ha de sair. o Mes• 
shts, aqueie que ha de. reinar, e~ 
IsraPl". . · 
' J!l o mund.o n·,t0 pode ou,nãn sàbeii 
,compreendHr a. passagem !;lo .:f'lvan• · 
gelho: Deus escolhe as coisas pe~ 
queninas e' fracas para confunfü~. 
os grandes e poderosos deste .mun. 
do. 

SCIENTI FICAMINTI 

AS SVI.S FERmAS 
• f>oni,od,o •e••&:lv,o sAo Seb&a
Uão eotnbate t-lei '.lfi::-amer.le. 
t,:,i,=" ,. trtutl,.,11_,.. at'ft',.tf'"" ""'ttb• 
., .. .._, .-omo ,ttejam: P'~T.lda• em 
cerni. l'k,;ian Chagu an~l
za <: ir ',;r., ... ~'.lt-,.- r- .. -,~inipta. !""'~~ .. -
.. ~~--- ··p-:,,.'h.:,.t1 T'Ofll t'tl!op -» l"t't·· 

t11'!1-fA!9.. F'!itt'llnhaP Hemorroides. 
Quelmadurae. J;:rupçÕeE. P1eà.. 
das d~ mos'1llito1 , !nee'!t"" 
,..en•no,oa. 

Alerta 1. . . E' muito,-' per;gd;ij;:<: 
Pessoas que sempi·e gozaram sauf ~. são·'"atité;id~s' ·ás ~c!i!$": · 

por doenças que ignoraXQ a origem. A: Si(il,is;' ,fa'teitte.:: e AlriJ~ ,, 
das .formas mais graves, porque .quando,. desp~rt;a,..é. cóit-'m•is; 
virulencia, causando estragos .Irreparavéis em· pontos de .. ifu--': 
portancia vital. Depu_r _ o sàngue. descongestiorte ~s 0àrterias '· 
e as veias porque a arteriosclerose as endurece causando. àS 
vezru., dilatação da aorta,· congestões cerebrais i;s"_,:pa:r:·>.Usi.as. 

11,-"ÍJiar 110 tr~tame_ •• .., ua Sb'~; -i in·,1~ca,do ~Ó:/tta~ênto 
·de~ ta insidios:l molestia, reg'itl:nizà11do. '-a· 'piit-ssãô ·a:rieriál e O 

ritlll_O ·t~tdiaco. -pse,o 'e, profon!{a'J'ã ~·_yi~;\;'.~ODl'.' bo~· .. :S~ltde. 
,'.'- ., - . • .. . . . . . . -- . . . .. . -.· '. . '{N:::,:1-n "EC) 

--------_..,;;.--~------...... -----,...,..--~ 
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.... . . f :!v ·àe Oifanaf:o . "Crisf.oTlo CofemJ,,,"~ ftO 

ciàcoen~ do . seu fale~im.ento 
' O OBl'.uu..'l'O . CBl8'l'OV.A.O · aã.o m. Pia Sociedade dml K.iaic,,, 
COIOKBO~·delita·Cepeel, Nl 1t1ua I ú.rioa ... OUioe e DO dia 3,5 
llllt - -.1' do conente •: Qa., de ~ .• Ul94, p&rttu de Ge
COf'flteMrio ' do · taleetm:enttir do 

11 

nova, ~ capelão • de 'bardo do 
~ ,clesta Instt~ que, <Julio Ceisan · ~ demanda do 
~ente, vem prestando Brasil. · · · · 
1'devaiitm · ~.IMICI orfãoa. á. ConBtA ql1e . ~te a. viagem,. 
W.nda · ~da. · amparando I uma Jovel.\l 11)1,G .ftio a-falecer dei-
~te, em ..,. duu 11!19C· 1· xa.ndo ~ ~- esposo .-entregue 
~- ftNl/lCOHna e feminina, as- ã maior ~. e· desespe
peeti~.i M: alto · da. Colina I ro, com ttl,itnbae pequenoe, emi-
~ ,do lpiranp,,e em Vila grante. e. em- -temi eatnnha. 
~ · .. ma_ .. grandfl .. namero de Sem ~ eolugão para _o aeu _'ea-
~ . sa, ~ ao . Padre Marchetti 
· O P .A.DBB JOSJ!f: KARi :e itt'tl : e entregou-lhé o ffJbinho. 
·nasceu· em Lombricl-Camaiore, Chegaclos· ao Wó, o· Padre Mar-
Próvind&. de ,Laca. na · ItaUa, . fi- chetti ~ a. Jmllto custo conse-
lltie 'de AngelO' llarchetti: C de do- guiU COl.ocait', Ít,; inocente crianci-
DI, .· -<::uaUna GhilardUccl · Kar-- l1ha, tal era a ~ de Institui-
.(:tietti. ·. .· . !;.ões uo ~ eoe pequeninos 
• De8de ·ª maia. tema iQfanei& de- orfãos. . . 
cl1colJ-• ~ ,, fenor ·. ú praticaz Padrfi ~tti reeotvea. en-
do.· piedade, . frequentando amdduo tão, fundar~ .ele J)l'efen~ em São 
a Igreja Nova, . em aua terra na- Paulo, 1lffl Mi1o que aervúa para 
ta!. .m&!Ufestando, &Sl!!im. .. as ISU8B abrigar -~. pobres orfãos de-
;ne11~ para o Socerdoclo. de sam~ filhos do fnfortunio. 
aci)rdo., aliás, com os anélos e as abandonado3 naa · gra.nâes ·ctdtí.des 
~ q~ #u tio. o frpcisca- ou nas fazendas 'do'.·interior. 
no·,li'rei· Jeroiilino MarchetH nus- Em São. P·aulo, de .... 1.. de • 
~· ni. '.A:rgentina, ardorosa- frutlferaa telitattvas. feitas alh3:: 
menti;· dirigia : a Deus Nosso Se- na, recorreu ao Senhor Dr. José 
nhor. ·neste oentido. Vicente de ~ o qual lhe fez 

No intuito de se preparar i-ra · doação de um terreno de B8DL de 
o Seminario de São Miguel. onde frente por 106. de fuudo, situado 
foi inicialmente matriculado como .no Alto do Ipiranga, onde se ha-
extemo,· frequentou, com ingentes veria de cons.truir o . futuro Orfa-
acrl.ticlos, a:hw.Ias doccurso. pri-, nato Cristovão Colombo e onde 
ma.nó; · entremeando seus· estudos atualmente funciom,. . a secção 
com o ·trabalho rude de auxiliar de masculhu!, . C,o mesmo. . . .· . 
Jn<>leiro. A cons~ç~ do referido esta.- 1 

. Em :novembro, de 1884, graças ã. beleclmerito foi iniciada no dia 15 
ili~ -de seu ,Faroco e . do de fevereiro de 18115 depois de· 
Harquez Mansi, seu protetor, pas- conseguida ~o Padre Marchetti 1 
sou ao interna.do do Semina.rio _Ar- a autorização a benção e os enco- ·,. 
quiepiscopal. Pouco. depois, foi be-- mios do Jilxmo, Sr. Bispo Diocesa-

25 DE DEZEMBRO 

NASCIMENTO DE JESUS . CRISTO 
''noJe ~ tt. P'el'Jta t'lo lll'aseaelt" 

to de Noaso Senhor Je3UI Crlst.o 
sobre a terra". Com estas. pala,o, 
ffll$ - 111'.eJa anuncla no ·Mar-

1 repentt'J apareceu-!heti um ADJo / Deu quts 'riz se m'lmdc · tm. 
(ttJfl toeon-0! de regplendor e u., tanta pobreza, em lugar tiio de8-' 

; vera.m crande temor. o AnJo. prezive!.. na estação de mvemci, 
-- porem, disse-lhes: "Não temais; nas trevas da noite e longe da. 

neticlado com uma bol8& de estu- no de s~ Paulo. Dom Joaquim 
doa, em. recompeJUI& de_ seu bom Arcoverde de Albuquerque Cavai• tyrologio romano O grandé dia. porque eis aqu1 vos anuncio tmi}J socied~d~:, -~<>~ · não quis ce~ 
comportamento·e proficiencia. canti, depois ~bispo do Rio de- d h . , d . ! gronçie· gozo, e ·q1,1e .- sera'. ·p"-·.·:·.'·,:.: .. le_brar .. :·seu_ .. •·_:apar_ ecimen_to na ca• Aos 2 de abril de 1822 recebia a . Janeiro e Primeiro cardeal Sul· e oJe, que e o o ·aparecimen- ..- .., ........ 
:iagrada ordem do Presbiterato, americano. to na terra do Filho de Deus todo o povo: . E' que h~Je vos L · .. pita;l,, em, J.er~salem, em .um d?s 
celebrando sua primeira Missa no contemporaneaniente, 0 Padre feito homem. O Evangelho de nasceu na cidade de Davi o Sal- ';.1 muitos'. palac1os que lá havia, 
dia imediato, em Capezzano, sua Marchettt dava inlclo ã eonstru- s. Lucas conta o Nascimento de vador, que é o Cristo Senhor. E t: roC:eado •. de todo conforto·? São 
pa.róqtlia de origem. ção da secção femWJia do Orfana.- Nosso Senhor, como se segue: este é o sinal para vós:Achareis)! Bernardo,.d~·: "Não _péris_eis que 

s. · Excia. Dom· Ermenegildo to, em Vila Prudente, em terreno "Aconteceu .naqueles dias que um menino envolto em· pani- ;J tudo ist9 -t1v~sse. ac_ontec1do· por 
Pellegrinetti. então Nuncio Apos- doado ~m parte pelos Irmãos Fal- saiu ·um edito de Cesar Augusto, nhos e posto numa mangedoura. i acaso. A criança nao .e.scolhe a 
tolico em Belgrado, assim justifi• chi, e em parte pela Sra. Dona. para. que fosse. alistado todo o E subitamente apareceu com o · hora.e o dia do nascimento, po;:-
ca sua admiração pelo jovem Sa.- Maria do Cllnn<> Cipariza. Rodri- mundo. Este primeiro alista· Anjo uma multidão da. milicia que para escolher lhe falta li 4 

cerdote: . «o afeto que -no Semi- gues. mento foi· feito por Cirino, go- celeste, louvando a Deus e cli· berdade .e uso da razão. Com 
nário votava ao jovem Padre Para o fomeclmento quotidiano vernador da Sitia. E iam tooos zendo: "Gloria nos mais altos Jesus Cristo não se dá isto. El0g -
Marchetti era devi<lo ás ~ qua- de pão aos seus orfãos e aos en- se alJstar, cadà. um· na cidade dos céos e paz na terra aos ho- Deus feito homem, podendo es .. 
lldades de ,intellgencia ~- ,ao conhe· 1 fermos da SanU!, c,.sa de Miseri- natal. E subiu tambem José da mens de boa vontade." E acon· colher tempo e lugar, escolheu 
cimento de um coração ·extraordi- cordia, o Padre Marchetti . fez Galiléia, dá cidade de Nazaré, á teceu que depois que os Anjos justamente o que era desagrada .. 
nariamente animado pelo zêlo sa- construir uma padaria e respec- Judéia, á cídade'·de Daví, que se se retiraram para o céo, os pas- velá natureza humana e á San ... 
1:erdotab. . . . tivo forno ná; estn!,da qtie .dê . V~, . h . . B .. l, . d tores falavam entre s1·, d1·zendo·. tissima Virgem. 

Narra S. Excia. quê. em 1894: Prudente· vai para· São Caetano. c amava .e em, porque era a 
quando, certa ocasiãô,. devia as- Dia 8 de Dezembro de ;t.895, da- casa ·e famHia -de .Daví, para se "Passemos até Belém e veja- Por que procedeu assim? OS 
sistir aos exames dos, j~vens Se- ta da inauguração solene e ini-' alistar com a · esposa Maria, que mos que é isto que sucedeu, que Santos Padres respondem: Pri• 
minaristas, á. ultima hora apare- cio regular do funcionamento da estava gravida. Aconteceu, po- é que, o Senpor nos mç,strou. E meiro~ para nos mostrar mais 
ce o Padre Marchetti, todo en- secção do Ipiranga; estiveram rem, ;que. estando ali, se comple- vieram a toda presa e acharam claramente seu granC:e amor e 
charcado · de água, ·porém de sem- :,resentes algumas· dezenàs de taram · os dias em que devi~ dar Maria e .José. e. o Menino , posto incitar-nos a ama-lo tambem.º 
biante alegre e satisfeito por ter crianças de ambos os sexos, abri- á, lllil. E dt:ít · á, luz o Filho p;ri- na mangedoura. E, vendo . isto, Se Cristo tivesse vindo numa e~ 
conseguido à inte,ii:à cônversl3:o de gadas pela nova ,instituição. moge:hJto e envolveu-o em pa- conhecera,m a verdade do· que tação mais agradavel; se tivesse 
um obstinado pecador impeniten- Aos 7 de Agost9 de 1904 a sec- ninhos e . reclinou-o numa mau- se lhes havia C:ito acerca d'este escolhido a màgnificencia e a, 
te de uma Iqcalidade 'v'izinha que ção feminina passou a· funcionar gedoura, p0r(lue não havia lugar Menino. Todos que os ouviram comodidade de ·um· palacio, sem 
a.meaçára, ·coin úmà ánna á sua no seu predio próprio, · construido pai'a · 'eles· · na estalagem. E na- falar, se admiraram do que lhes duvida haveriamos de reconhe--
cabeceira, matar O primeiro Sa- em Vila Pmdente. quela mesma. região estavam haviam referido os pastores.'' cer·lhe' o amor para conosco. 
cerd0te qu~, pretendesse confessá..; O Padre Marchetti percorria as uns pastores, velando alternada- nhor está cheio de misterios. que · agora mais ainda realça. 
10.. . · ·· · cidades e fazendas· do interior pau~ ..,.. · t . d · d . .1. c id primeiro lugar d b 

seu grande zêlo pela gloria ·de lista, angari~do esmolas para O wen e e guar an o, nas v1g1 ias ons era em . , ven o-o nascer em po reza, nu'C) 
Deus não· ·olhava para dificulda- custeio do Orfanato e recolhendo C:a noit~, o rebanho. Eis qÜe de porque o Filho Unigenito de ma gellda noite e numa estrc--
de aigwna; não ·media sacrificfos. pobres orfãos que a.seguir,' enca-' --.----- baria. 

t~~i':ucíe~rfãosi~b~~~id~ui:~:~ ;;~ava para o Asilo do Iplran:- __ 1 A: •... rr-oub· os. d-e· um reporter de~~r~d~as~=ni ~~orm:. 
va· em viver para Deus e. para o Enquanto ee ultimavam os tra- trar;..nos o· caminho para o céu-@. 
prpxiipo. · balhos, voltou á sua terra -natal, ensinar pelo exemplo o que ma.!$ 

Por esse tempo aconteceu que a em busca oe· amdlio ·e pessoal, re• o "Diario de Noticias" do Rio do o reportei· era. digno do assunto tarde ensinou pela· palavra. Nã@- · 
faitâ' de trabalho ···e a:- mingua de gressando · pouco depois ·.a· São , J·aneiro publicou uma reportagem l relatado, pois confessa ser ape- só o Menino. Jesus, c0mo. ta:Qlco 
recursos·.niateriais 'obrigaram nú- Paulo, em companbia de :·sua:s ·.ir:. , 'amplamente ilustrada de sagração nas catolico d eeducação e tradi· bem a gi,ita, o presepio, ó~ P$"' 
merosõs · compatriotas e paroquia- mãs, de sua·. progenitora,. Caroli• · de um iiovo bispo da Igreja Cismá· · c;:ão, declarando com em fase a sua ninhos nos dizem que o caminho 
nos do· Padre Marchetti a deixar na Marchetti. Esta ultima, duas ·tlca. Brasileira fundada pelo Apos- profunda contrição e humildade do céu é aspero e ingreme e não 
sua Pà.trfa e seu lar, em busca de 3·ovens religiosas e sua irmã As•_ ~ h t ó t{, ta Carlos Duarte da Costa, ex- com os quais assistiu a reLerida ce- a ou ro para n s se nos qu..., 
um futuro· mais promissor, nas sunta Marchetti constituiram a • · ' .,. é · Bispo de 1\Iaura, Esta Igrejola rimonià. remos aproveitar do aParecimen• 
te~:, ;fs~fus~~ :3s;:;:, ~~:pode ~~~~~ii ~:~i;:~d::r~~! ti~°; recruta os se4s Bispos de preferen- Identicas cerimonias em templos · to de Nosso Senhor. · A con«i 
Placencia, Dom João Batista. Sca- ram a seu cargo a administração eia- dentre padres Apóstatas da .Sta pagãos, maohemá.tanos, judios, te- cupiscencia da. carne e dOS:, 
labrini fundou então uma Congre- da nova Instituição de caridade. :Madre Igreja. E' doloroso assistir riam o edificado da mesma maneira olhos, a soberba da vida são as, 
gação Religiosa de Sacerdotes pa- PERSONALIDADE DO PADRE como se realiza sempre de novo Este profissional da edificação e raizes de todos. os pecados e as 
ra a· assistencia espiritual a· es- aquela antiga verdade; que, a peior de sentimentalidade doentia prova . causadoras da desgraça dos ho-. 
tes pobres emigrantes, seja du- JOS&' M4JtCHETTI das corrupções é aquela que corrói apenas com estas afirmações· a au- . mens. 
rante à longà.'·travessia, seja, prin- Dotado de uma -fisionomia o que era otimo "corruptlo optlmi· s0ncta de convicções !frmes na for- A pobreza do U'.enino Jesus 
ctpalm~nte, f1?-S suas novas pa- atraente e simpa~i::a o P,.adre~ J~ pesslma". As mistificações da igre- mac:ãço de sua mentalidade. l ensina-nos a neeéssidàde da hu.-, 
triaa .de adop·ção. · · sé Marchetti revelara, no semblan-. joia dos Apostatas copia no seu ce- b,' o perigo dos movimentos in- .mildade,. da cruz e do sofrimen.., 

Padre ·Marchetti solicitoü e te, a bondade.qÚe lh~ ia.na .aima rimonial sacrllego o ritual romano terconfessionais, que o "Legionario" to, como meios de combater otJ 
conseguiu· de S. Excia. sua admis- e no coração generoso e lea~. com todos os pormenores, incluindo vem apontando ha multo tem. vicios, de desap~gar-nos do mun, 

Numa das mais .prosperas e ri- 1 i Durante a cerimonia toda. mn 

Medieafâo auillllr ao traCa
mento da tMWs. 

,. ...... 

cas faz~ndas do nosso interior mesmo aque ees que uma ceita· c s-
concluia O Padre Ml!,rchetti, certa mativa, separada da pedra. viv!fi-. rod!o berrava :"Adfos Pampa Mia.." (Continua na &a pagina) 
vez, uma das suas exortações pie- cante da Santa Igreja não tem o 
dosas na qual solicitara do ,nu- menor sentido, O ex-titular de Mau 
meros auditorio um donativo para ra perguntou por exemplo, o novo 
os seus Órfãos, quando uma velhi• candidato ao episcopado se possuía 
nha muito comoviçia, aproximou- 0 mandato apostata, o interrogado . 
se dele e lhe disse: Perdoe-me, Pa- responde que sim, seguindo-se em 
dre, se não posso concorrer para seguida a leitura deste documento. 
sua benem~rita obra. Sou tão po
bre. . • e .-minha situação é tão pe
nosa que mais propriamente deve
ria eu pedir esmolar para aliviàr 
ós sofrimentos da minha familia. 

(Continua na 6.a pag.) 

Fica-se com este relatorio, pois 
estes mandatos até. agora só foram 
expedidos· pela Sta. Sé. Se o sr. 
Duarte da Costa poi· ventura expe
diu o documento mn questão, então 
não há ma.is duvl<la u.lguma, que o 
ucu auto cxib!ss!on!smo doent!o q_uo 
O tornou -fa..,noso desde. 08 d!as de 

j · sua.· J!'/g!oriosa administração · . da 
/ diocese de, Botucatu' degenerou em 

fran~a. megalO!Jlania. Q ~OVO bis~. 
po, ·q~ó vai de~gl."açar os· catolicÓs 
,h~ fü.a,, Cata:rln~ rompl'l,U. <'Om Oé1 
:.H:.i.s j~ratn.anto3 3$-~~os -zros· ·a.,110-;3· 
passa.do, ciepo1!i. ô.e ter ,i'Viô.o po-:: 3 
anos como sacez-dote da Sta. Ma
ure Igreja.. · 
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• 
D Santo Sacrif icio da Missa ~ermane
cerá, aM a consumação dos seculos 
_ ~ o ~ defl:erm•c!o• 

-·;JE!!!US Cri8to entrou DO mall4o. ote
nceu-ee em aacrif!cto, papa a d!· 
Y-lda. d& :i.umenlda.de, e oa Aeritl• 
[W)S do antigo 'het&mento foram 
9,bolldos paza. eempre. 

E, pan, que a bumaald~ :re,ge.. 
;!!era.da,, lato é, & suita. Igreja,, do 
permanecesse eem seaUtcto at6 & 
~nsmnaçi.o doe secu!os, e ~ pc,e
l!lllisse o irws ~te doa sacrf.ft• 
cios, pa.ra. a.plica.r a. ea4& membro 

. «'li9, Igreja. o PNIOO d& Redenci-0, 
_ ·,J'asus Crls!:õ r,e:i,,etaou e, Saet1tlelo 
eru~to 4& Cruz, fut!tu!ndo, o an
. to Sa.criftdo da :waa.. 

Quando. porem, fot tmd:ttaMo por 
.Jé!Ías ensto o a.nte Sa.erif!do da. 

, .• ~! 

. - De a.eordc com o-~ s. 
l,ueu. a. l!l&'l!lt.a, ~ ~ .. N& 
~ de 1511& mo;-te, Jesua Crist.õ 
to?:liOU O pio e, ND4g(!o ~ & 
:oews. :put!a-o e deri..o ._ 41selt· 
:Pl./-10S. d!zen4o: "teto 6 o _meu Cor· 
po <lUfl ~ fl!!ltrecue pc)l' V6a; f.a.
sei "*° em =emori& de mtm•. ~ 
;inesm& forma., tomou o eaJ1S depois 
ü ce!&, d!len~; :~~ . e&l\x ' o 
31ovo -:r~en~ em,- meu Sa.ngue 
\!!Ue em. d~a.dé "°'"\~" • 

Diz ~ ·. Sãp B~~tu-: • .A. 
santa.·~ 6- ~~;~W-!-fa.á.favilha.s 
ua.nta.s~ â.il g~tü '~ no !cea.no, oé -pi.~ de poetra, no 

s.r, as es1:rêla.í,· no tlrmâlrl~to, e 011 

.A.Pjos no ceu. Nela. operam.se quo
tidianamente ta.ntoe ~~ri,~ que 

?~?!::~~~;·,;~:!: 
Esta. obra. é a en~, o nu

c!inento, a. pajxão e & morte <10 
Nosso senhor .T~us Crtst.o" • O W
niira.vel Alàno exprtme-se do modo 
iseguinüí{""C<imó Jel!~ IIEl fez ho
lliem. iiuá.1i.do a. vil!tude do Eaptrtto 
&?ito· ·ii:âbriu/ com: sua. sombra. a. 
casttssi!n& ~m . Ma,rta., a.ssini 
uunbem ~n9va i;;ua. enea.ma.çio ein 
cada. Mtssa. . de ma:iie!ra sa.er;µnen• 
tal pela. mesma op~raçã.o do Espl-
fito Santo". 

Considerando estas maravilha.a, 
;s. p_gosti?µlo excla;ina: "Oht subli• 
:me d!gnidade .do sacerdote, em 
eujas mão!!. "Jesus se enea.nia. de 
:novo~ óli!' ~este· mtsterio opera.do, 
~ ~)i:osa.JÍienté, pelo Padre, 
~lo ·~o',.e pelo Esp!rito &µ?to, 
:por in~~ do sa.céi'dote! (:)h ! 
dtpid&de 4os fiel1l, a.erescenta,mos, 
pela. sálva.çl<>.dos qua.ie Jesus ee tez 
eanie, · de :rn~elra. mistlea., dlu1a
;tt1~nte! 

.Que oo?WO~ para n6s, hotne'l!e 
misera.veta. o eermos a:ma.dt>e tãt, 
temam.~~ _. pelo nosso bon4oso 
l)eust --.-_,__ , 
~~ conclusão: -~a vidà dos Pa.

drea' fê~ riuEa1 um Sacerdote, eha
:mad~~-,Pl~-.. desejava. vivamente 
~mpreen4.- o modo pelo qual Je-

· -'·.t, 
=~- ~: ~-

...,___ . 
,11:.nwCISCO Soares 
su eet& preeente sob as eapecfee, de 
pão e de :nnho, não por duv!da. ou 
por ~os!dade, mu l!llm por um 
eztn.ordlna.r1o amor a No~ Se
Senhor. 

Um cUa. na. ocufi.o em que ceie· 
bn.T& & aa.nta M:fss& ,este desejo 
m.tlamou-se !nte!.ra.mente e, ca.!do 
de joelhos,· exclamou: "Supllco-VOII, 
:meu DetU!, que me mostreis neste 
mfster!o, não obstante m!nha tndig· 
Didade, o Corpo de Jesus Cr!sto, e 
me delxefa toeá.-lo eom minhas 
mãos, como Tomé e Simeão o teve 
nàa l!IUU,.. Um Anjo a.pa.reeeu-lhe 
então e disse: "Leva.nta.-te depres
-. ee querei!! ver Jesus Cristo; esta. 
NaJmente aqui presente. tal como 
..., -.1.e o trouxe -nos bratos". 

o Sa.cerdote estremeceu e, leva.'11· 
ta.ndo oe olhos. viu no altu- o Jrllho 
de I>em, sob a. forma. de um belo =~ que lhe estendi& a.tetaos&• 
Dle'llt. OI! ~os. Pleg~ não OIUl&va. 
tocl.•lc; então o Anjo lhe disse: 
"Eis, deba.fxo da. forma. huma.na., o 
:ateamo jesua que viste ha. pouco, 
sob. as e,;pec!ee do pão e do vlnho. 
Não temas; toma.-o sem téinor nas 
mãos o regosi;la.•te é, vista. <lo teu 
Deim e Salva.dor·~" Animado por _ 
estas ·palavra.a, o Sacerdote tomou· · 
o lindo Menino Jesus nos braooe, · 
&peitou-o ao coração. e cobriu-o de 
tel'l'ias cuicfas. ' 

seu a.r4ente desejo esta.va. rea.ll
za.do; tnun4Ítdo de goso, depõs en
tlm o Mén!no Deus sobre o altar e 
pediu·lhe que ee dignasse retomar 
sua. primeira forma· ,Para_ que ele 
pudesse, com toda. humildade, re
cebê-lo em seu coração pela. Co· 
munhão e terminar o Banto Sacrt
rieto. 
:: imediatamente . a. santa Hosti& 
ieá.pareceu e o feliz Sacerdote co
mungou e em sei;-ulda a deu aos 
tlels assistentes. 

Bem que Jesus nos oculte a. bê· 
leza. de su:a. hum&nldade, contudo 
permanece vlsfvel aos olhos cte 
Deus e do exerefto celeste. 

l 
Em cada Missa., mostra.se num 

esplendor do qu&l a Sa.ntisshna 
Trindade recebe . uma. gloria. infi

. nit& e fa.z · estremecer de jubilo a,. 

Santlss!ma Virgem, os Anjos e os 
Santos. 

Assim em união cotrt estes eBPI· 
ritos celestes, agradeça.mos a. Nosso 
Senhor que, ao renovã.r o misterio 
de seu nascim;ento, deseja. distri· 
bufr.nos tarnbem os frutos, 

k'.JR. DURV AL PRADO 
MEDICO ocui..JSTA 

Baa :,emidor Paolo Egídio. li . 
(Eisq. da Rua· José BonifAcio,. 
- 1.• and. • Salas 512 • 13 - 14. 
Cons.: 14,30 às 17 -30 horas 

TcL: t-1313 

PELAS ADVERSmA:. 
DES A,S ALTURAS 

(Condvsl.o d& :.• pagma.) 
l:.egr&!Qlcta do ftneDO do impera.
tivo categórico de K&nt; e 6 11:u,-~ 
!hor Mm toca.r Jl& expa.nsão ·m.e
donlU!, dos pJ"inclpios do libel'a.
lismo e ma.teriali.smo. o homem 
~bando .p$ materialimno 
desconhece e nem ·se interessa. pe
los problemas da teologia, visto -
que abstrai e nega os seus elemen
tos :fundamenta.is: a existencia de 
Deus e à éspiritualidade da alma 
humana.. No campo da moral esta. 
mentalidade desenvolvem-se 'até 
chegar a esta · atitude perigosissi
ma., que o sto. Padre Pio xn con
sidera. o lllaior peca.do dos tempos 
modernos: <a.. perda. da. noção Õ;O 
~- Tudo isso devemos con• 
siderar se quizennos auxiliar o 
homem moderno, não somente o 
neo-Pagão, mas tambem o cristão 
na Óbra. de sua. salvação. Pois, ' 
tiunbem os cristãos são infeccio
nados pelo bacilo das dóutrtnas 
erróneas. Constataremos o fato 
desta infecção. se observa.rm.os a 
atitude'·, de muitos cristãos de 
nossos · d!U- em face ·das ~des 
mora.is. . O próprio nome da. virtl,!de 
não soa. bem aos ouvidos do ho
mem modernO. Atua. aqui aquela. 
-tendencla do liberalismo, ~r 
isentar o homem de qualquer 
contrang:1:mento, emancipando ao 
mesmo tempo de todàs as in
fluencl.!J,if heterónoma.s. quer . divi
nas quer huma.rias. Mas esta in
fluencia não seria talvez tão for· 
te, se não fosse au:,dllada eficaz
mente por uma reação natural 
que se opera. principalmente na 
mocidade em face das xaropadas 
insin~ de certos profissionais 
trovadores das quall~es exi
miaS de senhores deste_ mundo. O 
homem tem. wn senso inato para . 
dlscenir . a ve-rdâde da mentira.. e 
a mocidade com a sua tendencia á 
generalização é facilmente levada 
a extender as suas duvidas sobre 
as vJ.rtudes de determinadas pes
soas· ao proprio conceito da. virt.l· 
de. ·o processo, que se _ opera, · é 
mais ou · -menos o seguinte: <Se 
tais e tais cquàlldades> de Fulan_o
sã.o virtudes, eu não quero p~ssm
las;· ergo: não quero ter_ virtude 
alguma e não quero ser virtuoso>. 
0 erro que verificamos nesta ge
neralização é motivado evidente
mente pela. falta de conceitos ela-· 
ros e precisos da. essencia. da. vir
tude porque possue determinadas 
qualidades. Virtude, porem, é· um 
estado permanente, que aperfei
çoa a alma inclinando-a á pratica. 
do bem. Sto. Agostinho define a, 
virtÚde como «boa qualidade da. 
alma, que nos leva. a viver de ma- -
nei.ra reta (isto 6 conveniente á. 
nossa natureza) e da qual r,in
guem pode fazer mau uso:;., o ul· 
a.imo é obvio, porque o homem só 
pode usar a. virtude para agir 
bem; se um virtuoso age mal, ele_ 
se af8$1:à. com isso da prática.- da. 
virt:Ude. Fechamos esta primeira 
parte com uma. palavra da Sagra
da. Escritura, que nos ensina, que : · 
«para . o homem não existe cousa· 
mais util nesta. vida., do que as vir
tudes,. 

Bento Costa 

1 rl dica d o r Profissional 
.-.ADVOGADOS 
-nf., , Vicente Melillo 

~à· dà, · Sé. 23 - 2.0 andar -
-~ 215. 

Dr. Plinio Corrêa -1 
de Oliveira 

&~ Qmntmc> Boea.iava, 116,, 3.0 

pdar -. Sala 322 - TeL: Z-fJ2'16 

Dr. Francisco P. Reimão 
Hellllteister 

Rua. s. Bento, 224 - 1.0 andar -
Sala. 3 - Tel.: 2-1543 - S, Paulo 

Dr.. Carlos Morais 
de Andrade 

~ ~a.mhn Colisúµlt, 23 
. _ '-º anel. - S/ 18 - Tet.: 3-1886 

ENGENHEIROS 

MÉDICOS 
Dr. Vicente de Paulo 

Melillo 

CLINICA GERAL 
Consultorio: Rua Aureliano 

Coutinho n.0 109. 
Das 13 ás 11 hórai.. 

Dr. Camargo Andrade 
DOENÇAt DE SENHORAS -

PARTOS - OPERAÇÕES 
Cons.: R. Sen. Feijó n.0 205 -
'.iel-: 2-2741 - Das 14 ás 17 hs. 

·- Marcar hora. 
Res.: R. Ra.fael de Barros, 457 -

Tel.: 7·4563. 

fRtCOS e, 
ÃH~MICOI 

TOMEM , 

'Jl~!'j 
Grande Ta.._. 

. . . . .. . J 

Dr. Cefostino Bourroul 

Res.: Lgo. S. Paulo, 8 - TeI-: 
2·2622 - Cons.: Rua 7 de Abril 

n.0 235 - Das 2 ás 5 horas. . 

Dr. Reynaldo Neves 

de Figueiredo 

DO HOSPITAL DAS CLINICAS 
l SANATORIO STA. CATARINA 
cmURGIA DAS VJAS BILIARES 
Cons.: R. Marconi, 84 - 3.0 and. 
• TeL: 4-8717 - Das 14 ás 16 hs. 
Resid.: Av. Pacaembú, 1.044 -

TeL: 5·2625. 

HOMEOPATIA 
Dr. Artur Rezende Filho 

Médico · homeopata da C, A. P. 
da Sorocabana. Diretor clinico 
do Ambnlatorio .Bomeopatico do 
0a.mi«> - (fons.: R. Se:n. F~ijó, 
205 -,Tel.: 2·0839 ~ Rés.: 8-6470 
- Màrcar hora, das 3 ás 6 hs., 

JelQ ~ltlfone; 2-f.!S39. 

lntençãulê:iif:zeín~ro da Arquiconfrarta 
,d o e o r a e ã o M a r i a 

·_·:A_ SEDUÇÃO DOS MAUS .. LIVROS E A CAU~LA: 
. CONTRA A SUA PERIGOSA LEITURA··'· 

Pe. -Luiz Salamero, C.- M. F. ,, 
• Um homem forte e 058Udo es- anteriores da. impiedade dêsde ., · 
trebucha.ndo-ae no chão pela força. século XVllI, principallnen~ pe# 
do veneno, tomado por ordem de .las leituras atraentes e sedut.oru, 
Nero, é o ftmdo do triste quadro dos livros· tão espalha.dos de Vol• 
de Silvestre e no qual o tirano de taire e H.osseau, circuland1> já. ,ll,8.• 
Roma., ainda jovem incipiente, quele tempo apesar das proiblçÕM 
aparece curioso e solicito, con- formais e das quelmas pubi!~, 
templando a sangue frio ru1 fei- pois a curiosidade para aehàr · í1~ 
ções do escravo moribundo que lhe livros idéias co11forin:es · ás paix~s 
serve de experiencia para e::<• e que pelos discursos vão contes-
tinguir a vida de Brit.anico, seu lar as tc:ndcncias â libertmagem 
competidor na posse do impcrio desenfreada, essa curiósidadEl mal-
rorn.ano. sã era para muitos dothb1adora do 

o ensaio é bem sucedido para ó espírito, acrescendo -aini;la . "it" von-
ambir,ioso: fornece num faustoso taqe de agradar à.os óutltós,_ 'con~-
ba.nquete de fingida fraternidade dando-os á ·1eitura ·proibi~. como 

· o prato fatal dos tóxicos cogume- Eva convidou Adão a comer aque~ 
1,os que junto com o prazer dão a la fruta tão mortífera como àgrii.r 
morte a.o seu invejado parente, e davel na formosura ·estonteante dt\ 
sobre isso além do premio a._ Lo
custa envenena.dora, lhe manda 
abrir uma escola da ma.is odiosa 
das industrias, · pa.ra. suprimir na, 
sua politica funesta os inimigos ás 
calada.s, sem incONr nas vistas e 
na publica indignação do povo 
romano. 

O VENENO LITERARIO 

Escola de tóxicos e fornecimen
to fácil e de mortüeros venenos 
~ão os livros perversoi:; e os jor
nais e revistas sectárias e munda
nas em que se faz propaganda · 
assidua ou espaçada, aberta ou · 
dissimulada das idéias subversivas 
do comunismo, do socialismo e do 
liberalismo radical nas questões 
sociais hoje candentes, assim co
mo neles se combate de muitos 
modos a Revelação divina, mani
festada pela Sta. Escritura e pela 
doutrina da Igreja; porém o mais 
frequente nas liter!!,turas atrat_i
vas, como os romances, é comba~ 
ter a moral e os deveres ·da fami
lia, e glorificar os escandalos, des
culpar os crimes e rebaixar e aba
ter o bom conceito dos costumes e 
á falta de religião, indo acabar na 
parcial ou total impiedade. 

Se o Cesar romano obteve pelos 
venenos o dominio absoluto do im- · 
perio para, o gozo dos seus praze-

- res, muitos dirigentes de nações e 
de sociedades, por uma educação 
livre para a qual contribuiu pode- -
rosamente a leitura de livros de 
autores subversivos, puderam che
gar ao fastigio da. tirania e ao 
transtorno social, pois naquelas 
paginas encontravam o que favo
recia as suas paixões á custa · 
dos que por qualquer motivo legi- · 

· timo ou não, geralmente pelas re
voluções lhes eram subordinados. 

O.EXEMPLO DOS COMUNISTAS 

Eis em nossos dias o exemplo 
dos chefes comunistas, inspirando
se nós escritos de Carlos Marx 
que durante a sua juventude lhe . 
foram achados em lugar escondi
do da. habitação do atual dirigente 
da Russia. 

Se nem todos compreendem · os 
_ escritos desse autor semita, sa-.· 
bem porém . do seu prestigio e da 
sua intenção geral de levar os po
vos á. completa evolução para o 
comunismo, como se deixa. ver cla
ramente no seu Manifesto aos ope
rarios de todas as nações, ex.citan
do-os á. revolução; mas os seus 
discipulos de incansavel ~ e de 
grande produtividade literária se 
incumbiram de tirar as conse
quencias dessas leituras para sub
verter radicalmente toda a ordem 

-· ·social. 
Gastram-se imensas somas de 

dinheiro para essa propaganda pe
los livros e jornais, acompanhada, 
para mais eficacja.. dos surtos e-· 

. entusiasmos da. eloquencia clamo
rosa. diante das multidões iludidas 
e arrebatadas; o livro e o jornal 
lhes servem, porém, admiravel
mente para a preparação do ter
reno, assim como. para a conser· 
vação dessas idéias e dessas im· 
pressões motnentaneas, confirman
do-se os ouvintes todos os dias, pé
la. leitura calma e silenciosa, nos 
erros- contra. a moral e contra a 

· politica. ordenada que bem com
preendida e aplicada. pelos diri
gentes das ?18-0õeS, lhes podia dar 
a. felicidade possivel_ neste mundo . 

E já se sabe que os caminhos 
p~a esta propaganda insana e 
para a propria elaboração literá, 
ria .dos seus escritos .. contribuiram 

"poderosa.mente as .propà.gandas 

sua aparencia, .• <, .. • ..... , 

--------------
Padre José 

Conclusão da s• _ p .. ,.. 
Padre Marchetti respondeu~U,.$ 

aconselhando-lhe não se· en~tt~ 
cesse, pois grande ê a. Divina: Pi'o
,idencia. E em seguida., · tira.n~ 
dos bolsos tudo quanto possui& ,;_. 
uns quinze cruzeiros -- deu-lhot-, 
l'isonho e feliz, ante a alegria da 
pobre velhinha · que, olhos m.11,teja.• 
dos de lágrimás, comovida ·agl'ad~-
ciL . . 
- Célere correu, entre Oli c·o1011oi:;, 

a noticia deste gesto lµtamente 
humanitario e caritativo. E não 
houve então quem deb,asse de au
xiliar os orfãos do bondôso missh,· 
nario. 

Seu apostolado de caridade, en
tretanto, não foi isento de amar~ 
guras e contrariedades. 

Certa vez, numa das suas vere
grinações pelo intérior, milagrosa
mente escapou á morte ~. mãos 
de dois faci:-.ora.s que o perseguiam 
para roubar-lhe a soma que repu• 
tavam avultada. 

De . oulr!!, - feita, em pleria c~pi
tal bandeirante, ao solicitar 1t:na. 
esmola para Ôs seus ·orfãcis, fQi 
maltratado e injurliµlo como va
dio e paràsita. Sereno _e humilde 

.. ~espon<leu dizendo aceitar as ofen

. sas para si, aliás «merecedor de 
·. cousa. pior»,_ tuas que ao menos 
llle dessem alguma cousa p~ra ou 
pobres oi-fãos. · 

Isto bastou para_ deSár1;1;11j,& 
seus desafetos. 

A caridade verdatj.eira sempre 
vence e a todos se impõe. 

De volta . de uma pere~âc, 
pelo interior, a altas horas da 
noite, foi agredidô por dois_ indi~~ 
duos que pretendiam ·sa,queá-lo. 
Com intrepidez c;leclara-lhcs que, 
poderiam tirar-lhe o dinh~iro, _se o 
quízessem, mas deveriam. sàl>er, 
outrossim, . que este dinheiro· ·era 
-destinado ao sustento dos orfã.os. 

E a maldade, uma vez aincl;l, foi 
vencida. pela serenidade sorrldê.:il• 
te do Padre José Marchetti. 

E meio a tantas tribu.Ja:ções & 
· .esfalfantes tr.abalhos, o Padre 

Marchetti vivia feljz, na. sua 4:P· 
da.de, muito embora seu orglJ.!l~s
mo principiasse a ressentir-se' das 
consequencias de uma .vida· tão 
agitada e cheia de comoções. .' 

Vitima de pertinaz enfermidade, 
entregou a DeuJ:; sua bela. a.Ima.' no 
dia 14 de dezembro de 1896, ás 
·5,30 da. tarde. Tinha apenas 27 
anos de idade. 

Foi chorado. e pranteado por 
todos: pelos. orfãos que, o con.si• 
der11,vam pai; pelos: amigos e ~o
nhecidos que nele tinham vil:!lwx.i.· 
brado os dotes _ invulgares cje wn 

-· espirito altamente ilUminado e de 
· um coração extraor~te 
· · apostolico. 
· Evocando a memoria do Pa(ire 

Marcbetti, Mons. Guide. · seu 'SJ;l• 
tig'o colega.. afirmava· que · o -tFU'n· 
dador do Orfanato Cristovão Co· 
lombo, desde- os· tempos de· semi• 
nario, já trilhava a largos· passos 
pelas sendas da. perfeição_ cristã, 
e já em seu peito palpitá.va um 
coração da apostolo~. 

Reàlmente, Padre Marchetti foi 
,um heroi de caridade cristã e de 
amor ao proximo desampà.rado. 

Praza. a Deus seu e~en.iplo seja 
estimulo para outros muj.tos be
rois de apostolado e de ~pnegação, 
de que tanto necessita o münqo 
de hoje tão $1.turado de e~l.tjt(.I 
de ganancia, · egoismo e comoqiçla• 
de. 

l Representação em Porto Alegre~ R. ·e. Sul 
.·--,~.'. 
·, 

' ~ 
' ( 

Acha=i.c a. rep:rroe11tação nesta cidade a -eà.rio do S!', 
~-timphho Cosia, -Rua Gonwves Ledo u.0 Z'%8~ !'arté&\ot!, 
p~ tomada ~- .reforma; de, assmataras e venda avaJsa. __ , '' . 



1 DIAS EM REVISTA 
~si@cli.b.) 

-. 4e garaDUr aa eleJçoes ll.v.ces 
• PolODia. Então, a liberdade sr, 
é UD:I. bem .para a Espanha?. A Po-
lou1a-está á margem. da humani-

' da.de e da clv.ilizaçãc:>,, e a llberda,,, 
de de aewa filhos não interessa. dei 
f.llQdo algum á. ONU? ·Como com,, 
~ tio ~ ~ 
~? 1 

:i!l'aestegráudebaixae~ 
~ ~eia que caiü a poo 
Jttl.ca :to.ternaclonal em ll0l'll30S ~ 

Continua. veemente a luta, na, 
Italia, entre catolicos e anti--cato
licos. Desencadeou-se agora naque
le pais uma grande campanha a 
favor do divorcio. Os · elementos 
catollcos estilo reagindo á altura. 
E ·A. A. e. enviou uma delegação 
a.o sr. De Gasperi, protestanto 
contra a onda de :Impressos anti
clericais e porncigraficos que in
vadiu a :r:,ientnsula, 

Hoje eJ:il dia tudo é possivel. ... 
até um afo de coragem do sr. De 
Gasperi. Convenhamos, contudo, 

. etn que provavel não é-! 
• • • 

Continua a. lavrar a aevolta> 
nas fileiras do Partido Traba
llústa britanico. Tão veemente · e 
indiscutivel é a tendencia desse 
partido para a esquerda, que seus 
representantes mais jovens e pres
tigiosos ab.rfram uma. cisão rumo
rosa cortt o gabinete trabalhista, 
J?Or motivo da politica exterior 
adotada por este ultimo. Desejam. 
os. trabalhista que a Inglaterra 
deixe de ser tão intimamente soli
daria com os Estados Unidos con
tra a União Sovietica. Em outros 
termos, desejam que a lnglat.l;lrra 
apoie algumas das reivindicações 
internacionais sovieticas. E, em 
outros termos ainda, desejam fa
vorecer a expansão internacional 
dos sovieticos. Se estes dispuzes
aein na Inglaterra de urna qu.in
ta colWla eficaz, militante, ardi
losa, influente, tal quinta-coluna 
não teria outra tatica, nem adota• 
ria outra linguaguem. ... ,. 

Ao rilésmo tempo, acentua-se a 
diseotdia entre a oposíção conser• 
vacli;>~ e o . gabinete trabalhista., 
0 J0Verno está nacionalisando ca~ 
àá vez mais a eeonom.ia inglesa, 
.Agora, não nacionalizou os méios 
ue ~porte, o que <1:eqiúv~e . a 
uma yerãadeira catastrofe nacio
nal>, segundo declarou ~ Camara 

. doá Coliluná o sr. Anthon:y Eden. 
..ii1 esta é apenas uma etapa de u.tll 
~la.no maia vasto. Assim, . o pro-
prlo gabinete tão rudemente ata~ 
cado. p~la ala :i:-ubra . do . uab~ 
mo b.-itanlco por ser insuficiente 

.r.issofilci, trabalha . pelo comunis• 
mo, pois que lhe prepara o carni0 

nho tomando cada vez mais soei.ao 
Usi,a o regime polltico e i;oel.il:l 
fnglê1o.: 

••• 
A fiespetto eia 'fiolencia de swa 

.:-,posição ao gàhlilete, os conserva0 

ao~s fica.pi em um~ situação difi0 

cu p'ois quê; àe derrobaréin o fra~ 
binete, éstarâo expostos a um Otl 0 

Li'() gabinete . trabalhista, que re• 
presentaria jà não mais a tende:o~ 
~li:\ moderadà, mas a tendencla ex
tremada do trabalhismo britaniq~. 
·~1m. a oposição conservadol'& 
~o programá . socialista do atual 
gabinete se vê consideravelmente 
at~n~~ peln propria revolta Q.UII 
~~t.""I,' este pblnete la'?l'a no seio 
Glo t.ra~ismo. 
~ âli a . dissidencla . dos cjo• 

vens turcoa;) do trabalhismo cri.a 
pata o gabinete · algumas difi~~ 
àades :nà 'politica exterj:ia, d.e fac 
to facilita sua obra na polit!ca 
interna. Em outros termos, o ba
lanço de tudo isio é o seguinte: 

. a.) . lucra a URSS porque a. rea
çã9 ~ti-alovietica dos EE. UU. se 
ell;fraquece; 

b) lucra a. URSS porq-.,.e os da 
reação a:nt1~sociallsta. d02 conser,, 
'V&dore.s brita.nlcos se debilita. 
· Desde que·. o resultado de movi• 
me:htos tão . contraditorios e 1:$0 
cómplexos, ptovocados pela ci$&.o 
no trabalhismo inglês, vem ·a dar 
atsteznaticaihente em vantagenf:I 
para· a URSS, é o caso de se per
guiitar se não ha Iilsto tudo ~ 
jogo politico agil e prolixo dos so
viàticos, um desses 'jogos que em 
nossos dias não é mUito dific>il or
ganizar, quando se deixa circular 
ouro ,á vontade? 

• • • 
Caiu na França o sr. Bidnult. O 

regime tripartite de governo, em 
que elementos ingenuos deposita- ! 
ram · tãQ ai:dentes esperanças, se . 

. ·esfacelou. E sobe á cena o ;ir 
Leon Bluin. 

Entrou na a.rena o velho leão RC· 
· rnfta, rugindo contra o comuniR
mo. · E, à.o mesmo tempo. anuncio, 

. um progrania de reformas visnnd, 
socializar - isto é sujeitar ao, 

. principios economlcos de Marx -
.largas esferas da vida. economka 
··rtttncesa.. 

. No final das. contas, do que va
\,. -. , íe-.. ~ste .àntt-comunismc cujo . prlo'._ 
. _.,,_., w;e1fu'' sfrítómà; .. iíà inglatêcl:à 'co,. 

mo na França, ~ fa:z;er conceswi""· 
M OOZN2'Qjffllq i , 

Bijouteria finíssima; liro. 
cbes, clips, pulseiras, colares, 
adereços. Pulseiras· ·de couro 
para relógio. Lenços e echar
pes de sêda, raion . e lã com 
bonitos desenhos estampados . 

Bôlsas de cromo, box~calf e · 
e~ocodilo em formatos de alta 

· moda. Golas de organdi , com 
apµeações de renda. Cintos de 
calf e suéde. , Lenços suíços, 
de cambraia, brancos e f ang 
tasia. Luvas de suédt> e pelica . 
Blusas de organdi ou cam .. 
braia em delicados modelos 
~mericanos e da Ilha da Ma .. 
deüa. Sombrinhas . de,·~ cretô~ 
ne e sanderiim em graclos~s 
desenhofil. 

Guarda~chuvas. Calçados pa
ra senhoras em formas··. ele
~ntíssimas . e confortáveis. 
Flores artificiais 'inuna varié.. 
dade encantadora. 

Lingeries de luxo: combina
ções, calças, . deshabillés, pija. 
JI\~ e sandálias para quarto . 

1. 

SUGESTÕES MAPPIN 

para 

PRESENTES DE 

FlNO 

A.conselhamos a vir fazer u 1itaa ~--- . 
do lado dú inanhã, quando o movimento é __ . 
menos intenso, o que reverterá éln favGi; 
de um-a es~lha plenamehte aceriada .. 1 

:_,;·:>,. 

Angloª Brasileira Mlll'P~ 
JUNTO AO PRESEPE 

(Conclusãc da 2.n pagina.) 

. 1'. o d.o.lu_ de si, integro e feito 
·-,m ihteitdáde. Quu.oao. ele,, 

preterem a ortodoxia ÓOD.lpl<·la 
~ pa.lmas dos fariseus; ciwu;i: 
!.lo preferem' n ;pu.re:m á popu~ 
lurldade entre os !mp)os; qila1\ . 
do escolhem a ':lonestidade dt• 
l)referencb ao onro; . -ciu~mdo 
.r,,enoonecem- Dll.:Yossa Lei,:a.in
da qne por_ lS1Q percam càrgo., 
e gioMn; praticam ó· 'iuno,; de l' · 
·llens· ·sobre todas as-· cotSás, e · . 
'~~ti::~ pertetoãe -~pirJ. 
t.uaJ., l'Jja e verdadeli.'a dileção. 

'N~ , "°a ~ ~ 4Q ~ f!OJDQ 

o entende o seculo, amor todo 
relt-0 ide scnslbWdade esparra
mada e Uoglca, de afetos ne
hnlos.os e sem base na razão, de 
ob~cnras condPs('("nrtenC'lns com
sigo mesmo, e escusas aromo
dações de consclenclas. M.as o 
1t mor verdadeiro, llum.lna4o 
pela Fé, justlflcado ~ rai,,ão, 
serio, c-asto, reto, perseverante, 
em uma palavra o amor de 
Deus. 

E eJe!l \'os ,fortnulam . ama 
prece. Prece, antes de" fu.do,--..JK)'l' 
uq ullo que mals . mna.m .; ao 

· mundo, que é u VQSSa ,Içeja 
Mnta · é lníácalada. · Peiol' tpM• 
tores e pelo' iébiui.bo. SObre. 
tud~ pelo Pastor <101, Pastorea 
e QQ ~Q_., ~ é .acw ~~ 

Suc~o,;a ti.e 

que hoje se <'hama Plo. Que 
Vossa Igreja, que geme cativa 
nas masmorras desta . civlllzll
r.no aritl~cristâ, trlWlfe por tlm 

·deste scculo·de pecado, e plas
me pai-a vossa ~or gloria 

. .tuna nova clvn.tzal:)ão. PeJor
fiRDtos, pai:a qne sejam piaJs 

· .. SÍÜlfos. · .Pelos bons, para que 
se· santifiquem. PeL<>s péeado. 
res, pará que se tornem bolllt, 
pe}Q.fól fm'plos, para que ae oon-

. ·'V~tn• , Que OS. lmpenltent.etl, 
.refratados- â arraoa. e·.11oc1.vos 4., 
almas~··· sejam di8pel-sa4'>S, '1111-

. mllhados e aniquilados por 
vossa pmil~áo. . Qne ais almas 
tio tmrgatol'lo qnnnto antes sa- . 
bam ao Oé-a.· 

l'hoa. ~ .. pola. pos;_ ~ ~ 

mos. Que os ,___ mais e,;u. 
gentes na ol'tOdcma, mala ... 
V~ 111a -P.iliela, mais fieJa Da 
nd-rersldade,,. ·IIUl!s ai.ti~ nu 
hamllba~ mala ~COI 
nos ooiDbates, mais t.eftlveA!il 
(11\l'I\ ICOlD OS JmpklliJ,_ ~-Clllll
~'908 para com os que, Ell• 

~ndo-se de seus peea.. 
dos," iouvàm de pablloo · à .._ 

·cm:1e, e ee ~-~ 
por. a OODQ11181R. 

Prece, por r1m. . ~- que 
vossa ~ sem li' qal·DCDlul
ma vontade ~-..a 4âraffl• 
meate lio, ~ E'I 1'.il'IDbn,trul al
ma ao salve~· 11P.ja ~ Pica taa
to raalR <tbu'lllbnte q11ADto mua 
num~ fOl'l!IIII saaa m.._. -~ 



-~~G-~.o~.1 ~~ -'li Voltap,,, 9s s~~ina~s•s 
Jlj,J..,.;,,J mi! ~~ _ pus1one1ros de g(Unra 

-
1.,__h,.,,~_, ··e•_w:·..a.~~C::1·!~1:ii p,:":"' .:.,";;:;,'.~:";'~,:;.;::,, =~',~~:"~~";. ·;::~; aªg~",..,; 

-=----- _ =---=-~---~ -- que feitos pri.Sioneiros durante :a 1 -ordt>na:ção sa~rdotal. 
g-,.;.en-a., voltavam aolil seus s.,mi·.· Ci.·unjjes. . .nom~~gena fora.iL> 
na.rios. A despedida teve lugar triln\ladas ao. Delega.d~ PouW'l·-

ÍII Ili ' 

«Cru·z de Cristo e cruz gamada» 
\ o Radio do Vaticano anunciou 
" publicação de importante tra
~ sobre o nazismo. o volu
iwae, que ~ intitula <Kreuz und 
~ (Cl'uZ e cruz gama-, 
;.s&>, 6 da autoria do Exmo. Rev
:mo. Kons. Johan NeuhaeUsbe, que 
idurante quatro · anos_ . esteve nos 

po11 ~ concentração preso pe
i.lo -cciim.e> de ser eatolico. 

A primeira parte deste traba
:ibo relàtà ·a perseguição desenca
~ peJm ~ contra os ca,-, 
~ da .Aiemanba. 'ª a i>eg1lllda 

Home-naueado o 
Pe. W.. Mariaux 

- ontem. ás 20,30 horas, realizou
.se na Congregação Maria.na do 
Co1egio São Luiz, uma homena
gem pres~da pelos membros da
quele sodaUcio ao Revmo. Padre 
M'alter Maria.WC.' s . .J., Diretor do 
Secretarlàdo :Mundial das Con-
çegaçõea ·Maria,naa. em Roma. 

O ilu.stre homenageado, que se 
encontra ha alguns anos entre nós 
cUrige ' presentemente a Congre
gação Mari,ana do Colegio · São 
LUiZ, onde grangeou a admiração 
e o afeto entusiastico dos Con
gregados.. 

descreve a resistencia organizada 
e ativa que se ofereceu em todas 
as partes, levada a cabo quer pe
lo Santo Padre, quer pelos Senho
res Bispos. pelos Sacerdotes e· pe-
lo povo>. . 

Os fatos e documentos deste im
portante trabalho, são ineditos e 
de suma importancia. .A:Qresenta 
tambem wna lista de todos os Re
ligiosos presos em Dachau, e de 
todas as perdas sofridas pelas di-

l 
versas Ordens Religiosas. Na se
gunda parte, apresenta documen
tos :inéditos, das ameças da Ges
tapo de deportar para a Polonia _ 
todos os membros da Companhia 
de Jesus. A seguir, relata as · 
tramas desenvolvidas pela Gesta
po, no sentido de fechar todaS as 
casas religiosas da Aisacia Lore
na, golpe este frustrado pelos Je
suitas e pelo Arcebispo de Fribur
go. 

Bôdas de Ouro dos pais de 
Dom José Gaspar 

Transcorreu diá. 19 p. p. o 50.0 

aniversario do casamento dos ve
nerandos progenitores do prantea
do Arcebispo MetI'opol!tano de S. 
Paulo, D. José Gàspar de Aton
seca e Silva e D. Prosol.Ula Porfi
rlo de .Afonseca. 

Nesta capital, li.s & horas desse 
mesmo dia, o Exmo. Revmo. s,·. 
D. Carlos cármelo _de Vasconcelo1a 
Mota., Cardeal-Arcebi:-tpci, celebrou 
a santa Missa. em aç:.ão de graças 
e em memoria de D. José ·Gaspar. 

O prese~te : vcilume, trata 
mente da perseguição naziata 
.Arauidiocese de .Munieh. 

so- ' 

na 

em Colchester, tia Inglaterra, qin-: cio, 'à.o Reyinci .. Frei ·de Ç>acolt, .a~ 
do pregado o sermão de despe'dl-· · Revmo. Pe. Hilton e a :inuitOR sa·-
da o Revmo. Pe. G. Hilton. cerdotes e R.elfgiosps; pelo exce-

. Desde o inicio; este campo d!! lente trato dispensado, aos sern.i-
prisioneiros alemães, torn_ou-se · naristás ·_do_ , camPQ· de :tprisionei• 
pequéno Seminario. Uma ~pela· ros · de Colchester. Em particular 
foi construida -e varias barracas . ao Revmos •. Frades Grohi e Win
foram elevados, para seré_m- ocu- . nib~d,, :3acerdot~s, · alêmães• .fü •. 

ram ,muito aclamados, pelos· gnu:. 
padas por aulas• Assim é q,le va- des trabalhos desénvolvidos . neste 
rios seminaristas ultimaram ós. Semi~ar)o, in:iprovisádo. ' 

· Visite a maior 
de porcelanas, 
cristais, etc . 
salão qo nosso 

exposição 
ceramicas; 

no amplo 
3." andar. 

Dotado de inteligencia privile
giada. magníficos conhecimentos 
de l<'ilosofia e Teologia. perfeita
mente ao corrente dos problemas 
culturais e sociais contempora
neos, o Revmo. ,Sr. Pe. :Mariaux é, 
acima de tudo, um emerito forma
dor de almas. No Brasil, S. Rev
ma. se dedicou inteiramente ,ao 
apostolado entre os moços, e, com 
alguns anos de labor intenso, al
cançou frutos . de apostolado ver
dadeiramente admiraveis. 

Em Ara:xá., onde residem os· 
homenageados, com a presença dos 
nove filhos e numerosos netos, fo
ram celebradas as festas jubilares 
com missa pontifical em ação de ' 
graças, precedida de triduo prepa
ratorio e solene de pregações pelo 
Exmo. Revmo. Sr. Bispo de Ube
raba. 

Os russos perseguem o ensino relioíoso na Alemanha 
Por tudo isto, os Congregados 

Marianos do Colegio São Luiz se 
prevaleceram da oportunidade de 
seu aniversario, para testemunhãr 
s. Revma. toda a sua gratidão. 

Nestas cerimonias, S. Emcia. o 
sr. Cardeal-Arcebispo se fez repre- J 
sentar pelo ·Revmo. Pe. Carlos 
::Ma.rcondes Nit.sch. 

As- instruções religiosa fçi com
pletamente abolida no programa de 
ensino de todas as escolas da zona 
de ocupação russa · da Alemanha. 

O ais.tema tradicional · alemão !oi 
substituído pela escola puplica ou 

oficial, tipo soviético, na qual' to::!a 
influencia cristã é .excluiéia e suos
tituida por priricipios materialist.:xs. 

Foram eliminados. .t9.das as ,ra
dições ocidentais. Os · conhecbnen
tos · materiais tomaram um ·lugar 
proeminente no ensino. Depois de 
um ano de jardim de infancia, a 
criança faz um curso de 8 anos · de 
instrução pril:naria e secundaria 
combinados, Depois de 4 anos é 

· obrigatorno o ensino da língua rus 0 

sa·. · 
Nenhum menino poderá cursar 

uma escola Superior se não tiv~r 
passado por essa instrução basi-:::a 

· de 8 anos, dominada pelos. pens.:x
mentos e ideais sovietices .. As rn
toridades do Soviet elegen os ca"l.
didatos para as Escolas Superiores . 

Os pais pouca autoridade tem em 
materia de educação. Seus filhos 

Ordenação Sacerdotal em 
Vila Formosa 

Realizar-se-á. hoje, dia 22 ás 
8 hs. na Capela "do Seminario de 
Vila li'ormosa, .a ordenação sacer
dotal do Diacono Ildefonso Sigrist 
e do Diacono Adão Bomba.cn, que 
se-rá oficiada pelo Exmo. ReVJno. 
Sr. D. José Carlos de. Aguü•re 
Bispo de Sorocaba. O rrlmeiro 
dol!I ordenando• celebrarâ sua l\-f.111~ 
r.a Nova Aolene na aMtrm do s. 
.iosé, Campinas, no dia l.• r.le .Ja
neiro; e o segundo em Piraeicaba, 
na matri?. do .Bom eJsus, n~ dia 
29, as 9 30 horas. 

Fundado o · Centro "Pais 
· de Alunos" no Colegio 

São Luiz · 
Ve mde se fundar, no. int{1ito de 

congregar os pais dos alunos e <!e 
antigos alunos do Colégio Sào 
Luiz, para estudo e propagação 
dos princípios inspiro.d is pela 
Igreja, em materia de organiza
ção da familia e da educação, o 
Centro «Pai& de Alunos:i. nove de· 
Antigos Alunos dos Padres .Jesui
partamento da Associação dos 
tas:·· 

o·estina.-se esse -Centro a eatrt!i· 
tar as relações do Colégio com as 
familias- de seus alunos no .:lomum 
interes.se de aperfeiçoà.rn~os .,ua 
.sua educação. Já se 1·eal~ou, f'tn 
Outubro proxirilo passado a reu
nião inaugural do· Centro tendo to 
mado. posse a primeira Diret-ma. 

Para a inauguração das ativi-
dades do Centro no salàô <le A tos 

. , do ColeITTo São Luiz; ás 2~.30 de 
,. 26. do corrente, terQa-fetra. o ·Re•;
.. mo ... Mon/:lenhor Emillo·<Jósé 8a· 

lim. Vice-Reitor d11, Unlver!lir:lan<' 
Católica de São Paulo e Diretoi
da F'aeulctacte cte li'iloi:iofia e i:,e
trus etc Campinas realizou uma. 
conferencia st.1bordfn~<h1. ao temR 
• .F.*1Afci81& • ,.,"NJ.i.iwa, • 

serão educados á base da -instrJ.
ção govern:c:imental, dada em h::n-· 
monia com a fi!oJoHa de Moscou, 
para desterrar os ideais ociden
tais e ·cristãos. 

O resultado será- a separàç5:o 
completa da zona ·ocidental da Ale 
manhét, que com;:,rende a Saxonia, 
a Turíngia, o , Estado de Anhalt, e 
füandenburgc e o Macldenburg-o, 
uns 11 · milhões de habitantes, · sen
do um milhão de c::xtolicos, do re~to 

; dà . Alemanhà e a sovietizaçãé: 
compl~ta de- setor amputado. Aia· 
da que Q lingua alemã seja de· to
do substruià,:. rela russa, uma no• 
va geração aiern2 cre~cerá com o 
espírito totalmente afastado do! 
iaeais cristãos . 

Festa em honra da Co-;; 
ceição Imaculada, de Ma. 

ria de Lorena 
f-ar-a , festejai· condignamente 

dia da ConceiçãÓ Imaculada di 
Maria os congregados marianos t 
filhos de Maria da cidade de Lo-• 
rena, organi7.ar11,m solene:1 e pil'. 
dosos festejos, os quais obedece 
ram ao seguinte programa: 

29 de De:z.embro ES E::\ ESE~. 
29 de Novembro - á.s lJ haras 

·- tniclo tia Novena Soien~. Hou• 
ve pregai_:ões no tdduo final nflfl 
dia,.q 5-6 e 7. pelo R<>;rml'l. Pe. Ga, 
briel Hiram, Cura cta Catedral. 

7 de .Oezembro - após a rn:;;ll., 
na séue Mariana houve uroa lio
;menagem filial dos Marianos -e: 

l<'ili1as ue lüaria a SS. v :rge.n e 
ao mesmo tempo uma e:-.;pe,:rn.l 
manifestação a S. ~;xcia. Rev· 
ma •. Lui.:z.. 1...onzaga Pehl~o -- - l::1s• 
po de Lu_tenã. 

8 de Dezembro -- A s 'j ,:rn -
missa festiva, celebrada. 1,or S. 
Excia. Revma. ·o. Lu1.:.-: cfonzag'.I 
l'eluso. 

AS 10 hol'a~ - -:..Ii,~.;a solo.,, 
cantada. 

A's lõ horas - No ·!nstit.u1,c 
Santa l..ar101-a - _ euniào aa 1-'ia 
da União. Houve U,füt conferen
cia dedicalà · às filhas :;Le .\lana 
casaaas, pára recorda.Nrn com 
s::iuüades os tempos de .:et·vor :1a 
c_.jeric!a Pia União. A c011~ere11-
c1a foi proferida r,or um padr~ 
salesiano. 

· A's 19 horas - Reza solene e 
encerramento ·c1a -ClTsta~ 

.Nota ás is hÔr·as .::.C" roi acm-.i
n1stracto o sánto Sacramento üo 
crmna por s. _Êxcia. · R.evina • 

. .D. Luiz Gonzaga: Péiuso ~ispc 
Diocesano • 

e o m Q complemento . pi~dol¾ 
deste programa, em · breve sei li 

, marc:aaa um11 · gràndio~ · romar,;i 
1 -a J\.pareciua, nA.. (!\.11!.l tomar!t__, 

l r,à.rte · tod~1:- ai, .,.-\ssocia<.;"~s rc..· 
.-;iQSll,i. Qe ~rena, 



,., 

Registramos ~ui todô o nosso 
contentamento pelas numerosas 
manifestações de desagra:ro, · c;ie 
·que tem sido alvo na !tal.ia o 
ll'.>umo Pontiflçe, por motivo da 
cam~nha ant.i-cleneal .aiovid~ 
por certos orgãos da impcel.l..~ 
peninsular. 

Estas manifestações. ampla
mente· noticiadas pela imprensa 
,ciiaria, valiosas quer pela quali
,c:: ade dos manifestantes, quer 
Jlor seu numero, bem demons-
1,ram que a campanha anti-cle
l'ical e pornogra.fica é produto 
~e::manobras escusas e secretas, 
visando fins polltlcos inconfes
.sav.fls; que é, em uma palavra. 
um· m,;wlrnento absolutamente 
arJlflci~I. . que não reflete df' 
mogo al~ o pensar e o ~en -
r..l.l' do povo italiano. 

• • • 
Nçissas criticas ao e;abinetP 

trabalhista têm sido confirma
das ponto por ponto, pelos eis
cursos .do sr. Winston Churchill. 
.Assim, já tivemos ocasião d.e 
llC(mtuar que o gabinete Attlee 
está. "Uquidando" o lmperlo :Bri
tan!co, e que o enfraquecimento 
-da influencia colonial dos povos 
ocl{entais e cristãos trará para 
as· missões consequencias incal
culavelmente nocivas. 

·Não houve pessimismo de nos
sa po.rte. ao .considcra.r o alcan
ce r.u.nesto du ação do sr. Attlee 
para o Imperio. Em ,recente dis
curso na C*1tarà dos Comuns. o 
sr. Churchi11 teve ocasião, entre 
outras coisas, de aflrmo.r que "o 
lmperlo: ·Brltanico parece estar 
sendo gasto. quast> tão clt>p1·essa 
"mmto o emprestimo dos Estn-

. - ---dos-uirtrtos'---:--enrscg-uhl::r,; refc•
riu-se · á ''apavoiant~ 1'Préssa" 
,com que .o sr. Attlee. esta dissoJ
·vetído o· Iinperlo, e acrescentou 
qitf' ''a palavra naufro.gio é a 
unico. apllcavel ao caso". Esta 
pressa está .sendo tão granc:e. 
afirmou o preclaro "leader de 
gu.,.rra" inglês, que até paraliza 
e di>smoral!?:~. à· àção · dos ele
mentos nativos quP. nas varias 
colonln.s, , gostariam de lntnr 
eont.ra ns pru-.;idos separatistas. 
;; em favor da união na Com
mc,nwealth. 

Segundo telegro.ma publicado 
nesta semana, tambem não es
tnmos sos nas censuras que mo
vemo;; '- ação do Partido Demo
cni ta Cristão da ltalia. Não sà,l 
~ adversarias do sr. De Gaspe
ri. o.s mona1·quistas ou os ele
mentos (a direita, que o estão 

· combatendo. Combatem-no tam 0 

t.em seus proprios partidarios. 
· · SeíUndo · informn a agencia 

''Ji'ri:mc.eo Press", o .P. D, e, N!t:i 
~índldo .a pl'oposHo de três ques
tõei, essenciais: a cofabor·ação 
com os nomuníst:i.s, que é iin
pugnndn por gr:i.nde numero cte 
democratns cristãos; a incompc
tencia da direção partidaria. 
responsabilizada pelo decllnlo de 
votos C:o PDC .nas eleições muni
cipais:· e, por fim. uma corrente 
·:ee afirma irritada com o sr. De 
Gasperi, não porque colabora 
com os comunistas, mas porque 
eRta colaboração não é tão es· 
t,reita· · quanto "deveria" ser. ... 

Cçimo se vê, o sr. De Gasperi 
não está contentando a ni:1-
ff\lem: é este o destino de todos 
.os fr:icoà. que procuram cont':'n-
tar a. todo o m~ndc. A fab•11a 

·do vel.ho, do menino E' do a<ir.o. 
· t: de u~a atualidade perene 

De· tuco iSto, retenhamos du:1s 

(Continua .::,a 2,:t P'lg.) 

NuJ\fERO AVULSO 

Cr.S :0,40 
RIO DE JA.NEmo 

Cr~S 0,60 

- . - -- ...... .-..-._ - .. ·-· --- - ---- ------------·----- ------------------

1 Diretor : 1 , · . " / Diretor· Gerente : 
Plínio Corrêa de Oliveira S. P~ulo, 29 tle Dezembro di, 194º Francisco Monteiro Mach.ldo 
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ANO XIX NUM. 751 

Alocução de. Natal do Soberano Pontífice 
t~A hun1anidad~ oJb.a 
entre as espaaaças de 

_e.isp.a.n.to 

~ 

o ,eno.rme 

~~ções de 
abismo 

hoje>> 

VATICANO, 24 (U. P.) - Ma11.
sagem de Natal lid..r pelo Papa ?io 
XII ao microfone da radio:emisso
rc do Vaticano e intitulada •A voz 
da consciencia,·: : 

•Houve jcí na Historia dá buma7 
nidade e na Historia da Igreja uma 
iesta de Natai .e· a durara de ·.nil 
novo ano em que · os homens sin
tam mais agudamenle e demons
trem mais claramente que' hoje a 
aspiração de ver desaparecer o· 
contraste enm,, a mensagem de .::x:iz 
cie Belem e e intranquilidade \n
tuna e externa reinante num mun
d..; que tão :rec.uentemente a_band9-
na o reto caruinho da verdade · e 
da justiça? 

A· humanidade mal acaba de sair 
de uma guerrà cujos resultad:,s 
ainda a anch0n· de ·angustia; e ela 
olha ,. com esµanto: para o enorme 
abismo enlre as esperanças de on
tem · e as realizações de hoje; um 
abismo que se:'. podeni ser trans
polllo á C1.1sk, de grandes sa'.cri!i~· 
_cios, pois o ".!tl< é capai: de destruir 
nem · semp:-e é cqpaz de recons
truir, 

P~l~·H ~$ ~ c:moll 

desdo . que o · ~oaz dos ~·es • 
· deixou de ser· ouvido. 

. Os e resultados militaréi; do's cam
pos de batalha trouxeram iridiscuti
vel · vitorià para uma das· partes 
~eligerantes e uma derrota se.m 
precedentes ·pata a outra. · Raras 
vez~s; na historiliI. do mundo, ficou 
tão bem delir.eada a .divisão en
tre os·. conquistadore~ e os conqu1s-
tcclos. · 

· A . alegre . e exuberante embria
o·.,ês da v:Íoria desapareceu, po
rem: · As inevitaveis diliculdad-,s 
se manifestaram eni ·1oda sua crue
za. Na ·.ve,.dade,. acima de todos 
os planes e . designios hum anos ,-·e 
çrcham as plavaras de Deus: .p_,. 
los seus frutos, v6s reconhece
reir, (S. Mateus, 7:20)•. Uma coisa 
está acima . ::L qualquer ·duvida -
oe· frutos. e . .;s repercussões da vito
ria. têm· sido, atl o presente, não 
s6 de ,·!ndescrit!vel amargura para 

,o:> : vencidos, · mas tarnbem para os 
vencedores ele, provaram ser fonre 
-:le -lnenarravéis. pr,,.ocupações, e pe
rigcsos · conflitos. Essas dissenÇÕ9s 
do · pasado : .têm crescido gradu-:il
x.1enfe em· suas consecruendcrs, a 

. t~ PQUtQ '. que · nenhum Vllrdc:tde!rQ . 

nenhum. limite terreno ou precon• 
ceif.o humano - como têm na cri
t'ca situação de hoje. As trist~s 
v'cissitudes do passado nada sóo 
comparadas éts de hoje. 

E', então apenas_ o, espírito de 
caridade, o sagrado dever de Nos
~º santo, oficio, que Nos leva a fa
lar hoje, a vespera do Natal. S6 
isso Nos induz a Nos dirigirmos , o 

·mundo inteiro e utilizar· as ond~s 
hertzianas para transportarem aos 
rnciis log.inguos rlncões da terra a 
,~xpressão de Nossos temores "' 
preocupações:, de Nossas preces ,. 
as lll<li2 ~entes esperanr,as. cori·
ficmtes em que muitos nobres e, 

compreensivos corações, mesmo ,.,. 
tranhos á. comunhão catollca, 0~1· 

virão NOBSO apelo e Nos dcrrêro ~uct 
efic02 colaboração . 

N'&> pretenàemoe mtlcar. ma.a ,r.r-A 
centlvar. :li&:, ~. maa crqtjl\o..', 

· ,Refler~ dei fXi"?. e tião e\~ crm~ 
c;ões ·ae~. 2.9:ll),, ·movoü\ 
Nossç co~ e desejarlamOll ...,.. 
vitibar tais ,.._õee ~ proh.rii,;; 
dezae ckB almas à .- ~ ~ 
vem. 

Sabem.::ie multo bem que~ 
p,:x~ e ~ ~~ 
o MOO de ~·mal-~ 
dcts, ou Jlle3mO de 'llEINtll ~
dcs, para fine ® ~ Po" 
litli:ci:. Mal cr possibffldade <li;, 'taliil 
,m~ •~ õ~· 
çõe, ~ . pg,derkt ~ ~ · -~ 

. . bi~: l"fús .Noo ~~~, .i,,-i .... 
j di~ ®. o6cio di:t Oivz ~-@ 

l ~enhot-~ ;toble ~ ... 
c;ei.: ~- OCOltdikmírrmnc ~ 
traindo e& <Wlloe&.- Cf\N>· .e ~ 4(ãoi; 

N6s para- eDOONIQr -a· ia« ck& "'Nli'-' 
c'ade e ct _MgQra ~ :;,e, « 
fim "6 MfQ ~ ~ 
besit0$emoc ._ >Cllll!o1' · tlldo o ~ 
es.tct ao.Nosao alccmce ~.~ 
critkla :PCUa °éklpedclr u,o,;,ca ,a
te as ~ ~ *, 
cbama-lcu: ~ NQ: ~ e!~ 
da sagrada :uú.i. â.e Ctimo. 

NenhUI1.1. -éiire!lo de veto, ~ i.~ 
rx,rta de onde e,1e 'MQba, ~ 
manter-se O!Xàka o ~ • 
Cristo: •Ide e ensmai!• Ccim ~ 
obécl.$ncia ao O!vmo ,~ ~ 
lgpeja, Nós Nos devot.ainos e comi
nUQremos a devotar, no ~ ~ 
ximo de lbsaa ·for9=. ao =m• 
pri.meato d~· NOS80 olido cie d@. 

fender 'a· "flérdade, de pu.Mger o 

1 
Altissimo, ele ~ os ~ 

· pi011 et~ de lmm0Tú.dade e di. 
, a.Iilor. Ho exerclclo deste Nosso de-, 
l Ye.t',/é bÍWi:I ~ q1.i3. Sill;!OiÚl'er 

1

-·rémoo oposição ., ~ · CQltrpre-· 
6Qell, . . . . 

~/'e~; f,)Q• alai.t@ 
n~ ·parNJ ~ f~! ~Ma~ eu.; prn° 
~-i;o Red Ji'\~Cr "' . .:'iejUt;le~ que si;gÚl 0 

/tam. Suae ;:,egadai:i. k. humlid~r:, 
mw.i lntrepidas palavra$ do Apon
tolo Pawo veau á Nossa lembrança: 
-.Para mim, é de muito pequen,x 

'amigo da !lllll'.latlidade - e ~ impork:mcia ser · jwgado. . . por ho-
menos a Igreja de CriSk>, sempre mens.,. Qiaem. :me julgá é o s..,. 
pronta para cumprir· sua· miss&o nhor• (I Corintlos, 4, 3-4). 

- pode· fechar os. o&o.$ di<mM ôe UMA tONGA E DOLOROSA 
tal espetaculo. . JORNADA 

A Igreja, que recebeu. do· Dtvino Era,' DC! :,,erdade, para temer-se, 
· Reden,tor um mandato . para iodas tendo-se em vista a perniciosa e 
as nações pare. conduzi-las á salva- confusa condição em que o cruento 
ção eterna, não pretende interfe- conflito deixou . o lllWldo, que a 
rir e tomar pcrr!ido . em discus- estrada do fim da gueJTa á conclu-
sões sobre assunto de interesse me- são da pciz fosse longa e doloro~a. 
ramente terreno. Ela é uma mãe I Entretanto, presentemente, estamos 
E ninguem pedirá a uma mãe te,stemunhcmdo sua continuação 
para favorecer, para tomar o par- sem sermos cqpa:,es de antever -

apesar dos notave,, progressos que 
ticlo de um 011 de .outro de· seus -'afinal se observaram - como ou 
filhos. Todos devem . igualmente, qucrooo ela estará terminada; 

0 
achar e sentir nela aquele ·gene-· este indefinidc prolongamento í::le 
rosa amor que de longe é .peroé- urn estado anormál .de ins!abilida-
bido, aquele intima e infalivel- ler- de e incerteza é e elmo sintoma de 
nurcr que dá e ~eus fieis filhos for- um mal que consfüui a triste :::o-
çc, para camir.hcrr. corr: passos mais rccferistica de nossa era. 
3eguros na reol es!rnda da ver- J Os homens ··forar.: testemunhas .:Je 
clade e ilumina e inspira os que ~e·· prodigiosas atividades em todos Cl'I 

dewiarcrm e que mantf,;,stam ô de- campós do ·podério militar, tlfllll-
seio de voltcrr para a sua mq~rn1l veis em sua pree!são e eittensão -::!e 
orientação. Nunca. talvez, . tenha e preparação e organização, de vitlo, 
lo-reja de Cristo. seus· ministro!\ e-· cidade/ sem>!!lhcmte á do mio, & é! 

fieb. d"' todas as posiçõe~ e eh~-,.· irr:prcvizcrção com que elas e11ta• 
ses, tido tal necessida<le deste 'lu: vc:m' contin:iamente se pdaptan.::!o 
minado amor - um amor. ·· pronto ãa,, eircunstancias e neeessidad5a~ ·t 
J:)Qffl. g klariliÓl.o, ~ :ri.~ ·~ .(~U& Jl.& ~ T,jll.g,), ~;:; 
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ob,,, . vações. A primeira é 1ue o 
sr D0 Gasperi está fazendo a 
ltaiia correr serio perigo. Po · 
dendo ligar-se com· os particius 
da direita, para uma coligação 
anti-comunista, não ·o faz. Pelo 
menos, poderia ele apoiar -se em 
elPmentos do centro, para com:
tltulr um governo igualmente 
distante da direita e da esq•1er
da; tambem não o faz. E deixa 
varias ministerios importantíssi
mos em mãos de comunistas, em 
consequencia da detestavel coli· 
gaqão rm que se ·mantem Isto 
tudo, de um lado. Do outro, os 
comunistas não dormem Um 
dos elementos mais proeminen
tes do PDC italiano, o conde Ste
fano Jacini, já desmascarou pu
blicamente os manejas comu· 
nistas, dizendo que os vermelhos 
se rearmam á luz do sol, para 
alguma grande aventura, en
quanto o PDC cochila. Tem, 
pois, toda a razão o conde Ja
cini, em exigir uma mudança de 
flOlitica· da parte do governo. 

* * * 
Mas, d<' outro lado, é tão perigosà 

ieSta tendencia "colaboraai!Qnista", 
(!ll,, nn Pdordio PDC o sr. de Gas
par! Já está sendo combatido por 
p 0 rtl,farlos de Um err0 mais grave 
t;ue o dei". Rampa escorregadia, o 
coh1borac1onismo nunca é estatico, 
'-' leva sempre ao abismo. · Causa 
horror ver-se qUe no s~io de um pa.r 
tido de ~tolicas pode formar-se 

· uma corrente de tal maneira trans_ 
viada, que chega a suerer com
Prometer a causa cat<&lica na reali
!llação de uma ordem poltica e so
e'Jat qUe é O oposto do ei.villimção ~-

• :te * 
A lntel'lsiclade da rutn. ~ntre fran

ceses e siemezç,g prova bem clara
mente a situação em que está-O mi
litar e pslcologicame~te. as nações 
de Oriente. '!'Odas elas estão sen
do trabalhadas p0,- um espirito de 
:itenOfobia e de revolta. que preju
dica a fundo a influencia do Oci
dente, 1: dispõem hoje ele meios pa
ra vencer, ou quando, nada, para 
r~r !ongainent.e. 

Quem lucra com isto? A Russla. 
Não terá ela os dedos nesta. cam
panha. naolonalista QUe lavra na 

:A.sia e na Afrlca? 
• • • 

VoJ:t.emos mais wna. vez ao assun 
'to que tnmos deixado um pouco de 
!ac1n. E' a questão mussulmana. 

exclusivamente suas jóias e seus presentes m" conht.-cida 
A ALEMANHA, PAIS AGRJCOW. 
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CASA CASTRO 
Orú«111 coneessiouárlOs doa &F A-

Segundo noticias publicac::i$ P<l· 
la únprensa; esta semana, . o- -3t. 
Hynd, ministro responsavel pí¼l<S 
zona britanica de ocupação, r,¼,'J• 

pondendo a uma interpelaççio . ,;los 
trabalhistas, d!i!clarou que a Ale• 
manha será transfor-macla nu~ 
pai~ agrícola . 

Eis ai a que pode levar a ! • ,nc,
sia em não querer ver· a t," ,dacle 
e os verdadeiros remedioo para Q: 

questão alemã. Ouere·t suprimir a 
Alemanha do cenario economi--i:o 1 A I o eu e ã o d e N a t a I d o S o~ era no P o n tí fie e 

1 

eu;opeu e mundial é uma ,;lest~s 
emprezas irrealizaveis, que só pél• 
<lerá causar profundos males, g" 

t 
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.Aiualmente, eles vêem a elaboro
çção e · o bosquejo da paz compli
cando-se com grande vagarosida
de e em meio a divergencias, ain:ia 

. não vencidas, ·no ·-determinar os ob
jetivos e--metodos. 

Quando pela primeira vez f.oi 
anunciada a Carta do Atlantico, o 
mundo inteiro · ouviu dizer que fi
nalmente- se poderia respirar de
safogadamente. Mas, agora, ' que 
resta daquela mensagem e das 
suas clausulas? Mesmo em algu'!ls 
dos Estados que, por livre escolha 
ou sob o escudo de outras gran
des potencias, gostam de Óparecer 
como porta-estandartes do novo e 
do verdadeiro progresso, a:; cqu::i
tro liberdades• recentemente sau
dadas com entusiasmo por muitos, 
hoje parecem ser apenas sobra ,'-..i 
arremedo do que estava na mente 
e nas intenções dos mais leais <le 
seus promulgadores. 

Nós, de boa vontade. reconhece
mos. os magníficos esforços <los 
mais proeminen~es homens publicos 
que há mais de um ano, em uma 
serie de quase íninterrupt;s · e 
exaustivas conferencias, tem traba
lhado para estabelecer o que· os 
homens honestos de todo o· mun
do aspiram há muito tempo. 

. Mas, infelizmente, diferenças de 
opinião, desconfianças reciprocas e 
mutua suspeita, o dubio valor no 
fato e na justiça de um sem nu
mero de decisões já tomadas ou a 
serem tomadas, tornaram incertas 
e frageis a força e a vitalidade 
<los compromissos e soluções ba
seados na força ou no prestigio po
litico, o que só serve para deixar 
no amago de muitos corações a 
desilusão e o descontentamento. 

Ao invés de avançar na direção 
de uma verdadeira paz, os habi
tantes de vastos territorios. do glo
bo e de larga secção da Europa 
se acham num estado de constante 
intranquilidade, do que poderá 
resultar, mais cedo ou m'ais tarde, 
flama de novos conflitos. . · 
UM TRIPLICE CONVITE AOS GO· 

VERNANTES DAS NAÇÕES 
Quando alguem pondera sobre 

tudo isso, fica profundamente im
pressionado pela gravidade da ~i
iuação e sente a necessidade de 
apelar QOS governantes dàs nações 

Meditação auiliar ao traea
mento ela sifllis. 

dade eles se aproveitam do confll
to para reascender o eSPirito de 
seita e d~ rlll,}a-, outróra adormeci
do entre os seus organizando assim 
em umo só POtenoia ,todas M in-
fiuenolas mwswma.nas < a.liãs ra-
clatmente ccleslastlcaa) da Ama 
Menor. 

Os judeus fQZ!m'l o ~amo. 
E o direito dos catolicos a<>s Lu

gares santos periclita a olllos vistos . . . 

em cujas mãos está depositado o 
destino das contendas e de cujas 
deliberações -depende o sucesso e 
o progresso, o malogro da paz, e 
pedil>-lhes que pensem sobre cs 
três seguintes pontos: 

As condições, a fim de que se 
cumpra a ospectativa das nações 
para diminuição e remoção gra
dual das controversias internas das 
quais elas sofrem, ·para a remo
ção das perigosas tensões interna
cionais, são que toda a vossa ener-
gkx e toda a vossa boa vontade se
jam or'ientadas no sentido de por 
fim á atual e intoleravel situação 
de incerteza e a apress_ar, tão logo 
quanto possivel, a vinda de uma 
paz definida entre todos. os Esta
dos; e isso, \.ão obstante as dificul
dades que nenhuma calma consis 
deração pode deixar de reconhecer. 

Durante os longos anos da guer
ro: e do periodo de após-guerra, a 
natureza humana, que passou por 
indescritiveis e inumeraveis sofri
mentos, tem dado prova de incri
vel poder de resistencia. Este po
der é., todavia, limitado e para mi
lhões de seres humanos já foi atin-, 
gido; a mola já se distendeu dema
siadamente; a menor coisa causa
ria seu, rompimento e este podeáa 
ser de consequencias irreparaveis. 
A humanidade quer que a espe
rança renasça em seus corações. 

Uma rapida e completa conclu
são da paz é de real e vital inte
resse para todos os que sabem que 
somente um pronto retorno ás nor
mais relações espirituais, juridi
cas e economicas entr_e as _ naçõeis 
pode salvar o mundo de incalcula
vei.$ choques .e desordens, que au-
xiliarão as negras forças do mal. 

Portanto, deixai o ano que ago
ra se finda se-1' o ultimo ano de vã 
"' infrutifera espectativà; deixai o 
novo ano ver a paz uma realida-
de. lf 

Em segundo lugar, os governan
, tes das nações devem ter em suas 
mentes o seguinte: cO ano das 
promessas cumpridas•. 

V6s certamente, desejais há mui
to tempo ver - e. como poderia 
ser de outra maneira? - vossos 
nomes escritos em letras de ouro 
nos pergaminhos de benfeitor do 
genero humano: .a simples ideia de 
um dia - mesmo sem falta de vos
sa parte - vosso nome poder fi
gurar na lista dos nomes que con
tribuiram para a ruina do mundo, 
vos enche de horror. Aplicai, en
tão, todos os esforços de vosso es
pírito e de vossa vontade para dar 
ao vosso trabalho de paz o signo 
da verdadeira justiçá, da sabedo
ria que de longe é percebida, e 
de uma sincera obra votada aos 
comuns interesses de toda a fami
lia humana. 

A grande o ·profunda miseria em 
que a · horrivel guerra lançou a 
humanidade clama por socorro · e 
exige imperiosamente ·ser ouvida 
por meio de uma paz que seja mo
ralmente nobre e irreprochavel. 
Tal paz, que poderá ensinar as fu
turas. gerações a despre2ar a for
ça brutal ~e a restaurar a ideia do 
direito, de colocar esse direito no 
lugar que lhe compete. 

deveriam conservar o carater .. Jo 

cmeio• e, consequentemente,-- per
manecer subordinadas· á sublime 
e fundamental finalidade de uma 
paz verdadeira, que, mesmo pro
vendo as garantias - necessqrias, 
contemplasse a cooperqção gradual 
dos vencedores e vencidos no tra
.\:>alho de reconstrução para o ..,e
nelicio de toda a familia das na
ções e para ó bem estar de ca,Ja 
um de seus membros. 

Qualquer observador sensato .;s
tará disposto a reconhecer q1:1e es
ses princ1p1os incontestaveis 'i
zeram reai progresso no ano pas
sado, não só era poucos pensa:, 
mentos, e isso lambem como co':l
sequencia de, dolorosas repercus
sões sentidas pelos interesses vi
tais dos ptoprios Estados vitoriosos. 
Encontra-se lambem , alg_uma satis
fação em observar-se que as Yo
zes competentes e autorizadas, au
mentando sempre, dia por dia, le
vantam-se contra u·m ilimitado pro
longamento da~ condições atuais, 
desejado por alguns dos Estados 
vitoriosos, e contra o excessivo do
minio sobre cl vida e o res.tabele
cimento economico dos derrotados» 
O contacto imediato com a mise
ria indescritivel do período de após 
guerra, em algumas zonas, despef
tou em muitos corações a conscie:-i
cia de uma responsabilidade· co
mum em diminuir efetivá e, e·ven
tualmente, em vencer tão grande · 
mal. Este sentimento é tão honroso 
para um como encorajador para 
o outro. 

(Continuá na 6.a pag.) 
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OS CA'IOLICOS 

Associação dos, Arri.i. 
g-os de São José 

. se quizer insistir numa tal . eltl orezet • 

Isto representa. cavar, e.m pl~no 
centro ,da ordem economica elo ,Ew
ropa, um vacuo que -irá tomar_ . n~· 
tavel a economia dos .demo_is pal· 
ses; é retirar uma das viga~ :_n~~
tras em ql:J esta economia repoui\rt 
necessariamente. Pura e sl!npl~s
mente a Europa ni:ío_ p9de prescin
dir da industria_ alemã. ·Bas_ta con°,i 
d~rar, por um lado,. que as riq·uec 1s 

do .st1b-solo alemão são ne11es~árj.--,~ 
. de IJIQQQ_. imprescindive!, aos 011lr0,1 

povos europeus, e que tais. ri<iu-"'
zas não podem ser ~xploro<.lc;rs ,,em 
uma industria altamente or9dnis :i
da.· E, por outro lado, ·umtl _tal. ·n. 
du.stria exige a inegavel capac,id:1. 
de tecnlca dos alemães. Neri, se, 

diga que se poderia limitar à ·n
du'slria .alemã ao minimo indispen• 
savel para a extração deis rique2d,1 
do sub-solo. Quem quer c:iue- con ,6 
ça alguma coisa da coinplexidci l~ 
das questões economicas sabe qu" 
" arcabouço industrial, comercio 1 ·• 
bancario de um pais· consli_l,•i .,m 
todo organico. cujc'rs parles nõ,:1 y:,. 

dem funcionar isoladamente. · .í-::·,t 
resumo, uma Alemanha exci11siv",-· 

- Mente aqricola reore~enta · •im.:i 
Europa .;m crie e. E uma_ Emoc::-<ir 
em crise será. indubilavelme!'\t.-:? , '1 

elemento perturbador néi économ,r.1 
muridial. · 

A consequenclcr de tudo i:::to é 
que. semelhante plano de transfor• 
mar a Alema:nha em pais . agricolet 
não poderá ir por diante.· E o _pro
blema alemão; _que exi~te_ e_ é_ U'll 

dos mais qraves ante _que .C! ip1,1:nclc:, 
se de!tonta parq a sua seg;-iran;,:t, 
ficar& sem ser remediado_- E, n,.
entanto., é um problema cuja sol~
ção a experiencia das duas ultimei!': 
guerras demonstro\. ser urgenli~sl• 
ma. pois o que está em jogo e ci 

propria sobrevivencia da civiliz~ 
ção. • 

Contudo, nada mais facil do q~e 
conhecer as ·origens e os fundamén
tos da questão alemã, A ql:lé3l :io 
alemã, o perigo alemão surgirai:n 

A Associação dos Amigos de - com ci prussianlzação da Alemcm.,i;. 
S. José, com séde-sdcial á rua Foi O éspiritc prussiano, prot,,s-
lnorencio de _Abreu n. 220, pres- tente, dµro, nacionalista e m11i1:,, 
tou significativa homenagem ao rista, que intoxicou a Alemanha ~ ~I 

seu benfeitor Exmo. Revm.o; Sr.: trans!ormou em perigo para a C~'Ti~ 

Dom Domingos de Silos -sehét~ · ... · lizaçao · ?uando, ao tempo, do ·':: 
lhorn, Abade do Mosteiro_' de S. cro. (mperio, o c:ntro dos povo~ -; _' 
Bento clesta Capital, no. dia 14 mamcos era Viena: a Alema~-~·;' 
d t m ª" · longe de ser ur. perigo. era um J ,., 

o corren e ..... -· d · li' • !stã ~., 
Constou tal homenagem de suportes a c1v izaçao cr . -

uma sessão solene em que se Jez: .. rem, o Sacro lmperio !oi derruba·;º 
Uv-1 ....... quarteto de professi,_ e em seu_ lug-:Tr surgiu o lmper:c, 

O ,.._ .,._. . · -,"· AI # d B'smarck O novo po,a -res_ que executou varias nume- · emao e 1 . · 1 ' dos -povos ;rermamcos. em lugar ç o 
ros m.~l~ais. V ,· Viena culta auslriaéa e catolica, '.e.\ 

De m1c10 falou o sr. antuilde B 11 ' d t prussiana e pr::Í· 
José Brandão, socio hon-.>c,,rio, ert mt, peEa~ t· s fez pela rrÍ-ii~ 

a d U O representante d" tes an ~- is e · · 
q:ic S U O : . , '" crimicosa das conjuras internac\,!l· 
S. Excia. Revma., Dom -A.r:n:uo, . m que não !altarcim nem a 
o. S. B. , dando por inaugu rudo na

1
is ~ , 

0 
cl C=ou• n ,,.~, 

ead b as uc1a maçonic e ~· ., '~ · 
o retrato do homei:a~ o, so ~ __ 0 estupidez augu:.ita de Nai;io11âo 
palmas da a:'3Sistenc1a,, _, • m: Isto não é segredo para qu~$ 

N~ ahto, afoi S en;:;:;:: ~~v:-::-- quer que começa cilguma coisa ~, 
,gamm o . . . -· -. ·, H' t · 
com expressivas palavrá:s. mani- is ona, 
festando a gratidão dos "fi.migos Ora, e simples enunciado dos 1

,:r· 
de São José". - tos indica o remedlo., E' preciso lr.1~ 

Falaram a seguii·, -- 0 R~vm,, zer o contrario da pol!ll~ de l;i~·-
Sr. Dom Bento, o. s. B,, dlretor mar\::, Cav01.1r, Napoleão m e ders k, 
espiritual ela Associação, o pre· J~s. t preciso ordenar novamente :'? 
sidente honorario ·sr. A,tur povos alemães na orbita de Vi,m~ 
Steick, 0 presidente ; atual sr. aniquilando, por completo o in!lu~n 

eia nefasto ... c10·-prusskrril<imo b:?·1i-
Joaquim Saraiva e o Revmo, Sr. nense. Em outros termos. é pré~iºo 
Dom Amaro, O. S. B. este agra- e. 1 i rd 
dJcendO a homenageffi que ':l.('0· cr\ar-· d-e novo . e>:ICrO mper C · •fü 
bava de ser prestada ao Et-'i\,) . istõ; preci:._ame,nté, é que os senh)" 

. ~e(; dô, niurido nfio q1;1erem, por .s ,,:, 
Revmo. sr. Dom Abad e· · _, 1 vem com esta idiotice impratiC,'lí'i;l 

Após a sessão foram ofece..:i.,- .. _. de fazer de, Alem·cmho. um i:,i:.ü; 
dos aos socios, suas famili::i.~ e ' agrícola. · 
aos convidados, doces e beb-iclas. ·-

No parlamento francês, a ban
eada · mussulmana é numericamen
te oequena. Mas. como ela repre
senta as aspirações de uma imensa 
}'.;Opu1ação_ e d" sua boa vontade de
corre a viabilidade de soluc:ão de 
um dos mais agudos problemas 
franceses, que é o problema col0nia.1 
da! d 0 corre que a imPortancia c:les
t!!a baneãcla é muito gra.nc1e na Ca
mara. Do outro lad0 o extremo 
frnr"'º"~m~nto dos partid-Os pode 
facllnw,--,tP atribuir á representa
çã, '""º''''mana· um pap,J decisivo. 
'l"w'" 'd" somado leva á conclusão 
13,. -~"· - o mu~sulmanos atuam com 
prn" <..;, o com granõ~s trunfos 
po:it'i'"" ,,n Par1amPnto cln Naçãc 
OUP ("''"~··n o,, orgulhnva em cha
ii'.18r-S, ''la f1lle ainée de l'E'gliSe." 

Na India, o sr. Ali Jlnnah, chef,a 
da Liga Mu.ssulmana, continua a. 
vociferar. Esse sr. foi agora aos 
Estados Unidos, em viagem de pro
paganda politiea. E de lá fez dis
cursos prevendo desastres sem pre
cede1;1te.s", e a India não for frag
mentada em dolS Estacto·s, de sorte 
que os musmuirianos ooqulra.m Ple
na independeinoia. Claro está que 
o Estíado mussulniano hindu'· será 
mero satelite da Liga Mussulmana. 

Apreciamos, bastante • reconheci
dos, as arduas· mas nobres tarefas 
dos · homens de Estado que, não 
dando atençãc ás insidiosas vpzes 
da vingança e do odio, têm-se 1a
tigado e continuam a trabalhar 
sem descanço para cumprir tão al
to ideal. Néio obstante seus gene
rosos esforços, quem poderia di
zer que as discussões e debates do 
ano que se finda resultaram num 
claro plano traçado logicamente em 
se~ principais pontos, e que pre
tenda fazer renascer em todas as 
nações a confiança em um futuro 
de tranq1J.ilidade e jÚstiça? 

Acade.mía Mariana . 1 

• • • 
)'Ja r 010otlna, os mussuunanos 

.,,,r', ····q~ct0 viqoro,,amcrte con
fia ;;,~ j\.lil.111,iil, i. a<ólm iji'ioil.'1~ hiilbill· 

.... 
·~. por tim suma desolação. tam
bem os republicanos espa,nhois es
tão bajuiando os mussulmanos, para 
ver se ehegam mais facilmente a 
stus desJgn1os, Se esso torpe a.lianca. 
boldleVista.-mussuimana Vingar ne. 
Eeapanha, teremos volta.do aos tem
pos anteriores queãa de Granada e 
os liilOQtQ5 serão novamente forças 
poli~ 1.lQil M.'IQU~tQ\1 iDeli-
rlcQJII· , 

Não há duvida de que urna, guer
ra tão desastrosa, desencadeada 
por uma .::igressão injusta e con
tinuada alem dos · limites legais, 
quando já se via claramente que 
estava irreparavelmerite perdida, 
não poderia terminar simplesmen
te éom wµa paz que nã_o · desse 
garantias de· que semelhantes atos 
de violencia não mais seriam •o-

l petidos, Não- obstánte, todas as me
~-~ !à t!P~QQ e ~,~~ 

ESCOL..\ ,'rE.CNICA C-OMERCiO 

SOB . INSPEÇAO FEDERAI 

CURSOS UASICO E •r&CNICO. 01( CO~TAf,ULIDA.DE, 
DACTILOGRAFIA F.'fC,' -~ --
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·Ensino u n i v e r s i tá r i o· l Jo!J!J!' 1· &·S Cltbuu novidades em JóALHARIAs MOD~ 

P , _1:_d v· . s J ;~ de ouro. rubi& e brilhantes 
!'&dlu s. Suitldade Pio Xll o~- ar~mOtodo.~=~'0 p'f'i:o,;io inzi,'f'e-' :: : : : GRANDE ESCOLHA EM OBJETOS PARA PRESENTES ':'!!} 

1.'~ô&a espêclail'I aos fiéi5 para que 08 mo de unidade QUC as ciências par- Grande variedade em RELóGIOS das melhores marcas St!iças <,: 

'Je'l'ens ·quê tre11uenta.ro as Univer~I- t1culares !'Hldem á !llosoíia níí.o c~is- ~ 
•!lll,dee aealõlicM COMérYem ,t ))Ul'C- te eenão cm Deus. Quando Deus Casa B t L b 
'$a da fê. desaparece das câtc-dra.s da sabe- .. en .o oe ,~ 

Por Uníversidadêl!J acatólicas en- do ria humana, a verdade se !rag. ~ 
1:e!ldernos nã.o só a.oi Que combatem menta e a fraca inteligencia do j 

·.abert..µnénte ºª pr1nc1p10s cristãos, homem, privada dessa ruz divina, RUA 15 DE NOVEMBRO Na". 331 
'1!1!11.S toda..s aquelas Que deles pres- :facilmente se torna Vitima das j ; .. _.. .. ,. A J Ih • f ªd 1 .. alt • ... ..:a .. d HÁ 3 GERA:06ES r. ·.,-.,-.. 
'citldem., como se houvesse um abis- n\ltiorêll iluaõee. Uma Universida- , . • • • • 08 ana pre er1 8 J)eUI a SOClcuà e . ~ ,.. • • • , 
.~e i.ntrá11Bponivel enti·e a ciência e de, J)ru'a merecer plena.mente ê.ste ~- -···· _. 
f!, U, J.. :neni:.ra.Iida.de é a.í &bsOlllta· nótne, d&Ve oor ea.tólica.. De :tato, 1 
~ ·u:nposs.iYel, Em ea.d& pagina afflrlm toram dun.nte muito tempo 
)l!k) ~·de livro das ciencias rofulge as Universidades. Essa orga.niza-
l'!', Ât1tôr da. ciên-eia.. Uns o adoram, ~o desapareceu no ttltlm-o eeeulo, 
~o f~ra:m Pa~teur, Am:ptre, quando as Univel"Sidad8" do Esta.-
,\toltà e t&11tO$ outros luminart,s da dl), secularizadas, deixaram de con-
,clâacia.; outros fingem ignorâ-lo di> formar seu ensino com o dogma. 
,tôdo: ~ o desprézo Que rêvMte o Jl!. essM UniYersidades aca.tolicao 
µràu,r de um insulto ao Criador tlYeram !!Cl\'l du,·ida grande r,arte 
"'1â inteligencla humana: outros, no desenrolar dos trágicos aconte-
~mente, o, cç,mbatem satanlca- cimentos da hora presente. O h-0-
.n-eitte, ~Jlel'lhàdos em removei· mem colhe o que semeia.. 
~cr' tÓdt,t! os meios esl!A, lm MO· .Depoill que o Estado .!le élle&rl'ê-
l~a. ~ou do ensino superior e as Un.l· 
. Coi1ctb•-•e sem dificuldadê o '\"êrsida/lê!! élêi.l!ara.m de tJer confefi-

it·anq,é pêrigo para a íê, a que e~- iilonais, não resta outro 1·ecureo á 
t4o êXPOlltO!! OE!. jovens que frequen- li.reja senão a Universidade livx·e, 

1-4,m u trrµv4r~ldéA'les acatólica:s. i:,ompleta e integralmentê ca.tõllca., 
4s u~~~~~~- · d~ 9€r l"êconstruidà se.g-undo o utiso mo-
,e&i:1t.roe dé p$1!quisa e de J)roduçíi.o dêlo. O ea.no-n 1379 -do Código de 
ident.itica, ~Q-lu onde se formam Direito CanOnieo exprime o , voto · 
;aá,biós. De !a.to torn1:1.ram-se tam- tle que semelhantes Universidadel!I 
,bem esc,;i,las que prepara~ para as ~ejam estabelecidas onde quer que 
::t>rofi!lêçi~!I liberais, para as carrel- haj!I. Universidades ,publicà-<J qu,e 
k~~ dii:-igentes. (')~cola.s, po1· conse- não estejam penetradas da doutri-
gurnt~. ond\l ::ie formam pratic08. n:<. e do e~pirito cristão. 

M~e, ,,~quanto as escolas pruri~- Os católicos norte-americanos 
/ '-!ión!),i~ $~. lin,ifam a comunicar a rom rrcenéf Ham em boa hora à hn-
; s~us· alunos um conjunto ord,na,1.. p,wtanci11 do problema, como o de-
lde cqnhecim~ntos que vis(l.M a u ti. 1,1 nn~tl'l1.111 as numerosas Un!versi-
!ii:Jade que cl~lcs se pode tirar, " ,;,"Jél'! Católicas <iue se derramam 

;it.:nh-~rernade, para conservar ~,_,,, '"'ln r,aí8 c Que rivalizam com as 
1earáter proprio, deve dlllgêncilu •••-'lhores e rnAiF antigas do Estado 
:i:-itra. ô!! ê!!tudantes não somente o ,.,, partlcularês. 
gà.nha-pii.,;i , intelectual, mas uma < ;rn,;as a i~so. Fobretudo, flores-

; s:ida ii,lelê,:ilu1;tl. Ela forma eenFi- "''m ali as vocac;ões sacerdotais e 
'!'),ando. Os professores univcrsita• r,•!ig-iosas: não só a juventude ca-

.l'i~s irifc;iàn, seus alunos no m<'tódo 1,'>fiea encontra nelas uma segura 
<di;t sàber,·e, 11.0 mesmo tempo, mM- ,Jefesa contra o~ pcl'igos para. a fé, 
tr<1-m a vertlade ))ui·a em, suas 11.Pli- mas muitos Que viviam lon!;'e da 
i::.i,ções l)ràtiC/J,S e O$ tornam capazc8 l,:reja dela se aproxltnam. 
d$ trabalhar para o Pr<.'g"res~o d~ r:ntre nós, infelizmente cstii. qui!. 

'ciencia. · ~e tudo por fazer. Ac;bamos de 
Uma Univtrsidadê tem pois conio l" lan 1;ar as bases rias Un.iv. ersidades 

·-tlm tirôl)riõ a cultura da verdacli?: C'at6fkas dn Rio e de i::ão Paulo. 
,-Jlâo S01.l'lêl)lé a busca dê unia ou ou-
;"l!·,i1,: .,.,;rdal'lef, mas. à da vi,rdaàe '111" (Cnntin11;a, na 5.a pa;;.) 

'.CASAS 

J?ERNãMBUCANAS 

t' 
~ 

jP~re,ga:nQ·o 
e m:arlela:nd.o 

O celebre · eolabol'ador do 
Em:ado de S. Paulo de quem 
já 101,gamente me ocupéi ha 
algumas sémanas nesta eolu-
na, continua sempre venenoso 
e irrcvérente, a révelar aquela 
ogeriza que bem o caracteriza 
pelos catolicos. O homem não 

Mais uma 
do V.-Cy 

:nenoso, a.rtlgo qne. n~ sei ai 
chegaria ás mãos do ilustre 
jornali-sta? Alguem escrevé'f 
ao Sr. V-Cy e o chamou cat&
Iico de casquinha . . . O homem 
repeliu horrorizado o tremen
do ins~to . • • Nã.o 6 catolico 
de especie alguma néDi eom 

se contem ao se referir aos ca-
tolicos e ao Clero. Diz o que quer e não quer 
ouvir o que não quer. Com azedume e acrimo
nia anda sempre a nos ferir, muita vez, no que 
temos de mais sagrado e sensível. · Quando al
guem protesta, estrila. Vou transcrever todo 
um trecho da cronica de 21 de dezembro: -
''Falando dos que os lhe escreveram, diz: "En
tre os correspondentes, destacam-se pela acrimo-
nia e azedume com que me agridem, certos ca-
tolicos que, em geral, preferem por ntoétestia o 
:monimato para as exibições da sua furia que 
não trepida, em vario$ exemplos, cm descer ao 
insulto soez e á xingação de sargeta. SPrá uma 
original conce1>ção da caridade cristã. Non par· 
lar di lei, como ensinava o Iclorcntino. Entre 
as cartas que o carteiro hoje trouxe, vieram na
turalmente como brinde de Natal, por efeito do 
Advento que a Igreja anda festejando, duas 

· amostras a mais para se juntar a minha cole
ção. São dois catolicos que parecem estar muito 
zangados comigo. Não sei o que é que lhes fiz 
ultimamente. Prevavclmcnte a zanga levou mui~ 
tó tempo a fermentar e agora, de repento, puf! 

explodiu. 
Um deles me chama · de escritor venenoso e 

de má fé. Isto para mim é novidade. Em todo 
easo entrego o caso ao julgamento dos leitores 
desta secção. O outro, depois de uma extensa, 
!€nga-Icnga sobre a minha ignorancia: em que 
me acusa de em vez de trabalhar. seriamente 
péló bem do povo, gostar .ainda mais de pertur
bar as pessoas e tirar proveito destà perturbação, 
aeaba me xingando de catolico de casquinha. 
Ah? isso tambem não! Isso tambem ~ demais! 
Já. escrevi aqui mesmo que não sou catolico nem 
de casca, nem sem casca. Tambem ·não vão, di
zer que sou protestante, judeu maçon, ateu mao
me,tano teosofista. · Não sou nada dísto. Sou 
simplesmente um homem que procura pensar 
com a propria cabeça, oom os miolo~ quê i>eus 
lbê deu. E basta". 

Analizemos. · Queixa-se o Sr. V-Cy de certos 
catoli~os que preferem o anonima.to para as exi
bições da sua furia, e não trepidam em dê$cer 
ao insulto. Não desculpo a atitude de tais ca
tolicos anonimos, mas, que as referencias atre
Vidas aos nossos -dogmas e as coisas sagradas 
tantas vezes na pena venenosa do Sr. V-Cy irri
tam e provocam estas reações, não é possivel 
negar. Quanto a mim não usei o anonimato pois 
o detesto. Preferi dizer por aqui e por outros 
orgãos da imprensa catolica as coisas com muita, 
clareza e ,com. os pingos nos ii. Chamei ao Sr. 
V-Cy um escritor venenoso ·e leviano. Disse e 

provei tudo com os escritos do ilustre colabora
dor do "Estado de S. Paulo". Com que inocen
cia ainda pergunta agora o venenoso ,jornalista 
aos catolicos: não sei o que lhes fi:t ultimamen
te... Quanta candura!!! O que fez? o que 
nos fez? -

- Nada, Sr. V-Cy, absolutamente nada ... o 
Sr. é inconsciente! Naturalmente não sabe o que 
escreve ou não tem noção do que seja uma bías
!'émia, um insulto, um dêsréspeito ás crenças e 
co1wicções alheias. . . S~rá mister provar o (!ue 
já provei â saciedade no arti~o: um cscritot vc .. 

easC3 nem setn casca! Áh! diz 
. ele, com enfase ou para fazer uma gracinha de 
mau gosto, isto tamlJent é demais! Sou simples~ 
mente homtm que procura pensar com a pl'Opria 
cabeça, com os miolos que Deus lhe deu! 

Bonito! Uma frase retumbante e digna de 
um genio livre pensador! Que homem superior, 
que gcnio, que espírito independente! Pasteur 

, dizia humildemente: - Creio porque estudei 
muito e si mais tivesse estudado minha fé seria 
como a de uma camponesa da Bretanha. Cato
lico fervoroso e até no leito de morte trazia nàs 
mãos o crucifixo e orava. Ampére, reza o terço 
e professa em publico a sua fé catolica. Cauchy, 
o rei das matematicas no seculo XIX. -catolico~ 
de vela em procissões e ce ensinar catecismo ás 
crianças. Confessou nunca ter encontrado difi
culdade em crer porque estudou. Genios da Hu
manidade, os maiores sabios que o, mundo viu e 
aos quais a Humanidade deve alguma coisa re
zaram, creram, tiveram miolos mais preciosos dn 
que os do Sr. V-Cy e aceitaram humildemente as 
verdades da Santa Igreja Catolica Apostolica. e 

Romana, jamais sentiràm fosse um insulto cha
ma-los "catolicos". Orgulhavam-se da sua fé 
catolica. Para o Sr. V-Cy, para este genio sin
gular, perdido numa ilha e desconhecido do Uni
verso cientifico, dar-lhe o nome de catolico, mes-, 
mo de casquinha ... é demais, é ... um insulto! 
é xingação! · · 

A Religião das tradições sacratíssimas do 
povo brasileiro, a fé que construiu a civilização 
nacional com a Poupeta do Jesuíta e guardou 
nossa indepencencia com tantos e tantos herois 
de batina e de burel, hoje consagrados na.s pa
ginas de nossa historia, esta fé, esta Religião ca.
tolica não merece do Sr. V-Cy a "honra" de con
ta-lo entre os catolicos pelo menos de casqui
nha!!! ... 

Ah! diz ele isso tambem é demais, xinga-lo . 
de "eatolico"!· Tola fanfarronada livre-pensa· 
dora! Por aí vejam si não é verdade que se tra• 
ta de um escritor leViano? Ne~as condições, Sr. 
V-Cy, Vossa Senhoria Ilustrisslma pode continuar 
a pensar com propria cabeça ..• porque, ou se 
trata de um genio maior de quantos já Viu .a, 
Historia, maior_ que Paseal, Cauc'f!y, PIISteur, 
','catolicos fervorosos" e que pensaram em m._, 
ria de fé como pensa a Igreja, e foram SUdüos 
humildes da Santa Igreja, ou então, o nr. v-oy 
tem a cabeça ..• vaziai E quandç estes geniOO 

se sentem ufanos quando xingados de catoneos, 
que havemos de pensar do "genio" do ."Bstaão 
de São Paulo"?!. . . Quando a gente não. cre, 
quando não se tem a felicidade de praticar a 
Religião, e com isto se tem bom senso e eritedó, 
e não se é leviano nem superficial, nem atre,v1. 
do, ao se tratar de Religião e dá.quilo que não se 
entende, ou se procura estudar, meditar, :refietit' 
antes de falar, ou ... se fica quieto! ..• bico c,a .. 
lado! O mal do Sr. V-Cy ê falar demttis e ia~ 
lar levianamente do que não entende 

Nós, sim, lhe devemos dizer: isto também já. 
é dêmaiS! Qualificar de xingaçâo, de um insul~, 
to, dizer-se de alguem: é um · catolico, e repelir 

<Conclue na 7.a paginã.), 
::1.: 
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nsPe~~!: n~~ra~ p~ei~sc~~r~na:~~tã I ~ji;i~ii 
- I J - 26, 27 e 28; ás 20,30 . horas, uma 

-~. EL.muito r:>'érrgo.so: 
Pessoas .que sempre ;ozanm saurle, ri.o a.taca.da,;â.s .~: 

P9l' doenças:·que ignoram 1a ,origerll. · A Sifllis !atente é 119:i~.' 
-du;. formas, D)ai's, i;raves, po1·q~e quando. desperta: é·. coni': ~ts . 
. vi,rulcncia; causando cstragós"µTeparavets cm. p~nto.s .dt! . U.,,r,, 
.port.anJ:ia._yjtal: ,Depw·c o_: s~e, descon.;cstionc., as,·.a~. 

Â l'fõ"CI da elcistencl<l tiê 1'eue, 
M!adcr da ordem 1!'>1eol6gicc:r de· cos
lnOB é um dos mcris preciosos lega
íàos, que a apolog.ética cristã deve· 
í6: filosofia 'atlsl~élica,. Deduz-se cr 
existencia dum Deus Cread.or e 
Organizador do lato que as COÚSCls 
ereadas não somente · detennina
éias oo,gunclõ o:· suo: essancia d=· 

• iro das ordens do ser, mas são ta?U, 
bem ordenadas e determinadas de 

i eonformldade com a sua atuação. 
·:rodo ser tem sua J:)«)Pria finalida
fie e todas as COtl-'OS ~, obe
élecendo entre si mesmas a uma -de 
terminada e harmorúo= a:dem.. 

·iPiio ordenadas para uma ~ 
i~um, cr- é ~: · 

Somente os homrem :tâ1, .~ 
il!Kln!e ordenádos para Dett.s, tod.~ 
es outr<is ser~ porem indirefamen
·te através do homem.. Dai ~gtte: 

1. - o oomem l'Ode ~eüar 
-~ a:; mas necessid~ 
Mais tooos os seres, (T'*8 !he ~ ü:-
hi-ior-. , 

2. - Cl'.l!Wl~ondo Cf\iê, .~M1, ~
fll&<5 in:f~ &.ncontrmn , ,ma l'íTl'::i

lidode iao bom~. - elM•'"6 · poje 
r,rsa-106 de mD<X maneira ;,'.~ ·~ 

· ,<,-mP?Qm.e!e a eonse-cu~~ de s,eu 
~.~é ne-. ,., 
'' :E' ~ o boritém ~ :~dos.-1S 
feios age i:,e\o menos 'rii'b=lm~,nte 
-.~. cxmha deste 3etJ fim tt}fuM. tn• 
hkm:tõ, a vontade do homem é "'b· 
ea:iéialmento Une e ·assim· de-remo& 
~ti: de V<!<"- em quando easo5 

~orcm,s ,em ~ -ttm homem :<e 
~ de sua ~reladeiro: l'inatida
l:l.a, p(l!Ct :procurar o seu fim ultixno 

se. creado qualqu~. is\ó (: 
wflm<r ans:,;lise em_ Ili mesmo. 

c!trinbação do homem é t>e· 
aog atos do pecador. MO$ 

m isso entra nà harmonia 
~noa do coJ;mos, crea~~ par_:' a 
bnciior qloricc de 'Peu&. Pois, os lio
Íttlltns crue. ·não querem cantar '>S 
ftott ·,o~ ckr inJínila misericordia e 

~

a graça divina, pcrr!ícipando da 
lgiorici do céu, d"vem glorifiem" t>e· 
~ ,ior,ir-,entc:; do inferno, !ruia da 

~1d-õ n,::rçõo ef..,:n·a ... ª. jur.liça infini
ta da m<1gcstacie mvmo:. 

f () ·fim ultimo do homem é consti
luido pela bemaventurança, que 
llll6S!la vida -não se pode · alcan;:ar 
4de. man>"ira perfeita. porque essa 
'!P!J!eição implica que o homem 
ltlnlre na poses <l,e todos os bens, 
'fá não ·podendo .ser mais ating:i fo 
't:,or nenhum mcL Nesta vida, en
'fbetanto, podemos a-tingir um esta
~ de relativa bemaventuran-;;a, 
~ co;sistc no conhecimento . e 
MO amor de Deus e na prcrliea das 
~tud~. J:;:;sa bemaven,t<..=çn te• 
~va erige - si .bem ctae não ~
l!!!!lcialmente, mM smt im\rum~ 
ente - um eerlo bem-estar eorpo n ~ é o mstmmemo ~ mmei 
- porque o econhêCet'•, o ~· 
)t,i. o ., eg ir, d a a 1 ma d e tHt li• 

~ da bQ(:I disposiçã,, do_ 00&1'0· A 
!eS'Pei!o dH1So .todos n6s 1á fi:i:emos 
l!IS'periencias ver-iJi~ cr- pa!Cl· 

lelezmeme com a h..~ ~-1 

~ J'ft'\'ememe de eegot~ ~
eo ou de doença corre a ~~-

':clade J)C!f(! o estudo e a ~ dis
·~a. que parecem dner erclusi· 
\\lfflllente· respeito as faeuldodes 1..a 
mma. Foro .dos bellS corporaf.s, 
lftcisamos, Em virtude ck- nOHo: 
11Crturm social tambem do fflr.ll'lno 
(los ~ ~! paJff ]'Oder .... 1. 
l!ffllçat' tt bemaTé1?tJ.ir~ relativa 
tlesta vida. 
· Tudo quo aHrmanos Odmt:[ CO'fll• 

119te ao homem dentro dei efd:g!TI. 
aatuhal, indei:,endente àe sacr el.e
'.Waçáo ordem: sc,Lrenclltt.ra3, e assim 
aeonleO!l, qoc etta.mhomos C!l!I mer; 
mm; de4uç6es. c:om os ~s , ~
rireeentqnies. da ~ ~ ~
mo Soc:rate6, Aot&o e A.t 1~ tolM, 
ea;c,s eseritos c:Jsmomi1WW4 1m!a 
compreensão ber, JIIICdcr do e,99 e s 
Cios doutrinadcres do Dl!Odento !ftQt'., 

:sismo matmiatista. . . 
A fflosôfia cristã, em ~-.:i· 

tie eom as ;v.erdades ,e"'81cm.;, !'!!0-

étificou em dÍ'.l'erS0S ~ o ~
mento dos antigos filoecfoG pagão:;, 
~ já t:ttte um ~ado J:lU!'C!fflefl· 
te natural 1tunca existiu para os ho• 
mens. ·· Quando Deus creou o ho· 
:inem, ELE o colocou dentro ckr or
cem sobrenatural e deu-lhe um H:1, 
ultimo sobrenatural. colocando e 
M!Q disposição fora dos dons pr-: 
lletnaturais o auxilio ders graças·$~.
hrenaturais, urâcamente capazes , .., 
,,roporcionar cc homem a . bemav.-,:-i 
turança_sobrenalural ·perfeita. ::i1..c 
eonsisle na visão oeatilica de Dei.:~ 

O pecado original lrouxse como 
.,nsequtncicr im.,,c-Jia!a poro os prc
h,parenlé~. e to•:lo~ sons . clesce'1-
tl.ente~ a perde. dos dons sobrenatG
Sl:Jis e pretet:1aturais e privc;ido :ios 
.aons g:-:::~1_.~5!02 ele: ç;raçc:. O homi'n~ 
~§e,_ foi forjdp, na . ®.~ Pt9~a 

llõtul'ê:ref pelo enfràqu:ecimento dos 
dons naturais. Esse e'n:fraeiuecimen
to, contudo não se refere ,a e.ssen-. 
eia do' inteleio e ckt vontade humt'.t
na, mas apen<tS ao exercício e uso 
destas faculdades. · As · graças do 
Sto. Bcrtismo, reilegram-nos ·na pos
se dos dons sobrencrtm'ais, mos não 
nos dispensam de combater contra 
a triplice concupiscencia a todas: as 
miserias da vida, resultando· lam
bem elas do pecado original.· rica 
penoso paro: n6s, elevetr o nooso '}S·, 

(Continua n-a 7.a, pag,(. 

série. de conlerencias :i,elo ilustre, •. 
de Revmó. Sr. Pe. Dr. João Rez&n· 
de · Costa, diretor do Instituio -Teo
lccrico Pio ~G.; 

Ã Comunhão será um crlo solene, 
d-:; crgradeeimento ·. a . Deus l:'fosso 
Senhor pelos' benefícios :recebidos 
no decorrer . do ano . que , termina. 

LER E PROPAGAR O 1 - . -· , •. L E G ! ? ~ ! ~J o : 
E' DEVER DE TODOS 
os 0AT'0Lu,.s 

. . ' 

e as y,eias . poi:que ·.a.. arter1os~t~e as, cndu!ece·,,ca-us~d~,:.,,as ...~. ~,=~t~;iflãt·~··· ·.· ·.'.·· 
;iuxiHar no h·atamcnto dà ~_tnlis, é inJicado ~no :ir,t~mento: · 
desfa .insidiosa ·molcstia,. regularizando a pressao arterial e r 
ritmo cardiaco Usc·o e prolong-ará a 'l'ida com boa saude-. 

' . · . . (N. 116 ,EC), . 
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Porque 
nec:essária 

é 
a 

sua 
no 

inscrição 
SÉSI: 

·. 

-•-- r 

- ••• ~ ~ - • ,1 

. Para o' StSt aperfeiçoar. cada t-tm maio at ·J:,rg!!niz:ação -do!! 

i!!eU!! aerHçós · de a!!siatênda atuaía e futurioã, 

Para· o SÉS.I garantir eficiente clietrihui~ã;o_ de ~êuáoi 
e utilidade.s ao maior número pouiv.cl de op~rárioe •. 

Para o S~SI diepor de elementos cssenciaµs ao estudo· e; 

~lancjamenfo · das süas próximas rcaliziu,~ões cm benefício 

dos lr~balhadorcs: da indústria, dos lranspoh~s, !1;1~ 
comunicações e da pesca. 

. . ) , 

. Para o SÉSI poder, evitar irregular.idades prejudiciais. ~o&1 

interesses das trabalhadores scnidos pc.lmi, :,;eus ro!ifós· He ·. 
Ahiu,tecimentu' e outras imediatas organizaçõc• de 11Hia,tência. 
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Entreg~a 
1.~stitUto 

( •.•. t. ,- • ! .~:. • • •. ! ·. 

Nô ciia. ,21'-:presimo·-i,--.do, NIB,• 

lis6i-.,.-a · aoleâe · e1itre,:a, de 'eerti· 
ti~«~- i,a.n,. H ausillare.s sociais 
!'tira a · in~lust.rla, 11.11e • séi;uiram o 
curs,f 0 inte1tsivo do Instituto de Ser
"1ço; St,eia! • 

P~la. ·manhã, á11 8;30 . horais foi 
~elebra.da. ·Missa ém ação de i;ra.;:afl 
na :Catedral'.: pro'l'isor!a de Santa ' 
ltig-e~i~, pelo:, Revmo. Sr. Conego 
Dr. A;ntonio Leme Machado assis· 
tente :~les_ialltieo · do Iftstit~to de 
Servi~o Social. Ao Evangelho Sua 
Re•ma. dirigiu a palavra· aos. pre-

· aent~.· 
Ãá : :M;30 !toras·. do m.esroo dia, 

Jl'e ·aá.lão . liobte' -àa.. Federa.1:ão · das 
lndWltriur, reàli~u-se a, solene e11.
tri;ta ãos eertiflea.dos. A sessão foi 
i-rHidida't,elo Exmo. Rvmo. Mons. 
Lui:I: Gonzaga de Almeida, Vli;ario 
Ge~àl, répt·esehtando Sua -E~cla. 
Re'Vma, .o -Sr:, Ça.rdeal Arcebispo; 
ll1tegra<ràm ah1da a mcl!a o Rev'mo~ 

J ... • 

DR. pµRy ~t DO LJ .. 
VRMtEN-TO· PRADO 

Cl!n.iea de- moléstaa d:08 olhe• 
- Orutgi,a óCW&J - Conà., 
At.' lJ!U~à- 3!11 (I.º !!.!!d.ar', / · 
• l'ei,;: f,'~·~; . - ftet;.; A•. j 

A.!!&élJ~)°l4UB - lel.: i-ttlfJ. 1 

Ensintj · ', univcrsitario 
· l,;0!1Lü'1uiJ..,;âo dll. ;;,a, pa;-,) 

.,'ai Ludo q,.Ôi-!)sa.mcnLe e em meto 
tie 6f&J1cies d.ittculda.dea. EM& falla. 
<te com»reelUi'à.o d& ,;;-ra.v!da.de lio 
prahlem& já.' ,t·')rut.o de IWUs tie 
.ruuo iiecul_o df_._eusino leigo. 

__ ........... _ 

certlflcados no 
Serviço Social 

Sr. Conep :Dt-. ..l.at.oaio ~ ll&· 
chado, A.ssistente ~Jesiast.leo, e os 
srs. Antoiµo Devisate, representa.Me 
do Sesi; ~- e. Pra4o, presi~ente da. 
L. B. A.: J Mlé carlos Castilho 
de Andrade, .ecreta.rlo do Instituto 
e Jo15é Rangel Belfort de Matos, 
profeesôr de economia politiea e 
patàninfo dqe diplomandos, 

FALA O ~EVHO. COXEGO 
l.JllME ~ACHADO 

A sessão rot aberta pelo Revmo, 
Cones-o 1,ntonio Leme Macha.do, 
Assistente Eclesia.stico Qtte p-ronun
ciou a se~int~ o~o: 

O a.gricu·ttor e~ ll'Írt 1:'esto, mimo 
de apreen.são e -~e esperan~. l~ 
a semente !!06 Btlleol!I da terra. fer
tll. Pagsam Ó& m.eees. . . a, - ati· 
Yidade COncentra-ee SOb1•e esta JleJS• 
~a de tena ... t\o ideal de coJ')iosa 
produção. Xada lhé-é ma,is alvi· 
,:ar~iro cQmo a eolhetta ifos -fruto\s :· 
maduro2, em QUe sé.transformÓu·a-. 
sementeira d e oll.tem. 

.4. abei"lura desta. sessão irolene 
traz,no.s esta alegr!A confortadora! 
Xos·.meados do ano, o Instituto de 
Serviço Socia.l, .em cola.bora,;:ão com 
o Sesi, lai,çaya .o ·gernte-deste- cisrso 
intensivo, boje transforma.dó nà: 

· M:oM. lAill Goeep Oe .Ai&aeida, 

1 
cl1Ja, 'firtUcel. 11nee• • 1!'!111: t: 
para n6e o premio de - beDeã,o 
d-o ciu. 

Somos calorosamente ai;ra.decitto6 
ao diligenti&Jimo- Secreta.rio do. Jas. 
tituto, o · a.cádemico ·J09é Carioel 
Ca.stilho de ÀJld1·ade, e aea nG81!10fl 
mestres, competentes e dcdicadoll, 
a cujo trabalho diutarno dfllif8SIIIOS 
a. instrução e a !ormação imediata. 
dos nossos alunos, 

Meus caros a_uxiliares soda.ie da 
Industria.! .A ,-õs II-Ofléa eongratwa,
ção sincera., IIOll80 para.bem elnsi
YO. Qu&emos a.eompanM-lo doe 
uma. ultima · p&}aff& GCientadora, 
que assim ~; ao eaterdcio 
cie Yoaea a.tivid&de l)l'OC'lll'&Í ·i.-ra.r 
a. torm~o :,ocw cristã, reccl>ída. 
no lnstitulo,.Diante de .YÓ8 i,e a.bri
r-.1 o. éénario . doe. cié$ajueta.mentos 

·soi.:iaià; M:ultiploa .. os seus a.,peetoe; 
e.i'dnoinfoos'; políticos, moral.!\, re.ii
g-ioSbt!!· •. um.a.· eouiá, é certa: autito 
ma.lar- .q11,e. a, miséria. material, já 
muito"mitiga,d&, é a. mieerla. moral. 
Para el~ d.ev6Í:.5 ter !Ulla. a.tenção 
especi'al, No ent~. h& ·!.atores 
4utônom08. Jtt&S . eomplementa.res 
e(n sua.s a.tu,IÍ.Qc'.iés e ·Clllj& mterven• 

.çã.,:j. d~veis stim.pre apelar: a. Reli• 
zião, ,f} Est:a.do ~. a. Ml!!Ocia.çâo doe 
.ti.H:tatnente. iftt;er-.dOl!I, . pa.tr6ée, e 
opera.rios . · 

E' ~ elassieo tnnomi.o d& eM't& 
m.agn& d.a. qu~ · aoeiaJ. De.eis 
))NJ)íei&r -a.otJ. 'ill4i914ll0Ci e Á"9 eole. 
tirida.dee a ràeê~-'86 beM e -.r- · 
~ próprios deataa entidade&. ». 
~efúllMllto dfAlt& --. depen
derá a, etldenda. d-o ,.._ m.ia!lão •. 

,_ 
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!-:ossos ~tóliêçs dàix.i.m pin.;ues 
le&&.d.011 pa;ra,:·,.):i1st1:tuic;ôes de cari· 
dalde, M.&11 ni11~t:iêrn pensa ém re-
6erva.r ll-1.;'uns 'milhões Je c1·uzeiros 
!J.UM. ll-'!I nussM incipientes Unh·er. 

florac;ão pujante de!ltes 3~ attxília• 
re,; sociaie, af!tOf! ~ra exercerem 
seu munus no·tumu'Jtuante meio in
dustrial 1"!\'lderno. !lláo t,odemos 
esconder a nossa satisCac;ão. A ale
r;ria. da eittre.;-a denet1 certificados 
Á. 1," turma de a.uxniaree aocia.ls 
do Sesi ~ pe.ra. nós a, melhOt" re
eompel!.H.: •-.rmee dirnoc htbuta
dores 1111.ra.· a ea.11M d& &rdent 80-
eial cristã 110 · l!efo da. Jndt1Mria, be• 
nemerita Y!ga merua. da prospcri. 
da.d e naclç,nal. 

:M.issã.o -- aposto&aM - assim ha,. 
ff!'eifl __ 4kl ~era.r, 4IIIC ~ 
pelo retna.do da, justiça. aoeial e ã& 
e&rida.de · criJ!tã,, dos preceitos &ffll

teros da. justiça, ame,nizados pelu 
normas sua.ves d-o am«. 

29 DE DEZEMBRO ''* . 
.......... . z.r.i:. . . i, "Ç:..,; 

,si dad. e!; • . . . 

Pret1erva.f o·.espiríto de milha.reis 
de jo~·ens ·a.a :~o.Í-Í-upc;ão Jutelectua.i 
~ moral, é. obrf: ~uitó ma.is a-ra
•farel -a Deus, <!ó:: ciue a que 1e:'a a 
mino.rar os:,~sóf1·i'm.éni:Ós corporais. 
;I,:sse.s_ a.dl'.();-ados, esses medicos, 
css~s enie!3-he_iro,ii.,e: pro:CClSllÕies:'quc 
lla.\l L'nivei'~Íd°j,~~>Sil\p1•ep;Í.ram .. pa• 
U U sua.,·.: ~1:otl~ões; -~ão:.,e~tis~Í
tua· as cla.ss~ tiiri.;e·nte.s .. ' 

g,sta.s cla.ssl?s diri,;cntes serão 'na 
'"ida. pratica o qu·e a. lJniveü;ido.d e 
,11.3 th'er feito. · As Universidades 
._,;atõ'lica.s, onde ha professores .não 
só 1nd1ferentes e neutro~ ma2 hos
tis t. rells-lào,, é evldent~ que não 
lall(:l_Ul'l ita alnia 'lO jovem &émen• 
lN b.Oae, sãs _e \·e1·da.d1?it'll.l'llCnte ·íe
<:unc(aB, .. li:I•los diante do mestres 
11ue .~beÍk1 .E;IU)· ànti,religl01!ot. .,u 
tntliterentes, mas cuja autoridade 
iuentitica. se impõe a elea com um 
1a·est1.,10 ineslsúvel. Como cspel'ar 
~ue em uma idade em que o e&pi. 
,ruo W!!Plr11, {onemente à certll.7..a, e 
.1'1.io -admiLe o esL.uio de divorc.o 
.i.r,_t\ô'lect.uà.J, puua,m estes Jovem; d1s
t11t.;;t11r l)eii1 -a. r, ... ne tlu enu e a da 
,-c1·d~clf!'-"." : 

êlupolil\il.rnos que nà.o ~e rna..nl-
1:es_,e neste meio nenhuma indispo. 
ur;au· pumt.iv11, contra a re!J~ião 
Bntretanto, durante os a.nós em"' qu~ 
ele v:u plasmar o seu esp1ritu, este 
Jo\·eni irá habituar-se a pe'nsar e a 
jul;;a1· a.s coisas Cor11. dos pt·incipios 
crtstãos. Sôbre estes princípios, o 
mais que se pode esperar em .tal 
ll.~elo é o silencio. Este si·lcnció o? 
.sobl'~mancira deformador, Sabe ele 
<icmai:, que seus condJsclÍrnlos a.os 
(luals estima e talvez admir; se 
inspfram tão pouco r.os p1•incipios 
fie sua fé como r:.uitos de seu~ 
mestres aos quais venera de tôda a 
.a.ln1a. Recebe pois a todo momento 
OJem 1·cfieti1· nisso, e. por Isso mes: 
Jno, s-em op91·.the a menor reação 
à. imp-ressâo surda da Inutilidade ; 
«s. !ndlterença. desta fé pa.ra a- ort
eata,:ã.o da, lntellseneia e da ,•Ida. · 
Com~ a neutralidade perfeita ê um l 
'lrlito, os professores in,:,redulos Ma·-
11ltestarâ.o· seu modo de ver em ex- j 
11liea.ções ,:apidas e alusões írõniea3 
"ll:1e- não se discutem, .visto ser cota; , 
~-tà:beJecida ·quo' se deve respeitai· 
~ llb.crdade de todos·. 
,·: ~sta --atmosfra não pode d eíxar 

de ')'S~r nefasta· aos. peitos cristão.-5 
~~;'6 que·não -lhés,eoi\l.nnlea o mi~ 
~~pio do ·il'ldi!erentlsino on da hos
fi:l·l#_fMle· ao ,-scnUntentCI ·cl'lstio. , 
,. , ·Pe.tde·-ee. ai1a del!cad~za ,e o ard~r 
d~aee· sM1timento.··:Re:mêdios ocasio
lla!s ·sã.o 'lriipoten:tes ·col!ltra a açã.o 
eurdi f!· quótidiana 'dal!l causas co1·. 
:rup'tcira;;, · 'l'údo Isto· se \·eríflca c111 

-.-so melo socfal. A i;rande ·maio
'ria oj,i' a quase totalidade i::oa 1105. 

aóa t,'ro!ls,;,1onals ·r;airam de farnilta.!i 
caMJlca.i e não poucos déntre éle,; 
fizeram · seu CU1'80 secunda.rio em 
col~gios 1·e1igiosos. Contudo. na. ,·i
<ia. 1matica ,são uma mfnoi-fr insis·-

....... dl& ... ~~'~ .JI' 

Instl tu to otloJa.lmente ea.t6Heo, e 
Instituto de Serviço SocW diri~ 
seu aplauso á ·Federa.ção das In
d ustriu e a-!) Governo no seu ;,;esto 
d e orga.nização do Sesi e suas 
realizações. Estudioso dos proble
mas socia.is 1 luz da doutrina. evan
.i;elica, o ln!!tituto Tê 11esta. obra a. 
reali:-:a,:ão ~e um doa pontOl!I do 
t,roi;rama tra(la.do masistralmente 
na RerUm No"'a.rum ·d·e·Leão XIII e 
.Quadrai;-eeimo Ann~ de. Pio XI. En· 
sinam.nos · ciue, sem ll colabora~o 
direta dos principais . interesmtdos 
1111, questão S<>Cial, 01!1 representantes . 
do capital e do trabalho, é imt,os
:sivel resolvê-la. satisfatoriamente. 

Pio XI cb~a a traçar o ;-ra.nde 
esquema. dest:.. CO!abofa~o da.s Cl3.ll
ses, distribuídas 8 coordenada.g cm 
quatro organismos: · o, si11dicató a 
corpora.çãq, a ·il)tercor!lora.r.,io .; a 
org;anlzação. cl,.IM•el'istã daa_ elas· 
aes. 

Ora., o 13!!~ C()M o !!eU pEH!SOa.1 Eo?!· 

peeializa.do - .,u:dlia.J'M, usi!Jtefl. 
tes, enfermtiro~; ensmhetroe, Tieri• · 
ta.dores !!õel&ls - será mn eflea.z 
elemento de ll.atão .catre o pa.trli.o. 
• " 1113erarto, el!Jft!flho al!.dllilo i,a.ra 
e,,,te i:mpreselndi-rel entendimento 
ami;;-a.vel 4µ1fre a.11 classes, entendi· 
:1t1ento coroado 1?~1-a fraternal cola· 
boraçã.o. · ·. · · · 

o Instltut&, JIQÍ!l. ~om seu aplati.' 
mo artnna o deshÚeressado propo• 

. alto de eontil;lua.r colaborando n.a. 
rormac;ão esmerada de auxiliares. e 
assistentes 11oclais. 

Saudamos, mui ;-ratamente, á:i 
a.utoridades prese-l'ltes. Furtaram 
!toras preciosas •de justo repouso, 
ali que compareceram para. verifl• 
car de perto o. t1·abalho de rorma
~ào soda! CJ ue se proeessa no Es. 
tadQ, p1·~sti;;fá.·lo, deixando-noll 
aprcc!avel estimulo por que se 
prossiga em obra tão urgente, tão 
ut!I e tão patriotlca. Queremos 
distinguir com a.· nossa saudai;ã.o 
0 1·epresentante :. 0Clcial do Emo. 
Sr. Cardi~l-.~rcebispo, o E:xmo ,. 

Deus 'l'Ol!I acompanhe e 'l'OO faça. 
telizee 1t0 Toeeo :terriço social, qt1e 

é da ReÚgii.o e Qtte é da. Patria, 
:Ji.m deste Brasil cristã.o, que ama· 
nlOl!I ter_vorosamenté e q1ié nossos . 
intimoratos es!or,;;os hão de tornai· 
1nn renu.nsado torrâ.G ·de Terda.deira 
l>l!-Z social pelo convívio :tra,ternal 
de suas diversal!l classes. 

S. Tomaz, Arce~ispo ~e: C&nterbury 

E.111T'.G.EGA DE CERl'IFICADOS 
Em: seguid.t. tez 1!SO da. palavra. o 

M', A.b(l&la Cw-y, ora.dor da tttnn.a.. ' 
E, ato continao, J)a8SC)tl·se ao com
promi:ll:!o e "'1trega dos cortiticados . 

. Ta.mbe1n .!oram entregues prêmios 
ao,s a.litnos Roberto Machado Mo
~ri J Àn011e Eteo Pesce. 

F.ALA. o . ~A.RAN,INFO 
Por. ft!ll hlieía ·a ~ e!.~-e 

ora.,;i.ê o profemM' eis:'; . .JO!lé ~ 
~. ite X&tes, .. 1/lll'& 16:.MUe!! 
l!Ohl'e a aiMâ.o do -mar- aoew,. 
eome · dMl!t.no M ~ e ~
~entre·.,.,-_ eaptt,a1 e 
tra.b&lho. Stt& -hona :,e retePhs 
a.inda ~ trop6008. ~ M :n-o...
a u:s:iliares encoutl"IU'iam em -. vi
da pro'fh!sionaJ, ·iJtcita:ndo·M con
tudo a _que ~ M maioreti n· 

.· eriflcios pelá g-n,ndeu, d-ti s. Pattlo 
~ d o Brasil. 

Eneerr&nd-o a. l!Wi,a, fi~ 
ttl!IO da palavra. &ll. senhores repre
sentantes do i,resident-e da -F'ede
racã.o das Industrias e de S. EmciM 
o Senhor Cardea.l Arcebispo. 

fRt~OS • 
-AMIIMICOI 

TOMEM ,L~, 
G,.nde TW. · 

São Tom<:r.?:, o !~ e glorio
so defeMOr dos dirE!'itos . ck.t I~eto;, 
nasceu aos 21 de dezembro de 1117 
em Londres, fHho · de poes distin-
tissimos e profundamente. · religio- . 
sos . Bem cedo frequentou a, escol.o; · 
dos conegos regulares, pará depois 
continuar OG et.tudos em Londres ,~ 
Oxlord. Não satisfeitos com este 
curso regular, estudou ainda di
reito e outras maierias no: Universi
dade de Paris. Como estudante, 
não se desviou, nem por um milí
metro do caminho reio, · honrando 
11empt"~ a fina educação, crue rece-
bero: na caso: i,atema. Leal e fran
co, era Tomaz inimigo figadal d,a: 
mentira. Muito aeerladcr foi a es
C>Olha r-eo:l nomeanelo · o: T omaz 
cha:iu:elcr do :-emo. -~ a. tão 

. o!la· dignidade, CCD'feg,ac:k, de mnct 
l't?oSP0M(rDilidade muito grande. To-' 
moz deu prOTa hrtlhante de indis
ctttivel competcnm, impondo-se á 
admiração do Soberano e dos-- se•1s 
snditos : k;sim corriam a:s cous :rs 
oc comento de todos, crti ao dia em 1 
que T omaz foi eleito para ocupar a j 
sêde arquiepiscobàl de . Ccrnterbury · 
que vagara pela morte oo Teobal-
do. O proprio Rei foi o primeiro qu,:i 
o proi,ôz para este elevado e espi
nhoso cargo e persistiu nesta ideia 
apezar das grc:x-Ms · ponderações 
que o chanceler fazia, prevenindo-
º do: luto: inevito:vel, · que havia de 
romper, entre o poder temporal e 
espiritual, havendo ftte ~ defender 

., os direitos do: !greto;, como arcebis
po, contra: as o:rrogancias e as ;'1. 
justiças dez corÔ(I. Um carater co
mo o de 'romaz Beeket, não conhe
ce tergiversações e transso:ções 
desleo:es. Estando-lhe nas inãos ~ 
interesses da Igreja, era certo que 
os defenderia a - todo o transe. E 
cwsim aconteceu.· A lt!to: começou. 
por assim dizer C0llnO o dia sagro 
ção do arcebispo. MotiTou-a o: 
pretensão do rei de c:abe!'-lhe h,.
risdição sobre eciesiasticos. To
:m<:rz: se bpÔz energicamente a ação 
da corôa, fazendo valer os direitos 
da mitra. 'Ao lado do Rei, se viam 
elementos que da energia e fran
Cf tt e s a d o a r e e b i s p o tinham 
q u e r e c ei a r m e d id o: s desa
grado:veis. Intrigas e calunias alia
ram-se á campanha movida contra 
a autoridade eclesiastico:. 

O Rei tomou medidas tão vexato
rias, que Tomaz teve que procurar 
asilo no: França, onde se achava 
C1:1tão o Papa. 

A este explicou a situação afliti
va do: Igreja na Inglcrlerro:, e pediu 
exoneração do cargo de arpebispo. 
O Papa não só lhe aprovou a con
duta, com mui.. . elogiou a firmeza 
que mostrara:, na defesa dosdircitos 
d~ C!l'cebispo, O pedido de. domis
:xío não teve dc!erimento. Tomaz 
retirou-se pare; o: solidão do con-

. "ento dos cist~rcinenses em· Pontig
·DC!C, entregando-se . a exercícios de 

Aiii 1'íiq~-~!~ 

lhe~ dÕ ~. m&m,o,a o 
. superior o: demitir imedia!ameate e 
~- oob pena de ~., 
de tod<,s os conventos ~ DCl 
Ingiaterr-a. Luiz, Rei do: Fl'CIJ1QCI. 
cientificado do ocorrido, foi em l)eQ' 

soa o: Poiltignac e ofereceu ao '.:l.t'· 

cebispo o oom"enlo. c:w Scmia C:O.. 
h.1mbo: em Sens. para onde pelSilOCd• 
mente o o:companbof;i. Depoit; EM 
seis anos de desteno, pôde 1'0tim' 
pora a Ingk,1terra, graças aos bom 
prestimos dó_ Rei da França ~ 
ao Rei do: Inglatem:!4 Mas a paz ·a-· 

·toava longe i:nndd. F.mbora Hemi
qu,e tiYesse procurado 0 Prelado ,am 
Sene; embora tiTesse h<:rlido ~ 
c:ilio:ção entre 0G dois, os ~ 
de Tomm novamente ~mrom. 
indispô!' o.~ contm o Affl,bwpo. 
Esta ind.isposi-çáo tomoc . formctâ ttflY 
dedcradas, ~- Dáio e,a 'í:11,aiz po!!• 
sível lftl1 bem' ente~mo. Pi,r. • 
infelicidade: do Sobercínó, esté, 111t!m
momenlo. de maior' irritação dei:r.ol:1. 
escapar e_stas. frases: e Não hct ,'-!O 
reino homein nenhum, que m;, · !1,. 
vre deste Bí$rio ?> .· · 

Adulador.e-s .CJ:00 · ~ ~ 
desastroso .. desabafo,· WJli! ·mais es• 
r,era por omra ordem, ir6 no· ilmliffl· 
de agradar ó:· · Magéstade ·e ·mera.; 
cer-llms as grai;cis. partiram ime• 
dio:tamenie para Canterbmy, ·1'8-' 

solvidos à matar o Arcebispo. ~ 
:;e acmmi na igrej<t onde o dmo 
cantcrva vesperas. Os sacet'l:.lolas 
tendo conhecimento da chegada 
dos homens e recetando, quak:[llM 
ato · de violenciq, qu:i2eram Ceffar t!S 

portas do templo,.·romaz; porem, 
opôz-se e disse: éA igréflj · rião é 
nenhum<I.,fortal~, que á defeso se 
levante. .Si. ~rem. ... ·minha 'riclcr, 
é'mu pronto ÇI entrega-la pelo bem 
da Igreja.• O bando entrou na ~ 
j<t adio:ntQu-so ~ · o ptesblterid ., 
um del~ ~tott em· aH a ..,.,, 
cOndes está Tomaz o traidor da JXl"' 
mo?> o Ãrcel>ispo' respondeu, 
c:Àqtti emoo;, ~ sou traidor da PCI" 
trkt, mas sacerdote de Deus, PfOll" 
to o: den:ainar o meu scmgàe por 
Deus e pela Igreja. Em nome de 
Deus ordeno-'.Vos que nada de mal 
pratique~ .co11.tia os meus. o '!em~ 
po que vivi, .. de.fendi,· a !greto;, sem< 
pre que ,a . via: op!imida. · Sentir-me
ei feliz, si, en,. worendo eu, lhe ,;,o1.i 
tar a paz e a Jizerdad~ . Dita est~ 
palavras. ajoelhou-se aos pés do -tl-' 
lar, recomendou a alma a De-tm, Q 

Maria Santíssima, a S, Dionisio, ~ 
Padroeiros, Muito tempo os assas~ 
sinos ri.ão lhe concederam paKI fa.. 
zer devoção. Um deles desembai
nhou a .espado e com golpe formi• 
clave! vibrado contra a cabeça do 
Prelado, partiu-a . , meio. Os J;:,.. 
grc'ros do altar e o presbitcrio fi~,. 
rcrm salpicados ,de sangue ~ d., 
massa encefclica do mo:rtir. }),;t 
igreja os bandidos se dirigiram oc 
palacio· do arcebispo, onde pratl(,tl!; 

~· J:__. 
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dê conduta benéficas e conscicn-
.. ~ÕCiGélu.trib d.4, ». :pag1n&) M &J)eÜ> dirigtdô 8~ goverruu,.tes expet"i8ftda. Onde a,; faf:otts psi• · ciosa.s. · 

Recentel'dentt um . liôvó fa.tor cias naeõos: eõlogi.eos têm tun papel de desta- • 
te!!1 se lêva.nt.A~ pua estl.mula.r ' que. Certamente, tudo não }X)do 
e deiiejo ·$ paz ê ela deler:minà- Se clescjard!'!! da.r, mais que urna ~r previsto. E' prudente, pois, 

.,. ~·- .~ -~t~o\'ê:la mais eficaz- estabilidade superficial, duração á. deixar a.bertà. n porta para re-
J:nente. ô l)ôder de novos . insLru- \'ossa t.arcfâ em prol- do restabele- visões tuturas - e a.justam<"ntos 

· - i:i1êritoif d~· ciéstrúiçãó quê a técni- cimento da ordem e de uma paz eventuais. 
· ca '. m.odêrna. ttrn a.pêrfeiçÓado e que não venha a malograr; se de- Ao fazerdes isso, mostrar-vos-eis 
· · co!it:imi.l, ·t apérfeiçoar atingiu um Mjardes evitar qu~ essa paz seja fiéis ás palavras pronunciadas em 

grau tão terrivêl' que os êfeitos violada mais cedo ou mais tarde circunstancias memora veis por in-
·. dõs à.tua.is engenhos belicos são decido a dcficiencia de sua propria terpretes autori2ados da opinião 
· '>istos pé1A hum.anidàde àpavora- cstrulura parn suportar as dificul- publica: estareis certos de não es-

. ·lia, ·UittUJ obra. do dernoruo. Este dades praticas que lhe serão im- tar eausando qualquer prejuízo 
fà.tor Cl'iót.l o probltl.lrta do de- postas na ho1·a em que ela for aos vossos melhores interesses: e 
·sai"ma.mento em m.eio ás discus- posta em pratica. a deficiencias e dareis, á familia humana inteira 

· :aões :interfiil.<üonais sob . upectos negligcndas ü1erentes ás omis- um exemplo luminoso ao mostrar-
. eompletaroMté novos e veio dar sões e insuficiencias talvez inevita- ctes que não há outro caminho mais 

um inoentivo que jamais existi- veis hoje, para seus efeitos reais ou seguro cm direção á paz almeja-
ra.: de.!!te problema nasce, a espe- il'naginados no futuro que não da que aquele que vem da reedu-
:ranl;lá de llê encontrar a solução podem ser calculados no momen- cação da especie humana no es-
que as geraçõêS pas13adM têm al- to: então, tende o cuidado de dei- pirito da solidariedade fraternal. 
.me.jadó.. &m. \l'ào.. xa.r l\berLo o caminho ás emendas, 

Apasa.r destes n\otlvos. ncm run- por um processo claramente de-
daélos de espol'a.nçà, que dão á Igrc terminado, desde que a. maioria, a 
ja m.ais alegrià que a hing·uem, maioria dos povos, a voz da ra-
pa.recê que, na ordêm atual das zão e da equidade, mostrem que 

.,~oisu, devemos :floar na expecta- essas emen.clas são oportunas e 
ti~ de UMA grande probabUida- cter;ejaveir;, ou m<'.'smo buscncla.">. 
.<;!.e · dos tuturoi,; tratados de paz 
J!;ê ·1orne.rei'l'I nwn .. opus imper-

. t:ectwn,. Muitos dos que os redi
. gem rtocmhêCêrão, cm irua propria 

, obra, o· ~ultàdó dê COn'IJ't'Omissos 
~ntre · politiou e reivindicações 
difenntes potência.s, ao em vez de 
verem nela ã expressão C'Je suas 

· · p:roprlli5 opinlôéll pessoll.is. basea· 
· .. das rui. verdade e nos conceitos 

:·, 'jt1sto1; ·do ·direito e da. equidade. do 
= ~tinlerttt> ·humano e da. prudén· 

da. 
Em terceiro lugar, esta. cort.'lide

:r--ação leva nàturaln1cnte ao tercei-

No desenho, uma maquina pode 
parecer dotada de uma perfeição 
indiscutível pela sua pre<'isão ma
tcmatiea e rig·orosa, mas, a mes
ma maquina poderá ser julgada 
gravemente defeituosa submetida 
a um exame real, que acusará uma 
serie de defeitos téc1~icos impre
vistos. Numa órdcm -política. so
cia J e moral. quão mais facilmente 
un; projeto pode p~rcccr excelente 
no papel. como fruto de Jabori.o-
sas discussões. m;is ralha quando 
submetido ã prova do tempo e da. 

A LUZ DE BELEM 

Como é lindo caminhar-se ã luz, 
quando se tem a certeza de estar 
avançando pelo ataiho seguro! A 
luz: olhai para ela todos vós que 
vos achais unidos pela .mesma fé 
no Salvador do Munclo! .Para ilu
minar o caminho ela vem da M· 
trela que brilhou sobre Belem. 

Se se desejar retornar aos gran
(les principiôs da justiça que le
vam á paz. ·deve-se ir a Belem, 
deve-se relembrar a exemplo e a 
doutrina Daquele· que do berço a 
cruz não conheceu missão ma.is 
alta que a de cumprir a vontade 
do Pai Celestial, a vontade de sal
var o mundo das trevas do er1·0 e 
do lamaçal do pecado em que se 
encontrava. Deve ser reconhecida 
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A ~grande volta» á.s maximas 
da mensagem ele Bcfom nunca foi 
tão ncccssarla ao mundo .quanto 
hoje. Na verdacle, raramente o 
contraste entre os preceitos .da Di
vina Mcnsag·em e a realidade se 
tornou tão -cla!'o para os homens. 

Amedrontados por este contras
te, desejaríeis, queridos filhos e fi. 
lha.s, perder a coragem? Dcseja
nc1s aumentar o nwnero dos que, 
alarmados com a instabilidade dos 
tempos, começam a hesitar de tal 
forma que, mais ou menos astu
ciosamente, fazem o papel de ad
vcrsario de· Cri1,to? Nenhum cris
tão tem o direito de móstrar-se 
cansado da luta contra o levante 
anti-re!ig·io.so de hoje. Pouco im
porta sob que formas, com que 
metodos, arma.s ou palavras, ten
tações ou ameaças e sob que dis
farces o inimigo se agigante. Nin
guem pode ser desculpado por per
manecer em su.a pre:.cnga com os 
braços cruzados, caQeça baixada e 
joelhos tremules ante o inimigo. 

As mesmas taUcas são 1,empre 
usadas contra a Igreja: <<Matai o 
pastor e a ovelha se de1,garrará» 
(Zacarias, 13, 7). sempre as mes
mas taticas, impotentes. para 
achar algo novo, tão inglorias co
rnos vãs, são repetidM nos mais di
versos lugares e . .chegan'l a. e).tpC· 
rimentar sua força até contra a 
propria Igreja de Pedro; A Igreja, 
mesmo com o coração sangran
do, não teme }X)r Ela propria ..:... 
Ela goza da promessa divina -
mas teme a. perda. ele tantas al
mas. Seus anais lá estão para pa
tentear quantas v,czes os mais 
impetuosos ataques· têm sido de1,
feitos de encontro â. pedra calma 
e rija sobre a qual Ela está er
guida, certa de · sua imo1·talidade. 
Hoje como ontem, e amanhã co
mo hoje, todos os esforços para 
conquista-la e destrui-la devem ser 
abandonadós, e reduzidos a zero 
ante a força· vital do «vinculum 
caritatis» (vinculo ·da :caridade) 
que une o Pastor ·e· ó · rebanho. 

Na ardua mas resoluta tarefa -
que Nos foi confia.da, · qualquer 
coisa Nos dá paz e coragem. E' 
a confiança Naqqele que escolhe 
as coisas fracas pará cónfündit a 
arroganci ado f~rte e· .a solida 
convicção de 1,ennos capaz~s de 
contar com a fidelidade e vigilan
cia da oração de uma «acil!s ordi
nata» (exercito em ordem· de ba
talha), cuja aptidão e experiencia 
tem levado de vencida os. maiores 
atenta.dos. · 

Recentemente tivemos ·<i. prazer 
dé elevarmos ás honras (los alta
re.!I um· heroico grupo de martires 
que, selando com san~e ·ª profis
são de sua fé, embclezml à alvora
da. de nosso seculo. Desde.· àqueles 
dias outros grupos de Sacerdotes e 
fieis soldados de Cristo ainda des
conhe<:Jd.os deram e aipda dão o 
mesmo testemunho. Não'· duvida
mos de que um dia pofüfremos vê· 
los transportados. da 'p!;>scuridade 

. par~ a glori.a, quand<> .~: .-histo;ia 
suspçnd~r finalmente .·a:.,.,. cortma 
que encobre e enegrece a época 
atttal. Pos1,a o exemplo de sua co
ragem e fidelidade ao desprezar 
a morte inflamar os corações de 
Nos.soo amados filhos e filhas, en
diêr.Hló-os com os mesmos senti· 

..::~~().,.~~~~~' 

·"I' 

~n<!lt! 1 !Sti g ?!~ "1'11'df!rit lÍ!, 
ed:Mífal't:e ds Cristo pua II mi.1.0lf 
.Mm de toik & '9úJUrt:laat1 

O l"LAGBt.O :bA Pó!d , .. ' 

Nã.11 ~~ ~a.r Mta 
Nossa me~nagem de Nat&l J!eDl n~ 
lembrar o sofrhnenta e a.a .M~· 
dades que se erguem da serlk Si• 
tua.ção alimentar e dá gra.,>é ee-r-
dição de saude dtlA!I n,u;~ ,*fétif.~ 
das pela guerra. . .· 

Já a 5 de abril dc.st~. ~ lU~t· 
mos um vMmente apelo · a.os f:.O· 
\férnan~es e P<>VOS dos p~ qus 
poderiam vir em auxilio dhl.. pt.,pu, 
!á.r;ões ésfoinea.das, com_ ~ · te, 
3erva.s, e na verd&d.e ltlUiU, · t.alll ~o 

do ,eito. Co~ pela ·~ 
"riei&dtude, especia.lmentê MI ~· 
oas, dô!I ~lboB e·dM ~ e 
mundó civiltzado nâ.l, ~~ée&u 
oo bratoe er.uzados, e deve ·11tr êl~· 
g'iado o esplrltõ enstão e hu'tft&• 
nitarlo dos homefts e das ~ 
que flil'gt.,w.:ara.m inume:I'.~ e~~ 
sõM de a.ssistenei~ Seg:uin~o •~ 
DJJguina.l'iU estrada.'! dof! ~•r~0 

tos, ~ tl'Quxéra.m para. a:8, 'fiti• 
mas de guei.-ra tod aa. aorte ~ •u· 
:til.io. Eles salva1·aJn à. holU'a -~ 
Juunanidade, que foi 1:ào véri'ó!U!.~:> 
aamente ultrajá.da pd3. \'Íolénéi!t '.t 
pêlo odió. 

Qu,isera o Céu que ~st~!l !11!'!.dót 
ck energia e provisão · ca.rí~Mà· 
mente envia.tios à fim de. &li'IM.l' e-t 
mais necessit:.adÔS e ~ · · , d& 
l'Uina em que aé ~~ 
tivessem sido suficientea l:)&:ra. . ·~ 
g-T·andio~ obra! Infeliarri.ente,1 i!J!!!.b 
não se dá: por, conseg·uinte, senil• 
mo-Nos compelidos · a renov~r 
NossCJ apelo da primavera pa.ss~· 
da. 

Paira sobre vastas régí6ês 1b. 
Europa e do Extrêmo Oriente o 
espectro da fom<i ! l 

Pão -- no ·sentido lato dti. pala• 
vra -- é necessitado por .popula· 
ções inteiras, as 'quais cte,:ido ã, 
sua. falta, estão se tornando r.rll· 
cas, abatidas, ancmicas, .Yi.tlm&ti 
das enfermidades e torm<'!ntós , l!I 
perigosamente levantadas pelo, 11i~ 
ni1;tro aguilhão da d<'!sesperança. 
do rancor e da re.be!ião_ social. 

Tal é o tremendo perigo que e.;~ 
curece a aurora do novô a.no, um 
perigo tanto mais serio porque, dt. 
al~runs sinLomàs que revel~n il'l· 
certeza e debilidade, a magnanihu1, 
obra de solidariedade hUn'laná. pa
rece achar-se ás vesperas · dá de
generação mMmo antes de M f.íú~ 
der· aplicar remedio. , , 

Não é hltmano que aquelM p~ra. 
os quais a fortuna sorri mante
nham uma posição de isolll,cionis• 
mo e de desconhecimento dos in• 
fortunios que atingem os .outros. 
Fechando os olhos e os co1·açõef' 
ás desgraças apena.a porque .. os 
infortunados não 1,ão seu1, con\lé~ 
cidos ou apenas porque o.<s dê$• 
graça dos estão longe de sua _ pes* 
soa, pensam eles que c9m esse f~~ 
to podem justificar perante suar.. 
proprias, consciencias se.u isolacio~ 
nismo e desinteresse em face ~:; 
necessidades de outros. Suas n:e• 
cessidades pessoais consomem os 
fundos que a pratica da caridade 
teria posto de lado; e é por, eS!lle 
motivo que os meios de socor1:~lll 
deixam de fornecer a as&i,!ltenc1g. 
que teriam dado se a o~ridltde p~
lo proximo fosse observad,1 por é,S• 
sas pessoas. 

:E:: lançamos novamente um à]?é• 
lo para que todos Nos auxiliem: 
Nfl.o deixeis vos!!os fervoree esnto• 
1·ecerem! Deixai vosso 11.wtilio llér 
cada vez Mais eficaz e genet·oso! 
Fora com todo o avaro egoism.o, 
todas as mesquinhas duvidás, to
da a mordacidade, toda a ind#ê· 
rença, todô · o rancor! Deixai ._v~· 
soll olhos ·verem apenas a. Mi5.êri11. 
e ,acima de tudo, o sofrimento t'it-; 
milhões de crlanç:as e de jovên11 
que perecem de fome .. D&.ste ·Jl\O· 
do, a um e Mesmo temp(), dal ~ 
recebei o indelevel p~serite ~e 
Natal: «Pal!l .na. terra aos. homer1iw 
de boa.vontade»! · 

Nada é, tão bem. pleiteado pan. 
. _criar .as. indispensa.\l'eis· e. es~lrí• 

tuais exigenoias ,da. pã.z, eomo. .. _o 
auxilio liberalmente dadó ~10: ~~
tado, por urn governo. iiem_ olhar 
para . a.s fronteiras na.cioná.is, . dé 
modo que as nações deixã.ndO dé 
lado os 1,entimentos de o<µõ é dé 
vingança, reprimindo sua foMé 4e 
poder e banindo o privile~·ià.dó 1so.• 
lamento possam apréndet', t'ic,fl 
seus proprios infortunios, a. cOM• 
preender. a tolerar e a. awtiliàr
se uns aos · outros ê · assim $obrê 
as ruinas da. civilização intêit&• 
mente esquecida dos ·ensi:rla:Me~
tos do Evangelho, possa a comUl'u .. 
dadc cristã elevar-~ de l'I0~0 lil. 
um g'l'au dê civilização em qu~ à 
Lei do Amor sêja a· lei SUJ'r«ft\&. 

Com e1,ta prece nôl! labios êstêl'I• 
demos a todoll os que . Nos · óti'VêM. 

-nesta Vespera dê Natal um arden
te desêjo de que a · «Paz de DéU.5 
que excede a t.oda a compreensão~ 
(Felipe., 4:7) possa. ser sua .e 4o 
fundo de Nosso coração Nós. C:61l• 
cedemos à totJ!)s_ <>s. Nõssoli ttt!t• 
ridos fllhos e -filha:i. em todo ó 
~undi, üôMô Milh~r .-~~.s g1;~i;<l,~ t'lõ 
verbo de Deus que . se féZ · ;Ro• 
m~m: Nótisa pal~.M)!!.f beti~fi,ç_ 8,p&t:• 

-~e&» • 
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· rart11111r Gn Eutscopado: Paulista ••• 
(Couclwião da ~ pag.) 

{ YNliS ". µena ·" fe1·enda.e :i<&llte» tia e", 
..tos 11 _r"gressores contwnazes. 

•· ·"º~ -nvssos sa.cerdotes ordena
mo" ...;,. :•onera.ta consoientia" 
'l;Ue .;, respectiva Óuria Diocesana, 
o,.lé o ·<lia 28 <lé fevereiro de lH7, 
ó>llviera, para o necessario exame, 
l!,l\l 11lenco das m11sicas e autores 
q_1&e 15e oo:atum"' ca.n.t..ir em su= 
igrejas. 

"w1nb1·amos, outrossim, que nã.o 
pode haver missa cantada sem can- , 
to · da.,i partes moveis ( Introito, 
Gradual, Ofertorio e Com unio) e 
··q 1,1e nã.o é licito mutilar o texto 
l>ágrado, omitindo, por exemplo, nas 

· Ladainhas, o "origina.li.. ti.a in vo
e.ação ··" Regina sine lab·e oi-iginali 
concepta''; ou o "ora pro· nÓbis", 
a.pós cada invocação; ou o 1n·i
J!leif·o .. kyrie ", no começo. 

"'.-l~tes do "Tantu1n ergo··. ntts 
.. bençaos do. Santíssimo, é µreciso 
. cantar o "Oremus pro J'onlifice·• 

~Qttl Q respectivo ve1·siculo e ora: 
çào, como vem no "Ordo". Bm se
,~u.ida, cante·-se tambem o "Oremus 

, pro Anlistite K ... - Stet et pas
ca,t in fortitlldine tua, Domine, in 
sublimita.te nominis. tui ", com O :,e-
1!1,llnte versiculo e oração: 

V, Tu es sacerdos i.n :«:Lernum. 
R, Secundum ordinezn :I.Jeleliis1:. 

4'i<icl:I. 

Or.,mus 

"Deus, qul. populis Luis inuulgt0ntiu 
coiu,ulis et amore dominaris: Pon
J;Uici nostro N, . , , cui dedisli re
~lmen disciplinae, da spirit um sa
plenLtae, Ut de profectu sanctarum 
ovium, flant go.udia aeterna pasto .. 
'fie. Per Christum .DomiJ1um nos
t,r,mi, 

,R. A1neo." 

JEJU}t R :\I.ISTJXI,;xcu. 

:Tendo em vista as dificuldade:s 
oriundas da geral desorganização 
causada. pela ultima guerra, espe
cialmente no que respeiw. li. alimen
tação, o Santo Padre Pio Xl1 auto. 
rizou os bispos a dispensarem da 
lei do jejum e da abst.inencia, e:x:
_céto na. Qllarta-feira de Cin~..:l.:I e 
~exta-telra Santa. 

~ Em virtude, polis, d e:s:s..i.:s facul. 
eia.dês, ficam os nossos co.ris.simos 
diocesanos dispensados da obser
vancla da lei do jejum e da abs• 
tlnêncla, até ulterior del.iberaçã.a ... . ~ . , 
raenoa naqi.elea dois 11upracltados 
'1íal!; cumprindo-lhes, entretanto, 
compénsa.r esta especial d lsperisa 
aom i..toa dt> piedade e caridade tão 
~-rltoriOl!t dla,nte de Deus''. ' 

DEPA.R'l'.Ulli:XTO DE AÇ.to 
SOCIAJ, 

"Visando f::t.vor€cer u.,)s p1_1bres e 
üperarlos, ha na Ação Catolica o 
Dêpartam(mto de Ação Social que 
déve emtlr e~ cada paroquia aol.J 
.i. forma de aaslstencla aos mendl. 
ifoe, â. lnh.ncla, circulo oper:..rlo, 
&te,. 

"Solicita-se a coopera<;ão d o ele• 
ro para a org:rnizaçào que tru o 
nome de SESI (Serviço Social da 
Industria) e que tem em miro. pro
porcionar, sobretudo i classe ope. 
r.a.ria, tacllldades na aquislç:io d e 
generos lndlspensaveis paro. o sus
tento. Pl'~stigiemos essa in iciatlva 
<;1 9utras ~ue porventura tenliam 
o nobre escopo de mlnor&.r os so
frlm.entos da gente pobre e .bu
milde, nesta quadra tormentosa que 
atr~véss\l, o mundo, porquanto, a 
despeito dos aleives do comunli;mo, 
a Igreja tem demonstrado sempre 

· o melhor empenho· em acudir aos 
n1teeeàí~dos

1 
como· o ateeta erube. 

. riintemente a, hiato ria lm parcial. 
~'1\1lttpllcn1em os vicentinos, a.a da
mas de C:Jrldade e MdaJlc!o" analo
gos os seu's esforços é inten~it'lqtH'm 
o seu zelo auxlliando quanto mais 
p1,1derem as obras paroquiais ele 
ai,s!stencia. social, que tanto o di
vino Mestre encarece, pois que tem 
pvr feito a Si o que se fizer P<'los 

~ pobres e necessitados: ",\m,•n dico 
,·obÍs: qu11mdlu feclstís uni ~x hls 
fratl"il.lus ·mels 'mlnlmls, mlhl fecis. 
_.,,, (Mt., 25,. 40)" 

CELEBRE'!.' 

"Por motivos obvias, lnillstlmo~ 
com os nossos carlsslmos coope;a
dores para que exijam sempre o n·e
ces/4arlo documento a ']Ualquer 
pàdre desconhecido·. que se apre
eente para celebrar a santa missa, 
Avlaem; outrossim, as supei;!ora.s 
de· Congregações Religiosas que 

• tambem o exijam, nas mesma.a otr. 
c1mata..-iclu, pua se por -00bro a 
gra.ve,a· a.11;.soa, ulUma.mentP ocol"l'I· 

. doii, embora uma ou outn ve:i:, em 

. Qet:IIM Coi:sp.. 

"A.temos e ~tos pelo d-e<:~co 
da Casa. de Deus e pela. integridadé 
da M, velell1<>s para q1.1e se não ' 
contaminem as almas confiada.s a.o 
nosso de\Svelo · paternal e, cozu ora.· 
ções e sacrificios, façam.os por 
apressar o dia em que prw,a á di
vina miserico.rdia livrar d.o cisina 
funesto nossa querida patri.l. e re• 
conduzir ao rcgai)o materno da. 
Jgreja os infelizes qae se tnwsv.ia-
ram Pelos caminhos do erro". 

OONCLUSÃC 

"Certos de que nossos ca,·is:sim,,s 
coo.peradores, empenhados como 
nús no "sentire CUDl Ecclesia.", 
sa.bet•ão pôr fielmente em pratica 
as disposlqões aqui exaradas, üe 
cuja observancia esperamos os 
mais copiosos frutos pa1·a o seu mi
nisterio, desde já. lhes agradecemo~ 
a solicitude e lhes üeixamos os vo· 
tos de Feliz Natal, pedindo ao Deus 
Menino que pelas mãos imacula
das de Sua lVlãe Santissima, Se dig
ne cumular de bentãos os nossos 
q áeridos sacerdotes e todos os nos
sos carissim·os diocesanos, propic 
ciando.lhes um __ novo o.no repleto 
das mais suaves consolações e de 
santas alegrias, prenuncio da bem
aventurança que o Senhor reserva 
a seus servos bons e fl6is: "Euge, 
serve bone et fi'1elis. . . intl'a ln 
gan<llu.m nomlni tui (Mt. 25,23) ". 

Sii;o Paulo, 12 de dezembro de 
l /q G. 

CARLOS CARMELO DE VAS• 
COXCELOS CARD. 1,IOTA - Ar· 
c-ebispo d.e São Paulo. 

A::-STOXIO AUGUSTO D.!!.: ASSIS 
- Arcebispo.Bi~po de Jaboticabal, 

AXTOXIO JOSE' DOS S-'\::,.;TQS 
- Blàpo de Assis. 

JOSE' MAURICIO DA ROCHA 
·- Bispo de Bragança. 

JOi:;1,;• l'A RLOS l)g AOUIRRE 
- Bi~po de Sorocaba. 

IDILIO JOSE' SOARES - B~po 
de Santos. 

LAl"AlETE :i:,rBANIO ....:.. Bispo 
,1 c Rio Preto. · 

PAULO DE TARSO CAi\IPOS -
Bispo de Campinas. 

:\-!ANUEL DA SILVEIRA D'EL
BOUX - Bispo de Ribeirão Preto. 

ERNESTO DE PAULA - Bispo 
de Plracicabo.. 

FRANCISCO BORJA DO AMA
RAL - Bispo de Taubaté, 

LUIZ ao::,;zAGA PELUSO 
.l3lgpo c1 e Lorena, 

Monsenhor RUI SERRA - VI• 
i:ar!o capitular de S. Carlos, 

J,!onsenhor VITOR RIBEIRO 
M AZZ1'1I _ Vlgarlo Capitular de 
Cafelandla. 

Monsenhor JOSE' M.ELH.A.DO 
<JA1'f POS - Vltrarlo Capitular dt> 
J3oti;ica.tu ". 

r.,EJt E PROPAGAR O 
• 2i& FEZ T&aali 

,I! 
.. LEG101'4ARJo•· 

;:a i'1iil'll,J!IL%1 & S: 
f.:' DEVER DE 'fUDOO 
OS CATQLlC8S 

--------· _______ ..;..._ 

SCJENTIFICAMENTB 

U$U&SFERIDA.S 
• P,-,m!Hh """ª"va ~/lo 811>ha11 
tl!\o coni ha t,. "'"" ti rt<'a mPnh 
fOil's. .. QUa)QUP~ !lfl'<'C~O "Uta. 
n~a. "omn ,a~tam· F~r1tiat1. flflJ 
t.!'eora.1 fT1<'.-ra8. f'h!lR'll~ anti. 
l'-'n~. F.r,zpmn•. F.rf11!p,.!n. li'rll'l-
,.!l!! Ra<"ha,r nn~ o.a, ~ .no• 
•11l011. F.81>lnha• Remnrrn"11t1< 
Ouetmaduru. F.ru-p~II""· Pica. 
d!l8 i,@ mosq11,ltoa ., lnalk'tot 
van•no11oi1. 

Mais uma 
do V.~Cy 

------ ~---
(Coul!lu:;ii.o üa 3.~ pa.gUUI.) 

con1 tan.to. '!nfase u in::;_uJ_LO, co~o o 
fo:.: o s1·, Vi Cy, é demais! .•• N4i.o 
compreende, não percebe o levla.no 
li'l•re pensador que com isto insulta. 
uma. boa.,• si.uã.o a maior pa.rte d-0:, 

:;eus leitores e leitores ri,,. ~e orgu
lho..m de sua f-é eatólk~ · 

• E nos ca.tolicos, ~ los de 00• 

tolicos porque catolico p".-u. o Sr. V. 
. Cy é um insult.o, ficaremos iiidl· 
ferentes, cheios de doçuras e de 
caridade cristã para com este fari· 
:.eu <lo livre-pensamento indígena! 

8' bem curioso! Os que nos 
combatem, quando nos insultam e 
ferem nossas crenças e sentinv,n· 
tos são todos venenosos, atrevi<.los 
ul.asfemo.dores, grosseiros. Quan• 
do lhes repelimos os insultos · 01,1 

in><inuações, e o fazemos com o ·ca
lor de nossa fé e a energiu de n-os· 
sa.:s convicções, repelinüo insul· 
tos somos. . . atrc\'ldos, sem, cari, 
tlatlc ci·i~là, 1cheios tlc aer•im.ouin e 
azedume.. l~ o eu.~o l'ica enu·e
gue aos 1ulgn1nento dos leitores! ..• 
:S:ús, Sr V. Cy, nús sjrq, o entrega
mos ao julgamento üos leitor-,s 
sensatos. E uma coisa lhe pedl
n1os: 11:lo se 1neta. conosco, trate 
de omll.i 1·e sei bili et, • • inscibili, 
.si quizer, contint1cl a escreyer pri· 
1norosan1ente C(,1no escreve, rnas 
!lÜO se metà conosco,,. por.que O 

Br. quando trata de certos assun
tos· elevados e belos de Relig.iio 6 
Ulll verdadeiro fracassso, 

E depois ~ queixa de tant.a çu.1·-
1.a, que o aborrece. Jli. sabemos qu~ 
o Sr. V. Cy nil.o ê catollco nem de 
de ·casquinhu. nem üescascauo, 
não admite este• insulto não .quer 
ser :xingndo ue catolico. . . Pois 
bem, nús os xlngndo~ catollcos (com 
ou sem casquinha) só queremos de 
Vossa Senhoria Ilustrisslma Sr. 
V. Cy, uma coisa - não se meta 
conosco, recolha-se! Fique rumi
nando suas brilhantes convicçõW 
de livre pensador por a.i nos én
cantos da sua ilha poetlca e nã.o 
nos o.l-orreça! 

E para terminar ... Boas l:<~es• 
tas, 'c,·lterlo e ju!zo·! Juizo, crite• 
rio e bom senso! E receba as sau• 
dá.ções de quem se ufana de ser 
xingado catollco apostolico .Rg. 
ma.no! , 

i)Jt DURVAL PRADO-l 
~DICO OCtn.,ISTA 

ftu11 Senador Pauto f.:(âdio. U 
! Esq. da Rua José 13onifác,oJ. 
• L • and. . Saiu 512 • 13 • l._ 
Cons.; 14.30 u 17.30 bo."'B.i 

'tel.: z~ nu 

S. Tomaz, Arcebispo de 
· Canterbury 

Conclusão da s• p~ ~-. 
'ram atos de vandalismo. O clero 
tomou o cadaver do Santo e enter
rou-o no melo da maior consterna
Qãc. Este fato barbaro se deu ~tO. 
1170. 

O Rei, ao ter noticia do ocorrioio 
caiu numa grande prostração. ,~ão 
fôrc. esta sua intenção, de praticar 
:ão menstrues<': crime. como de !'.:1-
:o. ordem nenhums.i \lnha dado pa· 
tC' assassinar o Arcebispo. Fez pe
nitencia publica, dirigiu-se em r".>· · 
maria ao !umulo do Santo. andan
dc leguas a pé e descalço. Sem 
t,,mcrr alimente algum, deixou-se !i
car um dia e uma noite perto -la 
sepultura rezando fervorosamente 
09 assassinos calram todos no Je
sagrado do Fie! e da opinião publl
ca. Despre1.odos por todos os bo'ls 
elementos tiveram de fugir. Cons
te,. porem ,que fizeram rigorosa ,,.. 
nifencia e .noreram cristanamento. 
O tumulo do Ser. Mcrrtir foi glori
ficado por múifog milagres e o .'".l
pa Alexandre III, apenas tres anos 
depois publicc: :, bula da cano•li· 
zação de Tomaz Becket. Durante l 
Ires seculos o tumulc de Tomaz :ri 
atralilivo de milhares de r!.lmeiros. 
Em 1558 os reformadores profana
ram o jazigo de grande Mcrrlir €. 

queimaram as santas relíquias , 
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SAO PAULO 
F'unclacto em 191'1 
DAC'l'ILOGRAFU 

TAQOIGRAFIA 
O Meihor Ensmr -
- Palo Menor f'l'e9U 

os MELHORES 
E 

PREÇOS 
A MELHOR QUALIDADE 

PRESUNTO e FRIOS VINHOS FINOS, FRUTAS, 
BlSCOUTOS e l30MBONS - GltNEROS ALJ:MEN'r.tCWS 

EXPEDIENTE DA CURIA METROPOLITANA 
LIGA F.LF.ITORAL CA'J.'()LIC A 

Dt- ordem de s. Emcia Revma. 
o Senhor Cíl.rdcul-Arcebispo torm,
mos pllblica a lista ela Dil'etoria e 
àc conselho consultivo da Liga li:lei 
torai Catol!ca (LEC) agora reccnl-
1:tuida de ~ Pau.J.o por delibera
ção do Episcopa.do ela PrQviac1a 
Ecl~siustica de Bão Paulo, ·- Pre
siüente: Fabio d~ Aguiar G,)tllart; 
s~creturio: Hugo Ribeiro Je ,\lme:i
da; Tesoureiro; Paulo sawaya; OOn 
sdho consultivo; Alcides Prad'l. 
Alexandre Guimarães dos Santo.-:;, 
Amador Cintra do Prado, André 
Franco Montoro. Ange!.:> Canc:iia, 
Aparlcio Luiz Pugl isl, Arma.nno 
Caropr ·so. Arthur R. tt.,19.1''.}U,·~, AU· 
custo de :::::iuza Queit'<'~. Cl:.1udlno 
Amaral, Einur Alberto Kok. Fran

_cisc.o Pinto Lima, Helena ll'i\<''/. ,tun
queira. Homero. silveira, ,T:i nu :ra 
prado. Jesuin{.) da. Silva Campos. 
Joto. Batista Baptlstela. José Ama
,1 H, José Bottig.ller!. José Pires 011. 
·veirll. Dias; ,JOSé Vlllac. Lauro de . 
l:;.rros Slclllnno, Mareia! FlelU'Y de 

Um a «~mizade » à 

Oliveira, Marlo barVa.lho de J~JS 
Mari0 E. CamargQ, M~ ~r 
de Almeida Bicudo, Nilo GoN!Q 
Ve1•gue1ro Odila Cil:l.t.ra Ferre:lr,;. 
Orla.ndo da COi>ta M-ei.Pa e Vi~n~ 
t.ma Rlbeiro da Luz. 

O Escrltorio Oentnl da Liga Elei• 
tera! Cat-0Hca ftmclana a Rua. ·:r-uL· .. 
rnôsa 91 nos dias utels, das 13 á" 

---H, llorM. ' · · · 
Qualquer assunto de ordem elj=-1~ 

torai deverá. ser dlr!iido á. ~a. 
Elelt.oral ('atollca e ~ ao Pa.la.çio 
Pio XII e nem â. quria. Metrç,poli~ 
tana. - São paulo, 19 de oezem .. 
t.ro .de 1946. :::- MOllS. __:?aUJQ .. J:w. 

1 ~~~o r~oudro ~'~~~:~~;~do-~~~ 

1. -As 2,- bases'·= naturais , da 
~ ~-} -i .: •. • • ·~·-.tâ:: :-i~. .,, :ai;;ces.e. -N.J$ . ,.,' 

- . (CÓncltP.!à:o dá 4~::t'•i;,à.g.)' 

p1rltv, 'd9J _Cfst~IUf\l~. ~ao_, ~~e~9~ . " 
conc.,nlrq. -~ .. riog~<'.r,/i(ier,,9'a?.it~r~ :,ia 
cousà's dlvir,c.f~ :· ·Clfota,rioif tnuit:9 a 
l'lossd: si,ijei_çÇlo , s_ç;il;>_ , "q:g ·):ir~~lfS. ciEt 
Deus e ·dos· .seu: · teprese~J<:mtes, Dct 
Terra;: e encontrarmos ·;;tmculçlçrçlaa 
para Jeali2_a~ o •BEM,· e 1ular· .. (:Ôll• 
tra as ,paixões e os sentimentos _çt,~ 
regrados~ .... AssL, experimen~qµ.os 
todos n6s · o estado que S. P~ 
descreve. na éart<'1 aos Romanos;: 
«Eu néio laço o bem que· qller~ 
mas fo.ço o mu: que não-quero ..• 
PGrque· me deleito na Lei de Deu.ló 
segundo o homem interior; vei9··?~· 
rem nos meus membr0111 outra · e1, 
que' luta contra a .lei do me.u:- espiri
k e me t!.lrna cativo da 0lel ·do Jil<.t• 

• cado ,que está nc... meus meml;,toi?.~ 
ló vimos, que o homem, em toclG>a 

os seus atos 3e dirige pqra ti sei. 

fim 1.1ltimo .. Para ;:r1.1e o fim ultimo 
de todos os nossos atos seja· .:i 

De1.1s Uno e Triro der' revela9';!9 
cr!stêt precisamos, para corres'poti
der ú graças santificante e hctbitu'll 
e as gráças atllais, do treino · cot1° 
tinuo e. planejado das nossc;tsi'. í~ 
dades nat,1rais, enfraqµecida pe>l<.1 
pecado original. Esse tr•IA9, ·q~• 
implica -.t mortificação, e o · ~J:i. 
do, é tombem coMecid,;, sob .º 'J.?" 
me .de Asc9se. e- nãc;i .é .outrc;t :~a 
a naio ser a imita9êto · ,;(.-'.cm_$: ,;;,or 
parte dos crlatêio.:. 

prova de fogo 
(Conclud.o da wltµo&) 

sejo.m modificadas com a devolução de algumas daa terras doa po .. 
loneRes pnra os alemães; os russos declararam formalmente ·á Po"' 
lonia que o Exercito Vermelho é o guardião ctns atuais fronteiras; 

7) O problema das reparações tambem vai ser causa. de mui~ 
tos dissabnres. Muito provavelmente a Rtrnsia e a França, que e,s .. 
t.ão em pior situação financeira, farão pedidos de reparações cava• 
lares, enquanto que os EE. uu., com três quartas partes do ouro 
do mune' o. declararão que a sobrevlvencla da economia alemã é 
cte intF•resse paro. a proprla Europa e que afinal de cõnt~ é preclao 
dar uma nova oportunidade ao. povo ,alemão. - A. f.;.-.:-. ,, 

Auto -Viação Bragança - São Paulo 
pnra !\~ suas vlàgens de Bn~,ança à C~pftal e v1.ce-fti'A, ltc'"' 
vam-se ctos contortave1s on!Q\19 d~ EMPR.~A Atl'l'<?~ 

VlAÇAO BRAGANÇA - e percurso é retto em tm tlQi'aS . 

PAR'l'fDAS Dfü BRAGANÇA. PARTIDA$ OE SAO PAlJl,C 
Otu~ utets: 7,0C e 16.16; do• Diru: utets: 6.45 e lõ,46; ~ 
rningot e rer1aaos: 7 .46 e 18. mtngos e rerladoa. 6,46 e lt;ló, 

Ponto em Braganoa: · Ponto eD" São Paulo · 
PRAÇA R.AUl LEME N.' 10 BAR ESTREl.A - Rua Ma~ 

TF.LF!FONr 109 n.' 630 - TELEFONE 4-teO~ 

3NRii ASSINANTE 
Ao fazer reclamações, reformnA ou ma"' 

dança de endereço, queira enviaranOtl o ende,. 

re('o completo ~onforme a~ha-se impresso na 

margem do seu jornal, inclusive o A~ Eseguido 

de um numero, afim di- tomnrmo-. provMen"' 

cias urrentes •. -----------~---------~-------~ 
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AN-OXJX Ili S. Pa.ulo, 29 de Dezembro de ~ Ili ··~ ~1 

Circular 
Clero 

do Episcopado Paulista 
S ecu I ar e Regular da Província 

O ~- Si:. D. Cl.:J.o.s ~ 
<ko V~cel.os :r.totA, Oaw:d~Ar· 
~deSã(,Pa.woe{.11,Bi.s,p,os 

&Jtrac,eneos ~ - Ciw--0 
~ e ~ Q& PllQ.Y;à:ida a 
~~ 

.. Ca.r~o.s Sacerw.;te.,,: 

"'i.A~ JE,S.U.S C~ !'U S ., 

"Ap,(,,s a reuniã.o do J;;pJ.scopado 
da Prov.incl.a, JJ,,o dia l e 4 de de-

. li:embro, e= Nossa intenção publi
car = Pastoral Coletivo., que 
lev.~e a todos os recantos de ::,..o.s
~· respectiva.s dioceses Nossa pa
la.na de Gci.enta.çã.o, conforto e es· 
dmUJ,o llesta hora em q,ue as for
~ ~ m.a.1 desen<:adeiam ,;ob_re o 
mundQ uma guerra 1nsidiosa, coru 
,;i pervez-so tntento de Llesorgci.ni2ar 
~ e ll~r l\. :,.ociedad e 

~ 
"Preferiw.Ol3, contuüo, r""°'er ou

W ou.tl:':ii, Vo:l mais alta e por isso 
óietei!"Ul,lDW:nos qiie se l<lS.Se e e o
:i:il~, em todas ais mau·1zes. 
·igrejas e capelalil a.a iUteira Pr·~vln
·cia, a mamentoaa. lilllclclica "Dhini 

. ·Rede.m~" 1W imQrta.1 Ponti!ice 
Pio.XI, 

"Assim, :it.tento sempre e constan
. temente submisso ao maglst ral en
::e.ino do Saucto Pa.llre, cuJo pontiri
-cado se caracterizou por um acer
rlmo combate :1.!l turbulent= bos
tes do a.nticristianlsmo, concitando 
todos c,.s fieis a ~ colaborarem uo 
6,postolado hierarquico da Igreja", 
i:wiguem se deixará ilaquea,· pelas 
tram::.s do inimigo. Pelo contrario. 
doceis aos enalnamentos do Supre
ruo Hlerarca., hav~= todos de cer
:ra.r meinl.!s junto.w de Cri.ato Rei, 
,que é d& ~ontem, lle J:lQje e de 
sempre·• -- Jesu.s Cbl'istus heri, et 
hodie, ipse e4 in S11ecula < Hebr., 
13,8), - certos de que a&sim ven
ceremos qua.i.squez· bata.lhas em que 
por Ele JK>S empenhemos. 

"Para o conseguirmos, cumpre-
11os csrlssimos cooperadores, inten
...tlcar o mais posslvel, em nós mes
:aios e no ambiente em que exerce
mois o nosso ministerio, a vida so
l,renat\U'l!J, graças a uma rea~io 
vigoroll3. e pertinaz contra o esplrito 
:,inuz:idano q= forceja por entibiar 
;.J.nda ~ mais bem dispostos. A 
trequencia dos sacram.entos dã Pe
nitencia e da FJueari~tla, •. · santa 
J,Usss, a medit:t<:ão e exame de 
GOm,ciencla cotidianos, a recituçio 
'10 terço, e a ~çã.o em geral .-~lo 
meios de soberana eflcacia que de· 
-vemos euipreg-:i.r a,<;.sid uamente 
mculcar aos demais. 

» Assim adeatra.dos no mn.neJ<> 
.tes~as armas espirituais que ;ió vi· 
i:orlaa têm logrado, prossigamos 
eom redobrado alento, que {, por 
Deus que pelejamo" e, se Delis es
Ui. de nossa parte, nã.u llil. !or<;a al
ãw:l:Ul. Cli,p.aiZ de nos subjugar: ":oii 
~ pio nobia; qllili .conu·a noli '.' ·· 
1~om,, li,St,)" 
. iíOÇ;õ:E§ A §A..,,'T.A i:lii:-• 

.. ii'laja a. Nol>i<!l. p:r1ma1""' "c.muni
j3a~O ~ta. CiJ·cul::tr, a notieh1 J.>, 1 r 
~o g:ratissima ao,.Nosso eleru, de, 

petição q'ue endereçamos ao Suntn 
~re Pi XII, solicitando-Lhe l'€'~

peltoeamente a definição do dogm;i 
.da Assunção de Maria Santissim,: 
ii,CMil c<>us ein corpo e alma e, outros
Mtm, a Beatificação de Pio X - u 

carw virã sem duvida, rejubilar de 
ilDOd.t> e::rtraordlnar!o toda a C1·1s
~e,_. 

:J.,IGA ELEITORAL CATOLICA 

"Ao rev.éil do que pretendem al
•uns ingenuos, nã.o podemos de 
.torma alguma desinteressar-nos os 
~tollcos de problemas atinentes :'.! 
1j)Ol1ttca em nossa patrla. que tam
jbem nús somoa c:Gadãos. Enquan
;t,l:l emi.ssa.rlos do 0str::rngeil·o aqui 
~rf!am por implantar a desordem 
..i a anarquia, impende.nos a nós 
·trabalhar para a boa ordem e dls· 
ctplina a que est!l. intimamente vin
.eulada não só a segurança ªª" ins
Utu!çÕe,<, · mas ainda a prosperidade 
õo país e o bom nome qt.e Justa
:iiJente desfrutamos no concerto uni
;'.fl!lrsal dos pov.os. 

"Faz parte da Ação Catoltea, o 
•·Departn.mento ,i:1 Liga Eleitorn 1 
Catol!cn tL.E.C. \ q\le esrnrél sem
pre alerta afim de orlent: r os ca
$Dlicos e !nfrans!gentemente deten. 

·• ~ 011 lnteranH da n!lgl.â.o e da 
';:r,;:lllll.&., ~ w ~c;w.a .• ~-

!~ u.os ~vexsai.·..w.. 
"1''ol-.a e aclmA d.os pa.ct.uk>s, a 

1.ica, Eleitoral Catolica, ~ o :IM.'· 

~o ~rito, publicaní. o pro• 
sra.ma dos C&lldidat<ls ~ eiei,çGes 
epre!1i,igil'lrá-:omo-~~ 
"" ~ - comprometerem IA. 4leifea.
<lei· os postulado.s mini.moe exii;rld.oS 
~ Igreja. A vitoria. dos ca.tQÜCOS 
n.a ~tituinte bem d-~ a. 
necessidade e et~ de ta.! Ol'ga
ni2ação. 

- Em todas as sedes eplacopais e 
<>1n toda.s a.s paroq uia.s, principal· 
1nente a.gora, p-0r moUvo das elei
,;;ões esta.duais, <leve fw:i.cionar a 
Llga Eleitoral Catolica e, sem o 
menor l~vo de pa.rUdarismo e com 
;;.baoluta uelltra.lidade, cumpre-lhe 
:w cluo acatar as uormas dadas 
µela auto.tidade .diocesau.a. Não 
..aiba.l:n os pa.roqatanoi, em qual 
t.10# =dldatoa vom o paroco, por
q uauto 11a ceautaa. aprovada11 esta
rã.o J.a sede d.a Liga Eleitoral Ca
tollea, A intel= disposlçã.o e livre 
es<:olha d= eleitoi·e~. De outro mo
do, não cumpr1rA o .sacerdote o seu 
d.evec de p,a.ator de almas, pola, in· 
cliacreto °" partida.no, ®Ulla.l'A cl
Jri,o e deaa.gra.do :r:ia. pa.roquia.. 

"Em se tratando, porem, do par
ti<lo comunisln ou de outro qual-
4uer partido 'que· nio respeite a 
con.sciencia católica, nu.o ter.i. o 
candidato o menor apoio d.o eleitor 
ca.toüco, sob pena, pa .. l'a este, ue 
g:.rave pecado". 

tHUtAS DJ;; lIEltEúES E 
ClS:\IATICOS 

"E' necessar1o que, do pulplto e 
em particuln.r, sejam os fieis avi
S<l.dos de que não lhes 6 absoluta· 
mente licito auxiliar a eonstruçt..o 
de sinagog·as, mesquitas, igrejas 
de protestantes 01,1 espiritas, bem 
como nenhuma obra ue a.sslstencla 
social promovida ou dirigida por 
essas entidades. Xenhuma razão 
nem pretexto algum poderá justifi
car semelhante proceder, nem exi· 
mir o contribuinte catolico de cuipa 
contra a. unica e v.erdadel.ra Re!1° 
giio. 

"S:lo muitas as obl'as catollcas 
que se destinam quer ao culto quer 
r, assistencla social e, no tocante a 
,-strui, insupel'avel tE:m sido a S(I· 

licitude maternal da Igreja Cnto. 
lica, que rol desde os seus primor
dios at.;; hoje e constantemente ,ae

r:l. a grande protetora dos humil
des, dos pobres e do11 infelize!l. 

"Recusem-se, pois, os ca~ultco,. a 
patrocinar loicl"tll'as e obras aves
sas 4 Fé que professam. Ajudem 
ante.-, com suas generosas contri
üui(;Üt-!\ ou rnode:nos auxílios a.e 
ui.Jras de eullo e de as.sbllencta que 
1,r'ü!llOYe a Igreja e que tanto ne· 
,,essltam de rec11rsos, nãn ~ para 
~,; m.i.ntsr i:icmo -Mnd.11. pa..ra. Hten
de-c mau lenga o,; uua b•netl• 
doi;: é, ei;pec!almenu,, a T.Jnlver~l· 
,.!:..-la C»tvl!..:i. e: " lrn1.,r~n~a C:uu
Ji<·u. li .. 

llllUi,'TOIUA l>O l'ATIUMO~lO 
AIU'ISTICO 

"São permlta·m os parocos e C!l.· 

p,_•lies que leigo~ lnte1·firam nas 
suas igrejas e eapelas, muita vez 
fechando-as com intuito de tomba· 
mento e retormas, segundo os pl:t. 
nos da diretoria do Patrlmõnlo Ar
tístico Nacional, obras a que não 
se dá. tempestivo Inicio ou que pro
cedem com demasiada lentidão, 
acarretando notaveis preju!zos á 
vida espiritual dos fieis. Recor· 
r:un degele logo á autorldo.de dio
cesana, que sõ a e,sta compete au
torizar o feehamento de igrejas e 
capelas ou obrns talvez necessarin.s, 
porem sempre de acordo com as 
normas da. Santa Sé . 

"Convem, outrossim, lembrar 
que andam pelas paroquiaF pessoa~ 
interessadas na aqulsi()ão de alfa.ias 
antiga,s, metais e objetos velhos e 
egtragados, que se v.eem algumas 
vezes atirados a um canto de sa• 
crlst!n. Sem a devida Jlcem;a da· 
Curta. Diocesana, e vedado alienar 
qualquer objeto pertencente á pa· 
roquia, pois o que 'parece â primei
ra vleta lns!gniflcante, pode, não 
raro, ser peça preciosa e ~ · alto 
va.lor a.rtlettoo. Cmdem, portanto, 
~ ~ ~S'!l DJll_l!!f . .lt!III 

4'1-oTam·+n;,r ~-~ auug·os ue 
~ ~~ ~,·ejas e~ de 
~ ~ llleja. ~l O<\I. 
~·loa ~~-... , ' 

~ lwlS Jall&JM 

~ ~a~ 0,1; J.mporf.alUes 
•k>cumemQB, Jl,dAcipa.tm ~ Qal 11 e 
~ X e PJ.o Xl, aolJre a m~lca. 
11a.s igre,JM. 

"Ordeno.mos que, no proxtmo ano, 
sejam lidas e comentada.<; nas reu
:ruoes da juventu_de paroquial, 
p,cincipalmente 110s CongTegauos 
Marianos e ·F'ilhas de Maria essas 
momentosas determinações' dos 
imortais Pontiflces, que tanto se 
empenharam pelo m:úor esplendor 
.l,l.turgJco das cerimonias religiosM, 

• D~vem os• supradltas sodalicios 
lJem como a Ação Catol!ca e sobr(''. 
tudo a lnfancla e a jL1yentude, 
tomar seriamente a peito a e,r,ecu
ção de. musicas sacras, esforQando-
2-e por 9ue todo a povo se habitue 
li. to1uar pune ativa uo .caut.o litur
gico, segundo o desejo do San.to 
Padre. 
. ~.a:a, no ma.nua.! otlclal da Con
greg-a.çií.o Mi.ria.1ut e da Pla Unlil·o 
àiV&l'SOS ca.Jlticoi, e a inla~a em gre: 
gorlano, que é o canto liturgico 
pot excelencia. Em todas as reu
niões, com previo ensaio. de quin
ze minutos, não ser:l diflcll con
seguir que todos aprendam as par
les fixas da .missa, Recomendamos 
que aprendam primeiramente o 
t)redó .e em seguida as ouu·a~ par
tes, para em breve poderem exe
cutar ·o canto, de conform!clade 
com o que reza o celebrante no ai
tar. Faça-se o mesmo quanto ás 
benção!' do Santiss!mo. Assim ti
cará no. coro a penas o organista e 
serão cantores todos os fiéis os 
quais tomarão parte ativa nas fun
ções liturgicas, cumprindo as deter• 
t&rminaçõea da Santa Sé. 

"E' bem triste ver nas igrej.~.s. 
lá uo alto,. um coro ele meia du
zia de vozes, cantando, por vezes 
uisplicentemente, os diversos hinos; 
e, 04 em baixo, o povo a divagar 
oa 01h01 p~o recinto 11agrado ou n 
convenar e rir, qu::tndo a todoi;i de. 
veriam empolg11.r os mlsterlos e be
lezas Jiturgica.~ do que se faz no 
a.lw.r". 

Hl'SJCAS PROTBlDAS 

'' Na Circular Coletiva do 1':J)i;,co
pado da Provlncia, de 27 de no
vembro d1, J 9 -1 l, foi detenn inudo 
que se não exeeutassem na igreja 
musicas reprovada~ para o lugar 
sagrado. Foram nominalmente 
proibidas: Ave M.arla de Gounocl, 
Schubertv Mercadante . Carlos ·GO-· 
meii, ·Faure e Verdi; ;,rnrc:h::is para. 
orgão, ·tiradas da... operas Aida, Lo• 
hengrln, Ti.,nnhauser ,.. qualquer 
preludio· 011 inter.Judio de cutraa 
cperi.Rr, 0omo Tr;;vb.·1:A, Câv;;ial'lA 
F:uijtlcana, 'i'af,., 6lr,.; · c~ncõe~ po,
pularei, ou vulg!lrlzndn~ pelo rndto: 
musicas de cunho sentimental, li· 
rico ou dramatlco; preludlos · e no. 
turnos 'de Chopin. "Re,•ê d.'amour'' 
de Llszt e aemelh:mtes; cole<:ões de 
peças para orgão, de valor inferior 
ou mesmo nulo, como as de Ley· 
bach, Batmann, Bordêse e outros, 
que abusam de ritmos repetidos, em 
"staccatos" e acompan'.1amentos 
harpejados: enfim. tudo o que lem· 
bn o plano ou instrumentos de 
bandas musica.is, ::i.fastando-se do 
estilo prclprio do orgão, ligado e 
grave, que; a par da nobreza,, tem 
cunho de tê e piedade. 

"Essas musicas estão terminan
temente proibidas em nossas Igre
jas e não se ouse doravante .exe• 
c11tar· no· ·1ugar sagrado, nas cerl
monl~. de ca.'!amen'to. a "Marcha 
Nupcial" de Mendelsohn, nem "Ave ·1 
:Maria" nenhuma, das supracitadas 
e outras, que não toram c;iompostas 
para igrejas. 

"Lembramos aos nosso~ carlssl
mos coopera.dores que leiam, no 
ultimo !asciculo da ~avista Ecle· 
siastica Brasileira (setembro de 
.194'). as sugestões apresenta.das no 
eminent:lsslmo cardeal-arcebispo do 
Rio de Janeiro pela Comfss!\o Ar· -
qu!dlocesaaa de :Huslca Saem, en~ 
tre n.s qaals M' propGe (e po11te,> · 
rfürinente· a. em. revma. apr~·.-011 
taá AS'NtGH) a ~o "a r'II•. 

J~- •kJ&11:pll• 

"amizade" à prova de feuo 
Ü SL Byrne.~ IU'latI'm.i-Sé Otimamente. ~presilonaqo i!Olll Q· !'.<!'• 

.;uluidu c;ias . .reupiões da ONU em Nova :Yoz:~; o ~l'. ~fflir· ~~ 
acaba Qe óec.lamr-.se satisfeito e espera.n~o àe \lm ~ er,-tênGÜ'~ 
~ em ~eou; o Sr. Molotov não disse nada,. t.omw. :~ ·Mi· 
tu.de dlscreta e SOZ'ridente, o que para e~ é-, o ll}~O sinal de aml• 
:>..ade e boa.-YOlltade. A que são devidás t.ant~ satlsfâção e tant.aa 
esperanças? A' decisão inocua de retirarem os embair.ldores d• 
Madli? Ou entao a.o fato de terem conC9rdado. em um vago e illl• 
preciso plano de reduçãu dos armamento$~ Não·: ·:Pev'ê-se. ao fato 
de terem levado a cabo a primeira reunião das Graudes Pot.e:niia.s, 
d~e que acabo.u a guer:ra, l]em-entendido, na qual não se enga,lfi• 
nba:rarn como cão e gato, dando a impressão. que a p~z mundial 
e$ivesse pendente de .wµ fio. 

Agora iremos presenciar ao que o_ e$perlfllçado Sr. Bevin qWlli• 
ficou de "prova de fogo da compreensão entre os ·quatro Grandéi", 
isto é, a Conferencia de Moscou para a resolução do problel?la a.te• 
mão. Com efeito, as divergencias sãci tantas e. de tal· ordem, q\le 
se os rus.sos, .os ingleses, os americanos e os franceses clleg~r~ ·~ 
um acomo, o perlgo de uma nova. "1erra estará afast.ado. V~Jàa:l~ 
algumas dessas cUva-ge:ociu: 

l) Os russos querem um governo Cénttal ém Berlim fonn\idllf 
com igual numero ele aow.unlstas, ~cial~tas e democratas; os'~llà• 
dos, sabendo que a opipiüâ publicá. esti'.' a seu favor, querein (Ne 
esse governo seja eleito pelo povo; · . . 

2) Os russos querem umu constit\liçào, ainda que provisorla. 
com carater c.entralizador e totalitarío; os americanos, pelo contra
rio, desejam-na democratica e federalista, : os ingleses soclallsfa e 
nacional; · · 

3) Os russos não querem retirai· já· suas tropas, para poderem 
favorecer os par,tidos comunistas alemã~s e os aliados desejam re
tirar logo suas forças: 

4) Os americanos cmerem uma Alemanha forte· e industrial!• 
zo.da . e os ingle.Ses desejam transformar o ''Grossdéutschfand" em 
um "pais agricola", como acaba de declarar o ministro Hynd: 

5) Os americanos e os ingleses não dese.iam · desmembrar a 
Alemanha; os franceses querem ane~ar o que· for poss!vel e' o que 
não for .. E quanto á Renanla, que não podem ánexar. desejam 
Lransforma-la em um Ec;tado t;ampão: ' · · · . 

G) Os aUados q1.1erem qut> a,,; fronteiras orientais çta' Alem:i.nh1i. 
t Cóntinu:t na 7,:t, ::iae· J --...------ • _! ._; __ _ 

Exposição de trabalhos 

Nos .Uas 13 a 16 pp., esteve 
aberta em uma c;la~ dependen-· 
cias d:i Igreja elo Cartno, na rua 
Martiniano de Carvalho. uma 
exposição dos tro.balh0s confec
cionado,> por um grupo de mo
ças catolicas. Notava-se, na ex
posição, grande mtmPro de pin-· 
tura8 ·sobre madeira e lac:rilho. 
cte ::i.11tentico valor artistico, bem 
comi. de belos trabalhos .de agu
lha, tricô e crochê, de primo~ 
rosa confec~ão. . 

L_RHIRO flCHADO 
PARA Mf OICOS 

O produto . da vend 1 dest"'s 
trabalhos foi . aplicado por. de· 
terminacão de suas autoras. em 
parte para os pobres. e em. par· 
te para subvir ás drspesas do 
circulo de estudos atinente á re
dação desta folha. 

A exposição de tr· balhos foi 
inaugurada por S. Excia. Revma. 
o Sr. Dom Elyseu van der Wey~ 
de, Bispo-Prelado de Parncatú. 
e contou com a presença dos 
Revmos. Frei Cirllo, Fr.ei Jero
nirno e Frei Hilarlão. bem comc, 
de redatores do "Leglonnrto". 

Depois das p:ilav inaugu· 
rals proferidos por S. lllxcia 
r: :vma., fez uma snuctnção uo 
"'mlnrnte Prelado o dr. Plínio. 
Corrêa de Oliveira, C:iretor do 
'·Legionll-rio". 

Em Bar·:~r·:. n:\· Vil.e. D .. J-.5é-. rea.~ 
liZII.Í'cSe-a. r.OS dias. 4, 5. e ·ç de ia~ 
ndro ·um R•tlro .·F ·r!10.do ~~N~IEtl!• 
lizado . para. mec!icioss .•. . E' obrÍt . de 
notavel alcance· cul.tural •e pr;1tico, 
que Sua Emintmcia D. Ca.rlo,, .Car
melo- de Vasconc-las Mota, Oilrt.1e11l 
Arcebispo de Sfi_0 . fa1,1lo .. ~C!l!)aa. "e 
a!J<'nçoar ·· de todç,. c~r:&()âo.. , . · 

.Às prego.çôes est,ão . ll.
0

• Cll.l'gO . elo 
R ·Vmo Pe. Ant.on,o Monteiro da 
Cruz. s J. que dur:inte dez· a.nos 
Sl'gllldos. 0 rientou ns medicas .cra
l'Pnse.~ ne•t• t.rabalho .f~undo de 
Plev::1,:uo P únificaçflo ~a. cl~ .. m~
dic~; · · · · . ·· ., · 

As :idellões · elo lnt<'rlor dn E.sl.!Wo 
on.d, j:í ~ iniciou a . 1iropa.ganda'. 
rr.o•trorm a simpatia com (fUe nm 
srndo acolhida. ~ta laélti dt tonto 
$ •r11nce e at1.1al!clnd~. 

Os atlérente.s pod ;m d~;,,;ar r.S. 
,., u 0 ·~0mi-,o com a resprrtlva ¼xc. 
de, inscrlçl1.o, no. port.arl::t .da 1?1'1'.ia 
de São Gonr:a10. ii. F'r'!l~n . Joã.o 
l\T•nd~s. ou ro ColP"''º São Luli.. ~ 
A v 'n!da Paulista !:l:?!H · 

-----------------------------------
retribüfr 

recebi. 

NntAl .. ·. 

J~SCOLHA OS SEUS 

PresenteS dê 

.. ,,. 

,. ~ . 
. . ' 

Casa Ai1glo.Brasileira·MA··:·p,. p•(~~, 
Sucessora de . . . ~ ,_________ .'·.·-· .. - . 1 ~~·.-
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